Witamy z kolejnym numerem El Limano! A co w nim? Wszystkie
najważniejsze wydarzenia z życia szkoły będą jedynie wstępem do
niesamowitych artykułów. Czeka na Was inspirujący wywiad z
Marcinem Kusińskim (głównie dla tych, którzy nie doceniają na co
dzień tego, co mają) oraz możliwość bliższego zapoznania się z
postacią legendarnego Ozzy’iego Osbournea. Recenzje ,,,Heathers”
oraz ,,Zostań jeśli kochasz” powinny zachęcić Was do tego, by liznąć
nieco kultury. Oprócz tego ruszamy z nową serią ,,Gwiazdy PRL-u”.
Zapraszamy do lektury!

Co nowego w Limanie?
Witamy pierwszaków, rozdajmy Limany!
Piątek 13 w naszej szkole nie był pechowym
dniem, wręcz przeciwnie! Pierwsze klasy zawitały w kręgi społeczności Limanowskiego!
Towarzyszyły temu występy artystyczne, a co
najważniejsze, rozdanie Limanów! Jest to
konkurs oparty na podobnych zasadach jak
„Oskary” czy „Telekamery”. Te honorowe nagrody są zgłaszane w kilku kategoriach. O
tym, który z nauczycieli jaką nagrodę otrzyma
decydują uczniowie w tajnym głosowaniu.
Król Edyp nie taki zły, jak go malują?
17 października klasa 1D miała przyjemność
wybrać się na przedstawienie pt. „Król
Edyp” w Teatrze
Dramatycznym.
Uczniowie mogli dzięki temu poznać
lekturę od innej strony, zobaczyć na
czym polega tragizm bohatera a jednocześnie dobrze się bawić, bo w końcu kto nie lubi teatru?

Str.2

Trochę ruchu nie zaszkodzi!
14 października pan Kowalik zabrał aktywnych uczniów na wycieczkę rowerową do
Warki. Młodzież nie tylko mogła się wykazać niezwykłym zaangażowaniem historycznym, ale również odetchnąć świeżym powietrzem, zwiedzić muzeum Kazimierza Pułaskiego a co najlepsze, zgarnąć 6 z historii!
Chemia na UW
18 października na Uniwersytecie Warszawskim w wydziale chemii odbyło się
spotkanie podsumowujące całą imprezę oraz podziękowanie wszystkim uczestnikom,
czyli uczniom z klasy 3F, 3I i 2F.
Nocowanie z Dyrektorem!
20 października odbyła się noc filmowa dla klasy 1A. Impreza zapoczątkowała była zajęciami z Zumby, która, jak się okazało, wcale nie jest taka prosta! Po ciężkim wysiłku
Pan Dyrektor zdecydował się pokazać tajemnicze zakątki szkoły!
Jak wygrać walkę z samym sobą?
25 października nasza szkoła świętowała dzień integracji. Mieliśmy okazję spotkać się z
niepełnosprawnymi studentami socjologii, matematyki i dziennikarstwa oraz z reprezentantem Polski w AmpFutbolu - Marcinem Kusińskim. Była to dla nas pouczająca i
inspirująca lekcja życia.
Halloween...
Jak wszyscy dobrze wiedzą, 31
października obchodzimy Halloween.
Uczniowie przebrali się w ciekawe i przerażające stroje, a nauczyciele zadbali o to,
żeby ten dzień był wyjątkowy. Można było owijać się papierem toaletowym na
czas lub wyławiać jabłka z wody!
Kabaret Uwaga, uwaga. Od niedawna w
naszej szkole działa szkolny kabarecik. Organizatoriami są Olga, Weronika i Adrian
pierwszoklasiści z klasy dziennikarskiej
Patrycja Budziło, Oliwia Puc, Paweł Grzymski –Ostręga
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Wywiad Marcinem Kusińskim
- Hej. Jak się czujesz jako gwiazda listopadowego wydania gazetki w Limanie?
Jest mi miło, że zostałem wybrany jako gwiazda listopadowej gazetki. Ciesze się, że
mogłem powiedzieć parę słów o sobie i mam nadzieję, że część z was zacznie
profilaktycznie kontrolować swoje zdrowie.
- Masz jakieś zainteresowania?
Przed chorobą moją pasją była wspinaczka tak jak opowiadałem podczas spotkania. Zawsze lubiłem sport i stawiałem go na pierwszym miejscu. Teraz po amputacji trenuje Amp
Futbol, czyli piłkę nożną o kulach. Stanowczo mogę przyznać, że to moje zainteresowanie. Trenuję 3 razy w tygodniu, 2 treningi piłkarskie jeden trening na siłowni do tego dochodzą raz na jakiś czas zgrupowania Reprezentacji Polski. W wolnych chwilach lubię
montować filmy i realizować video.
- Jak wyglądały twoje początki z Amp Futbolem? Czy masz bliski cel związany ze tym
sportem?
Początki z Amp Futbolem były bardzo ciężkie Po leczeniu miałem dużą nadwagę od
sterydów które dostawałem podczas leczenia onkologicznego. Największym problem
miałem z bieganiem, ponieważ szybko się męczyłem. Z treningu na trening było coraz
lepiej aż dostałem powołanie do Reprezentacji Polski. Moim aktualnym celem jest
reprezentowanie naszego kraju na Mistrzostwach Świata w Meksyku, które odbędą się w
2018 roku.
- Miałeś dobre oceny w szkole? Jak wspominasz ten okres?
W szkole nie byłem orłem, hehe, powiedziałbym nawet, że należałem do grupy tych
uczniów, którzy często bywali na dywaniku u Pani Dyrektor. A co do nauki, hmm, nieźle
się leniłem. Z reguły moja ocena to była 3. Zamiast siedzieć przy książkach wolałem iść
na trening. Jak to mówią „prześlizgnąłem się przez liceum”.
- Bywały w twoim życiu chwilę zwątpienia? Jak sobie z nimi radziłeś?
Zwątpienia bywały ale zawsze obok mnie była rodzina i znajomi. Nigdy nie pozwalali mi
na to żebym siedział sam i rozmyślał. Wiadomo, czasem pojawiały się czarne scenariusze
w głowie ale raczej rzadko. Zawsze starałem się brać życie jakie jest - jak w piosence
Myslovitz pt. „Acidland”.
- Masz jakieś motto życiowe?
Moim mottem życiowym jest tekst "nie czekaj aż deszcz minie, naucz się tańczyć w deszczu” i " Nowotwór to nie choroba to inny styl życia”.
- Masz osobę, która Cię inspiruje?
Tak, moją inspiracją jest wiele sportowców, ale chyba największą życiową inspiracją są
osoby z większą niepełnosprawnością niż moja i jednocześnie robią więcej niż nie jeden
zdrowy. Idealnym przykładem jest Bartosz Ostałowki, profesjonalny kierowca, który
prowadzi jedną stopą!
- Jakie masz marzenie?
Z tych mniej realnych to BMW e92 m power. A z bardziej przyziemnych to wyjazd do Chin
i poznanie tamtejszej kultury. I oczywiście lek na raka.
O. , Natalia Sotomska
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Gwiazdy PRL’u
Wprowadzenie do cyklu.
PRL. Lata 50-70. To okres młodości naszych rodziców, a raczej dziadków. Nie
naszej. Ale czy to nie znaczy, że ja albo ty nie możemy się zainteresować
PRLem? Albo gwiazdami tego okresu? Dlaczego niby nie? Bo to młodość naszych dziadków.
Kto by się tym w naszych czasach interesował?
Wiem, że niewiele osób w naszym wieku wie, czym dokładnie był PRL. Częściej kojarzymy go z Gierkiem, kartkami, maluchem, kolejkami. Z czym jeszcze? Z brakiem papieru toaletowego? Z pustką w sklepach?
Ale PRL to przede wszystkim niesamowite gwiazdy: muzyki, filmu, teatru.
Nazwiska takie jak Santor, Kunicka, Przybylska, Rodowicz, Krakowska, Olbrychski, Szaflarska, Janowska kojarzy każdy, ale czy każdy miał okazję poznać
ich twórczość? Możliwe, że któryś z naszych nauczycieli kiedyś ich widział.
Każdy z pewnością oglądał co najmniej jeden film, w którym grają. Jednak czy
ktoś w naszym wieku wie o nich coś więcej . Może przypomnę kilka tytułów ich
najpopularniejszych piosenek…
Irena Santor – „Już nie ma dzikich plaż”
Halina Kunicka – „Orkiestry dęte”
Sława Przybylska – „Słodkie fiołki”
Maryla Rodowicz – „Małgośka”
W swoim cyklu „Gwiazdy PRLu” chciałabym prowadzić wywiady z tymi wyjątkowymi osobami. Przypominać albo przedstawiać ich sylwetki. Pokazać Wam,
że to niesamowici ludzie. Osoby, które znają się na życiu, mają swoje marzenia,
pasje i nie są tylko gwiazdami minionej epoki. Przede wszystkim chciałabym,
udowodnić, że zasługują na nasze zainteresowanie. . Chciałabym pokazać Wam,
że są tacy jak my i potrafią nas czegoś nauczyć. Nauczyć swoim doświadczeniem.
Poprzez rozmowy z nimi chciałabym uświadomić Wam jak wspaniałe były te
czasy, wprowadzić Was w kulturę, zachowania i życie codzienne tamtych ludzi.
Chciałabym opowiedzieć Wam wiele niesamowitych historii.
Pewnie myślicie co taka młoda osoba jak ja może wiedzieć o czasach PRLu albo
o gwiazdach tego okresu. Pozwolicie się zaskoczyć?
A może lepiej niech Oni to zrobią...
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Heaters-recenzja
“Heathers” to jedna z popularniejszych amerykańskich produkcji, która ukazała się w latach 80. Jest to film
ociekający sarkazmem i przepełniony
żartami o tematyce, która przez większość mogłaby być uważana za
“nieodpowiednią”. Czyż nie brzmi to jak ekranizacja niemal idealna dla
młodzieży? Otóż tak, jest ona wycelowana prosto w odbiorców wieku licealnym.
Veronica Sawyer, zagrana przez piękną i wtedy “jeszcze” młodą Winonę
Ryder, należy do czwórki przyjaciół rządzącej ekskluzywną szkołą Westerberg High, która szczerze nienawidzi Heather, tępiącej każdego, wrednej
koleżanki. Pewnego dnia Veronica poznaje Jasona, zagranego przez
przystojnego Christiana Slatera, nieco martwego w środku młodzieńca,
który nosi przy sobie broń…
Ekranizacja? Świetna. Wręcz zalecana jako zastrzyk
estetycznej adrenaliny dla fanatyków kiczowatych filmów z lat 80. Gra aktorska? Wystarczy
tylko rzucić okiem na obsadę, by móc spodziewać się najlepszego. Film
możemy obejrzeć w internecie, jest dostępny na portalu Netflix w jakości tak
dobrej, na jaką pozwalały kamery z tamtych czasów. Dodatkowym
smaczkiem może być fakt, iż “Heathers” doczekało się własnego musicalu. Niesamowite wokale
gwiazd grających filmowe postacie na scenie wydobywają nawet najgłębiej skrywane emocje.
Jest duża szansa, że nasi rodzice znajdą nas
tarzających się w kałuży łez na podłodze w czasie słuchania ścieżki dźwiękowej. Oczywiście
możemy też doznać nieoczekiwanych napadów
śmiechu i okazjonalnych
drgawek. Bądźmy
szczerzy, czego więcej potrzebuje
musical, by
mógł zostać uznany za “dobry” lub chociaż
“powyżej oczekiwań”?
Olga Filipek
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Ozzy Osbourne w Polsce
W przyszłym roku do Polski zawita gigant muzyki metalowej, frontman heavymetalowego zespołu Black Sabbath- Ozzy Osbourne. Wokalista wystąpi na Impact Festival,
który odbędzie się 26 Czerwca 2018 roku w krakowskiej Tauron Arenie. Ceny biletów
zaczynają się od 235 złotych i są już dostępne w sprzedaży. Można je zakupić w sieci
sklepów Empik lub w internecie na stronie Ticketmaster.pl.
Kim jest Ozzy Osbourne?
Właściwie nazywa się John Michael Osbourne. Jest on również nazywany „Księciem
Ciemności”. Urodził się 3 Grudnia 1948 roku w Birmingham. Pochodził on z dużej rodziny i miał pięcioro rodzeństwa. Muzyką zainteresował się, gdy usłyszał pierwszy
singel grupy The Beatles. Miał wtedy 14 lat. Edukację porzucił rok później i zaczął
pracować. Podejmował się każdej pracy, która akurat mu się przytrafiła. Gdy miał 19
lat spędził kilka tygodni w więzieniu za włamanie do sklepu z odzieżą.
W 1968 roku razem z kolegą ze szkoły, Tonym Iommim założył zespół Black Sabbath,
który został legendą muzyki metalowej i prekursorem Heavy Metalu. Jedne z największych hitów zespołu to „Paranoid”, „Iron Man” , „War Pigs”. Ozzy w zespole występował z przerwami, ponieważ w 1980 roku rozpoczął karierę solową i musiał pogodzić ze sobą grę z BS i solowe występy. Jego miejsce zajmowali np. Ronnie James
Dio, Tony Martin, Ian Gillan. Pierwszy album solowy Ozziego okazał się najlepszym.
Nosił on tytuł „Blizzard of Ozz” i został wydany w 1980 roku. Pochodzą z niego dwa
największe hity solowej kariery Ozziego, czyli „Crazy Train” oraz „Mr. Crowley”.
Black Sabbath zakończyło karierę w 2017 roku. Zespół na początku 2016 roku ruszył
w trasę „The End”, która zakończyła się rok później koncertem w rodzinnym mieście
Ozziego, czyli Birmingham. Ten występ był transmitowany na całym świecie, a w Polsce sieć kin „Multikino” zrobiła transmisję na żywo w salach kinowych. W trakcie trasy zespół wystąpił w Tauron Arenie
Kraków. Była to jedyna wizyta Księcia
Ciemności w Polsce.
BlackJack
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Recencja „Zostań, jeśli
kochasz”
Ostatnio przeczytałam bardzo interesującą książkę
pt. „Zostań jeśli kochasz”, autorstwa Gayle Forman,
która napisała między innymi inne powieści np.
„Zawszę stanę przy tobie” ,którą serdecznie polecam. Szczerze się przyznam, że zawsze czytam kryminały, książki przygodowe, fantastykę i rzadko sięgam do współczesnych. Tak naprawdę nie planowałam, że ją kiedykolwiek przeczytam, ale czasami
warto zacząć (w tym przypadku czytać) coś innego.
Jest to światowy bestseller przetłumaczony na ponad 30 języków. Na podstawie tej książki powstał
film z Chloë Moretz i Jamiem Blackeyem w rolach
głównych. Na początku poznajemy Mię i jej rodzinę:
mamę, tatę i brata. Główna bohaterka umie bardzo
dobrze grać na wiolonczeli. Uwielbia muzykę klasyczną. Ma chłopaka o imieniu Adam, który jest
członkiem zespołu. Wszystko wydaje się normalne, czas mija spokojnie. Sytuacja komplikuje się, gdy całą rodziną postanawiają pojechać do dziadków. Mieli wypadek samochodowy. Mia straciła wszystko. Pojechała do szpitala w stanie krytycznym. Trwa w stanie
dziwnego zawieszenia. Ona musi podjąć decyzje, czy walczyć, czy też poddać się i umrzeć.
Przez ten czas wspomina swoje życie.
Książka jest napisana łatwym do zrozumienia językiem. Przyjemnie się ją czyta. Nie spodziewałam się, że tak cała akcja się potoczy. Miłe jest to, że gdy jej bliscy dowiedzieli się o
wypadku od razu przyjechali do szpitala, aby dowiedzieć się co się dzieje. Byli zdenerwowani i zmartwieni. Mia miał bardzo duże wsparcie ze strony swojej rodziny. Przychodzili
do sali, w której leżała, rozmawiali, opowiadali jej dobre rzeczy. Choć była taka sytuacja z
jej dziadkiem, która bardzo mnie poruszyła. „Zostań, jeśli kochasz” opowiada o tym, jak
bardzo silna jest miłość i wyborach, które każdy z nas musi dokonać. Ma około 240 stron.
Książka bardzo mi się podoba. Dla mnie jest to pierwsza powieść tego typu. Polecam tę
książkę wszystkim, którzy chcą doznać emocji, refleksji o życiu czy też po prostu nie wiedzą co teraz mają czytać.
Wiktoria
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Kącik literacki
Fragment „Misji” Bartosza Klisia
Był to typowy jesienny dzień, pochmurne niebo wisiało nad ziemią niczym groźba deszczu. Złotawe liście opadające z drzew tańczyły przy najmniejszym podmuchu powietrza. Można było pomylić je z tancerzami, którzy na wielkim balu jesieni porywają widownię złożoną z drzew. Aura nad miastem Tyrn z kolei nie była już taka piękna. W Tyrn
główną zasadą jest „Zabij” albo „zostań Zabitym”, nie było tam prawa. Matki traciły
dzieci, żony, mężów, a niemowlęta ojców. Jedyne „prawa”, które były poniekąd tolerowane przez mieszkańców tej zatęchłej, śmierdzącej śmiercią dziury, to niezabijanie kobiet, jeśli nie okradły lub nie skrzywdziły nikogo, oraz prawo pojedynku, każdy mógł
wyzwać każdego. To drugie, jak można się domyślić, było stosowane dużo częściej niż
pierwsze.
Normalny dzień w Tyrn był pełen przestępstw, śmierci i szeroko pojętego zła. Tego dnia jednak coś zakłóci tę „sielankę”. Do miasta zbliżał się powóz i kilka koni. Na boku powozu dało się dostrzec dziwaczny znak, była to pozioma linia przecięta dwoma,
krótszymi pionowymi liniami tak, że przypominała literę „H”, lecz z wystającymi końcami poziomej kreski. Nad poziomą linią, między pionowymi, znajdował się liść laurowy,
a niżej pod poziomą linią widniał miecz skrzyżowany z kosturem. Taki oto powóz z dziwacznym herbem zbliżał się do Tyrnu.
Konie zatrzymały się przed gospodą „Pod Skarliańskim Truchłem”. Mimo że nazwa odrzucała, nie było lepszego miejsca do zjedzenia pożywnego posiłku i odpoczynku w tym
gnijącym mieście.
Otwarły się skrzypiące drzwiczki i po rozkładanych schodach z powozu wyszły dwie postaci, jedna z nich, niższa miała wielką czarną szatę zasłaniającą całe ciało. Druga postać, wyższa i postawniejsza, miała szatę w kolorze bordowym, przywodzącym na myśl
zaschłą krew. Obie postaci weszły pospiesznie do gospody, a konie i powóz pojechały
dalej same.
Gdy tajemnicza para znalazła się w „Pod Skarliańskim Truchłem”, rozmowy na
chwilę przycichły, ale tylko po to, by chwilę później znów rozgorzeć w najlepsze. Niemniej jednak wszystkie szumowiny znajdujące się w pomieszczeniu dostrzegły już naszywki z białego złota na szatach podróżnych oraz klejnoty znajdujące się na pojedynczych guzikach pod szyją nieznajomych.
Z każdym krokiem nieznajomi otaczani byli coraz bardziej i coraz ściślej przez
wszystkich klientów gospody. W końcu zostali zamknięci w kółku, a właściciel przerażony patrzył zza lady na rozwój wydarzeń. Nagle odezwał się kobiecy sopran.
- Mówiłam, że znowu nas zaatakują.
Odpowiedział jej męski baryton.
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Fragment opowiadania Basi Pokropek
Szli metrem. Przed nimi pojawiło się dwóch mężczyzn. Tej samej postury co
Krell.
- Kogo my tu mamy ... - zaśmiał się jeden.
- Krell ze swoją zdobyczą ... Nawet się nie podzieli... - dokończył drugi.
- Ona nie jest do zjedzenia ... - odparł jej towarzysz chłodno.
Oczy całej trójki zmieniły barwę na czarne z czerwonymi tęczówkami.
- Czyżbyś przeszedł na kanibalizm? Bo mnie wydaje się, że nie ...
Krell nachylił się do dziewczyny.
- Xary ... To dla naszego bezpieczeństwa ... Przepraszam ... - szepnęła jej do ucha.
Odsłonił jej obojczyk i wgryzł się w jej ciało. Wsysał jej krew i minimalną ilość skóry
Victorii. Oblizał wargi. Z jego pleców wyrosły czarno-czerwone skrzydła.
Każdemu z mężczyzn urosły grube, krokodyle ogony. Zanim tamtych dwoje wzięło zamach na Krella, ten w ułamku sekundy wypuścił ze skrzydeł po kilka śmiercionośnych
ostrzy. Leżeli martwi na torach. Znikli w ułamku sekundy.
Dziewczyna szybko przeanalizowała całą sytuację. Czarno - czerwone oczy i skrzydła.
- Zabiliście go ... - wymamrotała.
- Inni lubią jeść i nie kontrolują się ... - spuścił wzrok.
Skrzydła znikły tak samo, jak ogon.
- Zabiliście go! - krzyknęła stojąc teraz przed nim.
Nie odpowiedział. Nagle uderzyła go strumieniem ognia. Miała oczy przepełnione
łzami, żalem. Przy następnym uderzeniu zabiła go. Spopielone zwłoki opadły na tory.
Po kilku minutach zdała sobie sprawę co zrobiła. Wybiegła z metra. Wpadła do domu
i wykręciła numer.
- Steve ja znowu ... - nie potrafiła dokończyć i rozpłakała się do słuchawki.

UWAGA
6 grudnia odbędą się powszechne wybory do Samorządu Uczniowskiego.
Głosowanie na Przewodniczącego oraz Zarząd Samorządu Uczniowskiego
możliwe będzie od początku pierwszej do końca piątej przerwy.
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