
 

 

 

 

        

 

 

 

 

 

 

Wrzesień  - październik 2010 
 

 

W tym numerze 

 

1. Z życia szkoły  

2. Wymiana polsko- niemiecka 

3. Wywiad z Przewodniczącym Samorządu  Uczniowskiego 

4. Wywiad z Rzecznikiem Praw Ucznia 

5. Nie takie stypendium straszne….czyli za co można dostać stypendium.  

6. Nasza twórczość 

7. Dla każdego coś innego -  czyli filmowe nowości w październiku 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Najcenniejszym i najtrwalszym 

podarunkiem jaki można dać 

młodemu człowiekowi - jest 

wykształcenie. W podzięce za 

trud włożony w Naszą edukację,  

sukcesów w pracy zawodowej, 

uśmiechu i radości każdego dnia oraz spełnienia najskrytszych marzeń 

całemu Gronu Pedagogicznemu w Dniu Edukacji Narodowej  

życzą  

uczniowie Liceum Ogólnokształcącego w Skawinie 

 

 

 

 

 



 

1. W dniach 20 – 24 września 2010r. odbyła się wymiana Polsko – niemiecka. O wrażeniach 

z tej wymiany opowiadają jej uczestnicy.  

2. 04.10.2010r. odbyły się wybory na Przewodniczącego Szkolnej Rady Uczniowskiej. Do 

wyborów stanęło czterech kandydatów z klas 2 . Tomasz Ciepły (2b), Karolina Bucka(2c), 

Piotr Kokosz (2d) i Ilona Branka(2e) . Zwycięzcą okazał się Piotr Kokosz. Wszystkim 

kandydatom gratulujemy i zachęcamy do przeczytania wywiadu z nowym Przewodniczący 

3. W tym samym dniu wybieraliśmy także Rzecznika Praw Ucznia. Zwycięzcą okazał się p. 

Andrzej Morawa, który udzielił nam wywiadu – przeczytaj, aby wiedzieć do kogo udać się po 

pomoc.  

4. 07. 10.2010r. uczniowie naszej szkoły odebrali  dyplomy Starosty Krakowskiego i 

Przewodniczącego Rady Powiatu. Te osoby otrzymały również stypendia za wyniki w nauce i 

za szczególne osiągnięcia. Stypendium Starosty Krakowskiego otrzymali: 

- Anna Grzesiek  

- Agnieszka Ochojna  

- Michał Gargula  

- Gabriela Leńczowska 

- Anna Grzegorzek  

- Anna Strzebońska 

- Wioletta Mackiewicz 

Stypendiami 

przewodniczącego Rady 

Powiatu za wybitne 

osiągnięcia w nauce 

zostali nagrodzeni 

uczniowie: otrzymali Anna Sałapatek i Bartosz Łata – gratulujemy wszystkim stypendystom i 

życzymy dalszych sukcesów w nauce. 

5. Stypendium Prezesa Rady Ministrów otrzymała Elżbieta Mądry - Gratulujemy 

 



 

 

Polak – Niemiec dwa bratanki? – żałujcie że was z nami nie było 

W dniach 20 – 24 września 2010r. odbyła się wymiana Polsko – Niemiecka. 15 

osobowa grupa z Niemiec przyjechała o godzinie 8:00. Odebraliśmy ich z Dworca Głównego 

w Krakowie i wspólnie pojechaliśmy do Ośrodka Młodzieżowego w Łazach., gdzie 

mieszkaliśmy przez 4 dni. Trzeba przyznać, że na początku nie byliśmy przekonani do tej 

wymiany. Wydawało nam się, że nasze narodowości i odmienna mentalność mogą nas bardzo 

poróżnić. MYLILIŚMY SIĘ! Niemcy okazali się wspaniałymi ludźmi i ani trochę nie 

żałujemy naszego udziału w tym projekcie. Cały czas utrzymujemy ze sobą kontakt. Oni 

również są bardzo zadowoleni, ponieważ organizatorzy zorganizowali wiele interesujących 

wycieczek, dzięki którym nasi goście mogli poznać piękno naszego regionu. Zwiedziliśmy 

między innymi Wawel, Kazimierz, Kopalnie soli w Wieliczce a także Zakopane.  

Nasi partnerzy mieli okazję poznać naszą szkołę, uczestnicząc w różnych 

zorganizowanych  zajęciach, dzięki czemu mogli porównać jak wygląda nauka w polskiej a 

jak w niemieckiej szkole.  



Wieczorami mieliśmy czas, aby się lepiej poznać i zaprzyjaźnić. Dużo rozmawialiśmy, co 

niesamowicie nas zintegrowało.  

Nasze opiekunki  p. Anna Biernat i p. Anna Madej – Ptak starały się, aby ta wymiana 

była dla wszystkich niezapomnianym wydarzeniem i naprawdę udało im się. Teraz z 

niecierpliwością czekamy na kolejne spotkanie. Tym razem to my pojedziemy do 

Monachium. 

Na przyszłość chcielibyśmy wszystkich zachęcić do udziału w następnej wymianie, 

która będzie organizowana. Zapewniamy wszystkich, że czas, który poświęcą na realizację 

takiego projektu będzie wspaniałą niezapomniana przygodą, cudownym wspomnieniem i 

możliwością poznania fantastycznych ludzi, którzy na zawsze pozostaną na zawsze w 

naszych sercach. 

Projekt został sfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Krakowie, Polsko – 

Niemiecką Współpracę Młodzieży oraz wkład własny uczestników.  

 

Uczestnicy wymiany  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Wywiad z Przewodniczącym Szkolnej Rady Uczniowskiej - Piotrem 

Kokoszem. 

 

Witaj. Na początku naszej rozmowy chciałbym Ci przede wszystkim pogratulować 

zwycięstwa. To, że uzyskałeś tak dużą ilość głosów świadczy o bardzo dobrze 

przeprowadzonej debacie. Powiedz, jak zareagowałeś na wieść o wygranej, która jest 

tak naprawdę wyznacznikiem zaufania uczniów dla Ciebie?  

 

Wielkie dzięki. Gdy zobaczyłem wyniki głosowania nie było z mojej strony wybuchu dzikiej 

radości. To było raczej zaskoczenie, że udało mi się wyprzedzić pozostałych kandydatów.  

 

Co skłoniło Cię do kandydowania na Przewodniczącego? 

 

Z początku nie miałem w planach brać udziału w wyborach na Przewodniczącego SRU. 

Jednak po stworzeniu programu wyborczego doszedłem do wniosku, ze kandydowanie i 

sprawowanie urzędu przewodniczącego SRU może być wspaniałą przygodą. I zgodziłem się 

reprezentować interesy mojej klasy. 

 

Podczas debaty wspominałeś często o możliwości rozmowy i negocjacji. Czy zamierzasz 

być otwarty na pomysły i propozycje uczniów? 

 

Jak najbardziej. Mam zamiar brać pod uwagę każdy pomysł, który zostanie mi przedstawiony. 

Nie jestem w stanie wymyślić wszystkich możliwych pomysłów na zmiany w szkole. A świeże 

spojrzenie kogoś spoza SRU może okazać się bardzo korzystne.  

 

Większość imprez szkolnych była tworzona przez przewodniczących. Czy masz już 

jakieś pomysły na tegoroczne zabawy? 

 

Przede wszystkim  chciałbym kontynuować tradycję imprez związanych z Bożym 

Narodzeniem, Wielkanocą, itd.. Jeszcze nie zastanawiałem się nad nowymi imprezami, ale 

mam zamiar o tym pomyśleć w najbliższym czasie. 

 

 



Nad którym ze swoich pomysłów zamierzasz popracować w pierwszej kolejności? 

 

Najpierw chcę porozmawiać o wprowadzeniu przepisu dotyczącego zakazu zapowiadania 

sprawdzianu zanim nauczyciel, nie oceni poprzedniego. Chciałbym w ten sposób pokazać 

gronu pedagogicznemu, że jestem osobą z która można negocjować i dojść do korzystnego dla 

obu stron porozumienia. 

 

Wiele z twoich postulatów jest dość trudnych do wprowadzenia np.: dwa 

nieprzygotowania z przedmiotu w semestrze. Myślisz, że dasz sobie radę z przekonaniem 

grona nauczycielskiego? 

 

Zdaję sobie sprawę, że jest to trudne do zrealizowania. Jednak chcę potraktować to jak 

wyzwanie i wierzę, że jestem w stanie mu podołać. 

 

Zapewne za niedługo będziesz sobie dobierał współpracowników. Czy to będą osoby 

wybrane przez Ciebie czy może dasz szanse również uczniom chętnym do współpracy? 

 

Mam zamiar wybrać osoby zaufane, na których będę mógł zawsze polegać. 

 

Wiele z pomysłów twoich konkurentów było bardzo ciekawych. Być może nad nimi 

również warto by popracować. Co o tym sądzisz? 

 

Mam takie plany, aby przedyskutować niektóre pomysły innych kandydatów i wprowadzić je 

w życie. 

 

A tak z innej beczki, jakie zainteresowania lub hobby ma nowy przewodniczący? 

 

Moje hobby to wędkarstwo. Uwielbiam to. Cisza, spokój i dreszczyk emocji podczas 

holowania ryby. Poza tym interesuje się historią powszechną. Bardzo lubię czytać książki o II 

wojnie światowej, wojnach napoleońskich i starożytnej Europie. 

                                                                                  

             Dzięki za rozmowę. 

                             Życzymy wielu sukcesów 

 

 



 

Wywiad  z szkolnym Rzecznikiem Praw Ucznia. 

Pan Andrzej Morawa został wybrany przez społeczność uczniowską Zespołu Szkół 

Ogólnokształcących im. Marii Skłodowskiej-Curie w Skawinie na stanowisko Rzecznika 

Praw Ucznia już po raz kolejny. 

A.G.: Właśnie, który to już raz powołany został pan na to stanowisko? 

Andrzej Morawa: w tej formule – dwuletnich kadencji – to moja trzecia. Wcześniej byłem 

powołany na to stanowisko bezterminowo, więc jako nauczyciel jestem czwarty raz 

rzecznikiem , ale dawno, dawno temu tę funkcję w naszej szkole sprawował uczeń i gdzieś 15 

lat temu byłem takim właśnie rzecznikiem, więc w sumie to już… 5 raz 

A.G.: Jak przyjął Pan fakt, że został pan wybrany na Rzecznika Praw Ucznia po raz 

pierwszy? 

Andrzej Morawa: To duże wyróżnienie i w jakimś wymiarze satysfakcja, że ktoś chce ci 

zaufać, liczy, że w razie potrzeby pomożesz mu w trudnej sytuacji. Kiedy byłem po raz 

pierwszy rzecznikiem – nauczycielem, tłumaczyłem to sobie młodym wiekiem, teraz, już 

niestety nie mogę… 

A.G. Czy było to dla pana dużym zaskoczeniem, że uczniowie w bieżącym roku 

szkolnym także wybrali pańską osobę do sprawowania tej funkcji? 

Andrzej Morawa: Ponieważ sprawowałem tę funkcję, więc nie byłem osobą anonimową i 

liczyłem się z możliwością ponownego wyboru. Z drugiej strony uczę polskiego w dwóch 

klasach, więc nie jestem powszechnie znany, zwłaszcza w pierwszych klasach, więc po cichu 

liczyłem że ktoś mnie zastąpi… 

A.G.: Czym zajmuje się Rzecznik Praw Ucznia? 

Andrzej Morawa: Na co dzień najczęściej informowaniem, potwierdzeniem interpretacji 

Statutu Szkoły – przychodzicie gdy nie jesteście pewni jak sprawę rozwiązać, czasem 

wystarcza więc wskazanie odpowiedniego zapisu, czy jego wytłumaczenie. Zdarza się jednak, 

że trafiają do mnie prośby o interwencję, bo został złamany regulamin oceniania, statut, czy 

też po prostu normy kultury zachowania wobec ucznia. Staram się wtedy być mediatorem, 

ułatwiać rozmowy, konfrontować – takich interwencji jest w roku kilka i najczęściej kończą 

się polubownym rozwiązaniem, bo gdy opadają emocje, to stronom udaje się dojść do 

porozumienia – to nie znaczy, że zawsze „czyjeś musi być na wierzchu”. Nie mam prawa 

rozstrzygania czegokolwiek, czy też wymierzania jakichś kar – słucham i proponuje 

rozwiązania. Na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, zwłaszcza gdy ustalamy jakieś zmiany 

statutowe, sytemu oceniania itp. jestem zobowiązany przyglądać się im ze szczególnym 



uwzględnieniem interesu ucznia, sporadycznie przedstawiam jakieś własne inicjatywy. Biorę 

udział w pracach komisji podsumowujących sposób funkcjonowania w szkole przepisów 

prawa, sporadycznie przedstawiam jakieś swoje inicjatywy zmian, bo cenię sobie stabilność 

przepisów. Bywają sprawy, gdy Pan Dyrektor prosi o opinię, zajęcie stanowiska zarówno 

przy indywidualnych, jak i ogólnych problemach. 

A.G.: Czy ta praca jest interesująca? Lubi pan sprawować tę funkcję? 

Andrzej Morawa: I tak i nie. W moim zawodzie cenię sobie możliwość relacji z ludźmi, 

zwłaszcza kiedy są młodzi, intrygujący, mają ciekawe spojrzenie na świat. Dlatego lubię 

rozwiązywać problemy i jeśli, w miarę możliwości uda się komuś pomóc, to daje dużą 

satysfakcję. Z drugiej strony te „moje przypadki rzecznika” to już często nie problemy, ale 

konflikty – sporo emocji, poczucie skrzywdzenia, czasem bezradności. Bywają też ciężkie 

rozmowy z nauczycielami, rodzicami a zwłaszcza uczniami, którzy często na moich oczach 

muszą uczyć się na błędach.  

A.G.: Z jakimi problemami mogą się zwracać do pana uczniowie naszej szkoły? 

Andrzej Morawa: Jestem od tego by wyjaśniać wasze wątpliwości związane z systemem 

prawnym szkoły w której jesteśmy i reprezentować interesy uczniów gdy czują się 

pokrzywdzeni, albo chcą skorzystać z mojej pomocy przy podejmowaniu jakichś działań, 

inicjatyw. Nie chcę powiedzieć, że z każdym problemem, bo macie swój samorząd, czasem 

wychowawcę i sami możecie wiele zrobić. Jednak gdy czujecie, że coś jest nie tak, komuś 

dzieje się krzywda, albo widzicie szansę na sensowną zmianę czegoś w szkole – zapraszam! 

A.G.: Czy możliwe jest zachowanie anonimowości ucznia? 

Andrzej Morawa: To mój obowiązek. Wiadomo jednak, że są sprawy których anonimowo 

rozwiązać się nie da – zawsze jednak ustalam formę i zakres moich działań zanim 

interweniuję. Jeśli dochodzimy do momentu gdzie anonimowość jest niemożliwa, to uczeń 

podejmuje decyzję. Musimy też pamiętać, że dyskrecja nie może być priorytetem jeśli ktoś 

cierpi, albo popełnione zostało przestępstwo. 

A.G.: Wielu uczniów przychodzi do Pana z problemami? 

Andrzej Morawa: Krótkich pytań, „zagadań”, próśb o przypomnienie zapisu statutu jest 

sporo. Interwencji które wymagają podjęcia zdecydowanych działań, albo w których 

uczniowie domagają się takich kroków – kilka w roku. 

A.G.: Są to problemy łatwe czy trudne do rozwiązania? 

Andrzej Morawa: Różne. Czasem już na drugi dzień, kiedy opadną emocje sprawa rozwiązuje 

się „prawie sama”. Dystans sprzyja kompromisowi. Gorzej gdy w grę zaczynają wchodzić 

ambicje, albo stawką jest promocja ucznia, nagana czy też wyrzucenie ze szkoły. Są też 



sprawy proste, bo książkowe, jasno regulowane przepisami i takie, gdzie trzeba sporo się 

nagimnastykować, żeby nie popaść w absurd. 

A.G.: Jak pan myśli co należało by zrobić, aby było ich coraz mniej? 

Andrzej Morawa: Zawsze będą jakieś stykowe problemy. Jeśli pracujemy wśród ludzi to 

konflikty są w tę pracę wpisane. Tym bardziej, że jesteście młodzi trudno wymagać od was 

totalnego podporządkowania i poukładania. Z drugiej strony dobry nauczyciel wie ,że musi 

wymagać. Dobrze jeśli nasze wspólne działania spotykają się na płaszczyźnie uregulowanej 

przepisami, ale i tam zdarzają się nam niedomówienia, czy zwyczajne błędy. Po prostu: 

róbmy swoje w dobrym tego słowa znaczeniu. To jak z jazdą w ruchu drogowym – znamy 

przepisy, starajmy się jeździć ostrożnie, nie robić głupstw, bądźmy życzliwi, ale mamy 

świadomość że wypadki się zdarzają… 

A.G.: Gdzie i kiedy można pana znaleźć? 

 Codziennie w świetlicy multimedialnej w godzinach jej pracy, na dyżurach, na przerwach. 

Jeśli sprawa jest pilna, to można kontaktować się telefonicznie. 

 

                                                    Rozmawiała Anna Grzesiek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Nie takie stypendium straszne….czyli za co można dostać 

stypendium.  

Nie jeden z nas zastanawiał się co zrobić , aby dostać stypendium. Każdemu zapewne 

przydały by się dodatkowe pieniądze na drobne wydatki lub realizację własnego hobby. 

Otokilka wskazówek za co możemy uzyskać stypendium. Mamy trzy rodzaje stypendiów: 

Pierwsze – Stypendium Prezesa Rady Ministrów może być przyznane uczniowi 

szkoły dla młodzieży, której ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości. 

Stypendium to przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując 

przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co 

najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych 

dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre. Stypendium przyznaje Prezes Rady Ministrów 

jednemu uczniowi danej szkoły na okres od września do czerwca w danym roku szkolnym. 

Drugie - Stypendium Starosty Krakowskiego przyznawane jest uczniom na okres 

całego roku szkolnego i w roku szkolnym 2010/2011. Nagrodę od dostaje osoba, która 

osiągnęła wybitne wyniki w nauce i ukończyła pierwszy rok nauki w szkole 

ponadgimnazjalnej. Wymogiem jest, aby uczniowie w poprzednim roku szkolnym uzyskali na 

świadectwie co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz średnią ocen z zajęć 

edukacyjnych co najmniej na poziomie 5,0. W naszej szkole takie stypendium otrzymali :  

Ostatnie stypendium, na które mamy szanse to - Stypendium Przewodniczącego 

Rady Powiatu przyznawane jednorazowo po zakończeniu roku szkolnego. Uhonorowani 

nagrodą mogą być uczniowie, którzy w poprzednim roku szkolnym uzyskali na świadectwie 

co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz: są laureatami I - III miejsca konkursów i 

olimpiad na szczeblu wojewódzkim, finalistami lub laureatami konkursów i olimpiad na 

szczeblu ogólnopolskim lub międzynarodowym lub mają inne wybitne osiągnięcia na 

szczeblu międzynarodowym. Stypendiami Starosty Krakowskiego za wybitne wyniki w nauce 

zostali nagrodzeni uczniowi 

 

CZAS UCIEKA STYPENDIUM CZEKA, NAJWYŻSZY CZAS 

ZABRAĆ SIĘ DO NAUKI  !!!! 

 

 

 



 

 

Mit o Meosie – bogu wspomnień 

 

 

Potężna para bogów Senon – noc i Lei – dzień nie mogła doczekać się potomstwa. 

Nawet Zeus, do którego udali się z wizytą powiedział im, że wszystko nadejdzie w swoim 

czasie 

Wreszcie Lei powiła syna. Mały bóg był piękny i uroczy. Na imię miał Meos – 

wspomnienie, ponieważ zapadał w pamięci każdemu kto go zobaczył i zostawiał po sobie 

miłe obrazy. Był ulubieńcem bogów. Miał jednak jednego wroga, boga zapomnienia – Ora, za 

którym nikt nie przepadał bo wymazywał wszystko co zostawił Meos. Or był zły na 

młodzieńca za to, że bogowie tak go lubią. 

Postanowił chłopaka zgładzić. Wziął swój topór, zaczaił się na Meosa i uderzył go z 

całej siły. Bóg wspomnień rozbił się na milion kryształowych kawałków, które rozsypały się 

po królestwie bogów i śmiertelników. Or został wypędzony za haniebny czyn i zapomniany 

przez wszystkich. 

Meos  pozostał w pamięci bogów na zawsze, a dzięki kryształkom, które spadły na 

cały świat, śmiertelnicy posiadają wspomnienia.  

 

Elena Kura 

Iwona Kura 

Paulina Słodyczka 

Ewelina Grzywa  

 

 

 



Na wieszaku 

 

 

W ciemnym lesie echo niesie 

Zbrodnia ma być dokonana 

Planowana już od rana  

Żona noże już szykuje 

Myśliwego wypatruje 

By się pozbył małżonka 

Bo ma dość już tego ziomka 

Ciągle skarpet swych nie pierze 

Brudne leżą wciąż talerze 

Zatem chwyta za siekierę 

Wbija mu ją prosto w nerę 

Szybko w szafie ciało chowa 

Do pierogów już gotowa 

Dzieci płaczą z ojca braku 

On się huśta na wieszaku 

Z szafy wyjść więc postanawia 

Z żoną szybko się rozprawia 

Przy pierogach ona robi 

Mąż jej więc wyrywa nogi 

Żona chwyta się kuchenki 

I wydaje dzikie jęki 

Z tej historii morał taki 

Lepiej chować trupy w krzaki.  

 



Dla każdego coś innego  

 czyli  

filmowe nowości w październiku: 

 

Dorian Gray 

Premiera: 01.10.2010 

Dramat, Wielka Brytania, 2009 

Reżyseria: Oliver Parker 

Scenariusz ( na podstawie powieści Oscara Wilde”a): Toby Finlay 

Obsada: Ben Barnes, Colin Firth, Rachel Hurd – Wood, Rebecca Hall, Emila Fox 

 

Ekranizacja kultowej I kontrowersyjnej powieści Oskara Wilde’a z Colinem Firthem, znanym 

z „Dziennika Briget Jones” i „Mamma Mia!” oraz Benem Karnesem – księciem Kaspianem z 

„Opowieści z Narnii” w rolach głównych. Dorian Gray jest człowiekiem niezwykłej urody, 

lecz nie tylko jego aparycja czyni go niezwykłym… Jest on bowiem w posiadaniu obrazu, 

swojego portretu, który starzeje się zamiast swego właściciela. 

 

 

Śluby panieńskie 

Premiera: 08.10.2010 

Komedia, Polska, 2010 

Reżyseria: Filip Bajon 

Scenariusz: Filip Bajon 

Obsada: Anna Cieślak, Marta Żmuda-Trzebiatowska, Edyta Olszówka, Borys Szyc, 

Maciej Stuhr, Robert Więckiewicz 

 

Ekranizacja „Ślubów panieńskich” Aleksandra Fredry. Historia Klary i Anieli, które 

postanowiły nigdy nie wyjść za mąż oraz starających się o ich względy mężczyzn. Piękne 

dziewczyny zrobią wszystko, żeby pokrzyżować plany nałogowych podrywaczy i 

spektakularnie utrzeć im nosa. Wybucha wielka wojna damsko - męska, w której intryga goni 

intrygę, seryjnie łamane są serca, a każdy chwyt jest dozwolony. 

 

 



Mr. Nobody 

 

Premiera: 22.10.2010 

Dramat/Romans/Fantasy Kanada, Belgia, Francja, 2009 

Reżyseria: Jaco van Dormael 

Scenariusz: Jaco van Dormael 

Obsada: Diane Kruger, Jared Leto, Sarah Polley 

 

Nemo Nobody prowadzi spokojne życie u boku żony i trójki dzieci. Pewnego dnia budzi się 

jednak w 2092 roku. Ma 120 lat i jest najstarszą istotą żyjącą wówczas na ziemi. W dodatku 

jako jedyny jest śmiertelny, ponieważ współcześni ludzie nie umierają. Mężczyzna nie 

przejmuje się tym. Jego największym marzeniem jest dowiedzieć się, czy godnie przeżył 

swoje życie, czy kochał swoją żonę i czy odpowiednio traktował swoje dzieci. Odnalezienie 

odpowiedzi na te pytania staje się jego głównym celem życiowym. 

 

Wampiry i świry 

 

Premiera: 29.10.2010 

Komedia , USA 2010 

Reżyseria: Jason Friedberg, Aaron Seltzer 

Scenariusz: Jason Friedberg, Aaron Seltzer 

Obsada: Jenn Proske, Matt Lanter, BradleyDodds, Mike Mayhalls, Chrisi Riggi 

 

Parodia młodzieżowych horrorów spod znaku „Zmierzchu”. Nastolatka Becca jest rozdarta 

pomiędzy dwoma chłopakami. Wraz z przyjaciółmi zmaga się z licznymi problemami. Ich 

kulminację stanowi bal maturalny bohaterów. 

 

Jeżeli chcesz włączyć się w prace gazetki szkolnej 

zapraszamy na spotkania redakcyjne. Najbliższe spotkanie 

odbędzie się 26.10.2010r. (wtorek) o godz. 14.20 w Sali nr 11.  

Masz ciekawe propozycje, chciałbyś coś zmienić - 

zapraszamy. To od nas zależy co znajdzie się w następnym 

numerze Kupala.  

Kontakt: gazetkazso@poczta.fm 


