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Twórczy wkład w przygotowanie XVI Majówki z Prusem 
 
 Liceum Ogólnokształcące im. Stefa-
na Żeromskiego w Nałęczowie aktywnie 
uczestniczyło w przygotowaniach do XVI 
Majówki z Prusem. Już w lutym 2016 r. 
w czasie pierwszego spotkania organizacyj-

nego w muzeum pisarza, zobowiązaliśmy się 
do wystawienia scenki teatralnej, nawiązują-
cej do twórczości Głowackiego. W marcu 
rozpoczęły się próby do spektaklu. Obsada 
ról okazała się bardzo trafna. Scenariusz 
również spotkał się z aprobatą występują-
cych uczniów. Licealiści wcielający się 
w postacie literackie, stworzyli przekonywu-
jące i sugestywne kreacje. Przedstawienie 
zostało zatytułowane „Jak mogłoby wyglą-
dać spotkanie Izabeli Łęckiej z Joanną Pod-
borską?”. Przed wielu laty właśnie 
w Nałęczowie poznali się Bolesław Prus 
i Stefan Żeromski. Stąd zrodził się pomysł na 
zaaranżowanie spotkania bohaterów z po-
wieści tych dwóch autorów. I tak 
w spektaklu przewijają się osoby z „Ludzi 
bezdomnych” S. Żeromskiego i z „Lalki” 
B. Prusa. Miejscem akcji jest dworcowa 
kawiarnia, w której dochodzi do przypadko-
wego spotkania Izabeli Łęckiej  
z Joanną Podborską. Między kobietami na-
wiązuje się rozmowa, która przeradza się 
w zwierzenia na temat miłosnych rozterek 
i perypetii. Na scenę wkraczają również pa-
nowie, na temat których toczy się dyskusja, 
czyli Tomasz Judym i Stanisław Wokulski. 
Panie rozprawiają się z nimi kategorycznie, 
biorą sprawy w swoje ręce i co dalej… Za-
kończenie zaskoczyło wszystkich widzów. 
W spektaklu przeplatają się cytaty i realia  
z powieści z tekstami powstałymi na potrze-
by przedstawienia. 
 Premiera odbyła się w czasie drugie-
go dnia XVI Majówki z Prusem, 28 maja 
2016 r. w pałacu w Bronicach koło Nałę-
czowa. Scenografia wnętrza rezydencji, ko-

stiumy aktorów oraz muzyka stanowiły ide-
alne dopełnienie dla klimatu i wymowy 
spektaklu. Gromkie brawa publiczności były 
wyrazem uznania dla twórców przedstawie-
nia. Wśród publiczności zasiadł sam Bole-
sław Prus, któremu towarzyszyła żona Okta
wia . Zacni goście przybyli w asyście liceali-
stów z „Żeroma”, występujących 
w spektaklu: Joanny Józwik (Izabela Łęcka), 
Elżbiety Sikory (Joanna Podborska), Domi-
niki Pszczoły (narrator), Cezarego Denki 
(Tomasz Judym), Huberta Bednarskiego 
(Stanisław Wokulski), Krystiana Krasy (kel-
ner). 
 Trzeci dzień XVI Majówki z Prusem 
odbywał się na placu przed Nałęczowskim 
Ośrodkiem Kultury. Miejscowe Liceum 
Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego 
też tam było widoczne. 
 Na trawie, wśród drzew zaaranżowa-
liśmy klimatyczną „czytelnię pod chmurką”.  
Na kocach i na leżakach przysiadały całe 
rodziny. Przygotowani byliśmy na czytelni-
ków w każdym wieku – duży wybór czaso-
pism, książek dla dorosłych i bajek dla dzie-
ci, chyba wszystkich zadowolił. Strzałem 
w dziesiątkę okazało się również wyekspono
wanie w przestrzeni czytelni haseł Loesje. 
Spotkały się one z dużym zaciekawieniem 
uczestników Majówki. Chętnie 
udzielaliśmy informacji 
na temat tajemniczej nazwy Loesje oraz  
o warsztatach kreatywnego pisania, prowa-
dzonych przez tę organizację. Hasła Loesje 
charakteryzują się krótką formą, zaskakują-
cą puentą, wszystkie są niezwykle inspirują-
ce i zawsze mają pozytywne przesłanie. 

 Nasz kącik z animacjami (kolorowa-
ni dla osób w różnym wieku, układanie tek-
stów z wycinków prasowych) odwiedzany 
był chętnie przez całe, nawet trzypokolenio-
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we rodziny. Miło było patrzeć 
jak do kolorowania przy jednym stoliku za-
siadali np. synek, mama i dziadek. 
 Cieszymy się, że mogliśmy się włą-
czyć w zorganizowanie tego lokalnego 
przedsięwzięcia. Dla naszej młodzieży była 
to dobra lekcja wychowawcza, pogłębiająca 
więź i tożsamość ze swoją małą ojczyzną. 
Zarówno prace nad spektaklem jak również 
wolontariat przy animacjach i w „czytelni 

pod chmurką” wzbogaciły licealistów 
o nowe doświadczenia, umiejętności i dały 
im dużo satysfakcji. 

 
Bożena Kursa 

Marzena Mitura 
 
 

 
Bieszczady nas oczarowały 

  
 W październiku grupa śmiałków  
z klas 2a i 2b wyruszyła na podbój 
Bieszczad. Pieczę nad naszą gromadą 
trzymali niezawodna Sorka Gajdzińska 
wraz, ze świetnie zorientowanym 
w terenach bieszczadzkiej dziczy, Sorem 
Mućkiem. Dzień wyjazdu dla każdego 
z nas był długo wyczekiwanym momen-
tem. Zaopatrzeni w wygodne buty, ciepłe 
ubrania i ogrom kanapek, przygotowa-
nych przez troskliwe mamy, z samego 
rana wyruszyliśmy w drogę. 
 Pierwszym punktem naszej wy-
cieczki było Muzeum Budownictwa Lu-
dowego w Sanoku. Spacerując po tym, 
jedynym w swoim rodzaju,  parku etno-
graficznym mieliśmy szansę przenieść 
się choć na chwilę w XIX-wieczny świat 
wielokulturowej wioski. Fascynujące 
opowieści i anegdoty naszego przewod-
nika o życiu tamtejszej ludności,  pozwo-
liły nam połączyć walory poznawczo 
-naukowe z prawdziwym relaksem na 
łonie karpackiej przyrody. 
 W drodze do punktu noclegowe-
go nie mogło obyć się bez przystanku 
nad zaporą wodną w Solinie. Krótka 
przechadzka nad zbiornikiem wodnym, 
powstałym w samym sercu Bieszczad, 
dostarczyła nam możliwości podziwiania 
urokliwych widoków niezwykle malow-
niczych wzgórz i dolin,  rozciągających 
się nad zalewem. 
 
 Kolejny dzień okazał się być 
niemałym wyzwaniem. Punktem doce- 
 

 
lowym naszej wyprawy była Tarnica. 
Ten dosyć ekstremalny szlak 
w większości prowadził przez las 
i stromo piął się ku górze. Pomimo licz-
nych chwil zwątpienia, każdy chciał za 
wszelką cenę dorównać kroku naszemu 
bezkonkurencyjnemu przewodnikowi. 
Październikowa aura, której tak bardzo 
wszyscy się obawialiśmy, okazała się 
być dla nas niezwykle łaskawa. Słonecz-
na pogoda umożliwiła nam spędzenie 
całego dnia w górach, a po powrocie do 
gospodarstwa czekała na nas upragniona 
kolacja. Na przekór odczuwalnemu zmę-
czeniu, znaleźliśmy siły na grę w karty 
i rozmowy do późnych godzin. 
 Ostatni dzień naszego pobytu 
okazał się dla nas niezbyt fortunny – 
deszcz pokrzyżował nasze plany wejścia 
na Wetlinę. Doskonałym wyjściem awa-
ryjnym w tej sytuacji okazała się wizyta 
w Bazylice w Leżajsku. Mieliśmy tam 
okazję wysłuchać krótkiego koncertu 
organowego, granego na instrumencie,  
pochodzącym z drugiej połowy XVII 
wieku. Byliśmy  zachwyceni jego pięk-
nym brzmieniem. 
 Droga powrotna minęła bez za-
kłóceń. Mimo naszego wyczerpania, 
w busie jak zwykle panował radosny 
gwar. Do Nałęczowa wróciliśmy 
w późnych godzinach wieczornych. Te 
trzy wspólnie spędzone dni na pewno na 
długo pozostaną w naszej pamięci! 

 
 

Aleksandra  Król 2b
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Zabawa w teatr 
 
 Udział w Seminarium Sztuki 
Słowa i Teatru był dla mnie okazją do 
poznania nowych metod pracy scenicz-
nej. Wyjazd na te weekendowe warsztaty 
do Centrum Kultury w Lublinie zorgani-
zowała Pani Bożena Kursa. Oprócz mnie 
uczestniczyły w nich trzy koleżanki Ola 
Białek, Ola Szarpak i Justyna Pszczoła. 
Tematyka warsztatów koncentrowała się 
wokół kilku zagadnień, związanych  
z poważnym traktowaniem „zabawy 
w teatr” - dobór repertuaru dla teatral-
nych grup młodzieżowych, praca 
z tekstem, budowa roli w oparciu 
o słowo pisane. Pracowaliśmy z tekstem 
literackim,  który stanowił bazę wyj-
ściową do budowania spektaklu. Krok po 
kroku uczyliśmy się jak analizować  
i interpretować materiał literacki 
pod kątem budowania scen teatralnych 
i gry aktorskiej.  
 Pierwszego dnia zajęcia prowa-
dził Pan Łukasz Witt-Michałowski. Sta-
rał się zwrócić naszą uwagę i pokazać 
nam, w jaki sposób można wyłuskać 

z tekstu tzw. „słowa klucze” , light mo-
tywy, a następnie przenieść je na scenę. 
Bardzo zafascynował mnie swoim spoj-
rzeniem na teatr oraz otwartością 
w stosunku do nas.  
 Drugiego dnia warsztaty były 
jeszcze bardziej intensywne. Wymagały 
od uczestników kreatywności, wyzwole-
nia wyobraźni oraz umiejętności aktor-
skich. Prowadził je Pan Mieczysław 
Wojtas. Nauczył nas bawić się słowami 
i wydobywać z nich różnorakie znacze-
nia.  
 Osobiście bardziej podobał mi się 
drugi dzień warsztatów, lecz całe semina-
rium było dla mnie pozytywnym do-
świadczeniem. Postaram się wykorzy-
stać, na zajęciach w grupie teatralnej, 
rady specjalistów, z którymi miałam 
okazję się spotkać. 

Elżbieta Sikora 
 

 

 
Weekend z teatralną maską

 W dniach 30 września i 1 paź-
dziernika 2016 roku razem z trzyosobo-
wą grupą uczniów z LO Żeromskiego 
oraz Panią Bożeną Kursą miałam okazję 
uczestniczyć w Seminarium Słowa 
i Teatru - „Od słowa do teatru, czyli 
o scenariuszach dla młodzieżowych grup 
teatralnych”. Były to warsztaty skiero-
wane dla nauczycieli, młodzieży, instruk-
torów, aktorów amatorów czy pasjona-
tów teatru i słowa, chcących podnieść 
swoje umiejętności w zakresie pracy nad 
tekstem teatralnym i nie tylko. Łączny 
czas trwania obu spotkań wyniósł osiem 
godzin, lecz pod żadnym względem nie 
dało się tego odczuć. Atmosfera wśród 
uczestników była niesamowicie przyja-
zna, dlatego zajęcia minęły w zawrotnym 

tempie. W pierwszym dniu spotkaliśmy 
się z Łukaszem Witt-Michałowskim – 
reżyserem teatralnym, aktorem, absol-
wentem PWST we Wrocławiu i Hessiche 
Theaterakademie. Jego spektakle zdoby-
wają liczne nagrody na ogólnopolskich 
oraz międzynarodowych konkursach 
teatralnych, ciesząc się ogromnym zain-
teresowaniem publiczności. Dzięki swo-
jej charyzmie i niezwykłej umiejętności 
opowiadania, Pan Witt-Michałowski 
sprawił, że oczy wszystkich uczestników 
zwrócone były w jego stronę nieprze-
rwanie przez dwie godziny. Wszyscy 
 z zaciekawieniem słuchaliśmy wykładu, 
dotyczącego pracy nad tekstem. Każdy, 
kto chciał się nauczyć czegoś nowego, 
skrupulatnie robił notatki. Oczywiście, 
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nie obyło się bez części praktycznej, 
w której mogliśmy sprawdzić swoje 
umiejętności aktorskie i reżyserskie. 
Scenki, które odgrywaliśmy, były jedno-
cześnie zabawą, ale też zmuszały do kre-
atywnego myślenia. Wzbogaciliśmy się 
o nową wiedzę i umiejętności w zakresie 
pracy w przestrzeni scenicznej, która 
w spektaklach odgrywa niesamowicie 
ważna rolę. 
 Drugi dzień warsztatów prowa-
dził Mieczysław Wojtas, założyciel, kie-
rownik artystyczny i reżyser Teatru Pa-
nopticum. Jego zajęcia miały charakter 
typowo praktyczny. Pan Wojtas jako 
dwukrotny laureat ogólnopolskiego tytu-
łu Instruktora Roku, popisał się niema-
łym warsztatem z zakresu wiedzy te-
atralnej. W bardzo przystępny 
i zrozumiały dla młodzieży licealnej spo-
sób, wyjaśnił, jak można krok po kroku 
stworzyć scenariusz do sztuki teatralnej. 
Okazało się, że nie jest to aż tak trudne. 
Wspólnymi siłami poradziliśmy sobie  
z zadaniami, które przygotował dla nas 
Pan Wojtas. W oparciu o różnorodne 

materiały literackie (poezję, prozę, dra-
mat i inne źródła), staraliśmy się układać 
mini scenki, które później przedstawiali-
śmy na forum. Grupa, w której pracowa-
liśmy, składała się z wielu osób, dlatego 
mogliśmy wymieniać się pomysłami 
i spostrzeżeniami, dotyczącymi budowa-
nia materii aktorskiej. Drugi dzień upły-
nął zatem pod kątem intensywnej pracy, 
która została nagrodzona pochwałami 
instruktora. 
 Cały nasz twórczy wysiłek uho-
norowany został dyplomami, które dosta-
liśmy na zakończenie warsztatów. Było 
to wspaniałe wydarzenie, które wzboga-
ciło nas o wiele nowych pomysłów na 
dalsze rozwijanie swoich zainteresowań. 
Wiedza, którą otrzymaliśmy od profesjo-
nalnych prowadzących, bez wątpienia 
zaowocuje w przyszłości. 

Ola Szarpak 
 
 

 
Przyjaźń z Melpomeną 

 
 Szkolna Grupa Teatralna „Sensu 
lato” działająca w Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Stefana Żeromskiego 
w Nałęczowie, zrzesza uczniów 
o uzdolnieniach artystycznych: aktor-
skich literackich i reżyserskich. 
W repertuarze swoim posiada montaże 
słowno-muzyczne, scenki kabaretowe, 
przedstawienia teatralne, widowiska oko-
licznościowe. Członkowie zespołu 
wykazują się dużą kreatywnością oraz 
wyjątkowym zaangażowaniem  
w pracy nad powstawaniem każdego 
przedstawienia. Widowiska są efektem 
twórczych adaptacji gotowych scenariu-
szy lub działaniem nad własnymi utwo-
rami. Grupa teatralna uatrakcyjnia swo-
imi występami wydarzenia szkolne 
i środowiskowe. Udział w zajęciach to 
świetny sposób na pobudzanie aktywno-
ści twórczej, wrażliwości, na wzbogaca-

nie kultury słowa i refleksji intelektual-
nej. 
 Dzięki bliskiej współpracy  
z Działem Edukacji Kulturalnej Centrum 
Kultury w Lublinie członkowie grupy 
mieli okazję wzbogacać i doskonalić 
swoje umiejętności na warsztatach, orga-
nizowanych przez tę cenioną instytucję. 
W dniach 30 września i 01 października 
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2016 r. uczestniczyliśmy 
w warsztatach teatralnych. Zajęcia pro-
wadzili znakomici artyści o bardzo cha-
ryzmatycznych osobowościach: Mieczy-
sław Wojtas – założyciel Teatru Panopti-
cum, Łukasz Witt-Michałowski  
– twórca lubelskiej Sceny Prapremier 
InVitro. Czas spędzony na zajęciach był 
bardzo intensywny i kreatywny. Wyma-
gał od wszystkich wytężonej, ale bardzo 
inspirującej pracy. Każdy przez chwilę 
mógł być reżyserem, aktorem, scenarzy-
stą. Panowała wyjątkowa atmosfera. Sa-
mi prowadzący często 
byli zaskakiwani po-
mysłowością 
i inwencją twórczą 
uczestników. Dla na-
szych artystycznie 
uzdolnionych 
uczniów udział 
w warsztatach był 
nieocenionym do-
świadczeniem. Warto 
było poświęcić część 
weekendu, aby spotkać się  
z ciekawymi ludźmi, którzy realizują 
swoje pasje, są otwarci na sztukę, na 
świat i na drugiego człowieka. Uczestni-
cy zajęć niewątpliwie  wzbogacili swój 
warsztat i umiejętności. 
 W lutym 2017 r. nasi młodzi 
adepci sztuki słowa i teatru wybrali się  
na warsztaty głosowej interpretacji litera-
tury „Mówić czy recytować?”. Zajęcia 
prowadził Pan Mateusz Nowak – poloni-
sta i logopeda, nagradzany w kraju 
i zagranicą monodramista, recytator, in-
struktor żywego słowa. Spotkanie przy-
brało formę debaty – po jednej stronie 
zasiedli zwolennicy mówienia, po drugiej 
miłośnicy recytacji. Nasi uczniowie też 
mieli podzielone zdania na ten temat. 
Mogliśmy poznać tajniki sztuki żywego 
słowa oraz różnice między mówieniem 
a recytowaniem na przykładach kilku 
wierszy, prezentowanych przez uczestni-
ków. Warsztaty zakończyły się wspól-
nym opracowaniem dekalogu dobrego  
artysty żywego słowa. Nasi uczniowie 

skorzystali z okazji, aby w twórczy spo-
sób spędzić popołudnie. Dzięki warszta-
tom nabyli nowych doświadczeń 
i umiejętności, poznali rówieśników 
o tych samych zainteresowaniach. Wy-
jazd do Centrum Kultury w Lublinie 
 i spotkanie z Panem Mateuszem Nowa-
kiem był dla nich prawdziwą ucztą du-
chową. 
 Ostatnim przedsięwzięciem  
szkolnej grupy teatralnej ” Sensu lato” 
był spektakl pod tytułem „Mur”. Ten 
krótki, ale bardzo wymowny 

i poruszający przekaz 
o charakterze psychoprofilak-
tycznym miał za zadanie zwró-
cić uwagę odbiorcy na wszystko 
to, co utrudnia nam osobiste, 
bezpośrednie kontakty z drugim 
człowiekiem. Poprzez teksty 
i piosenki prezentowane 
w czasie przedstawienia, wska-
zywano na pewne problemy 
i sytuacje rodzinne, które zabu-
rzają jej funkcjonowanie 

i niekorzystnie wpływają na emocje 
i zachowanie młodego człowieka. Tytu-
łowy mur symbolizuje wszystko to, co 
jest złe w kontaktach między ludźmi, 
wszystko to, co powoduje, że nawet 
w rodzinie oddalamy się od siebie 
i czujemy osamotnieni. Z jakich cegieł 
został zbudowany ten mur i co należy 
uczynić, aby go zburzyć? Odpowiedzi na 
te pytania należało szukać w tekstach, 
wypowiadanych przez młodych aktorów. 
Spektakl został zaprezentowany mło-
dzieży z gimnazjów w Nałęczowie  
i Wąwolnicy, przedstawicielom samo-
rządów uczniowskich szkół ponadgimna-
zjalnych powiatu puławskiego, przeby-
wających w naszej szkole na dwudnio-
wych warsztatach  oraz rodzicom liceali-
stów z „Żeroma”. Przedstawieniom dla 
młodzieży towarzyszyły warsztaty, któ-
rych efektem było ustalenie i spisanie, co 
utrudnia relacje w rodzinie i z rówieśni-
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kami oraz co może je poprawić. Mamy 
nadzieję, że po tych ciekawych zajęciach 
wychowawczych będą pękały mury nie-
porozumienia, a w ich miejsce będą bu-
dowane mosty zgody i dobrej komunika-
cji między ja – on,  
ja – ona, ja – oni. 
 W dniu 08 marca nasza szkolna 
grupa teatralna  zadebiutowała na de-
skach XIV Lubelskich Spotkań Te-
atralnych  „Zwierciadła”. Przedsię-
wzięcie organizowane jest przez  
II Liceum Ogólnokształcące im. Het-
mana Jana Zamoyskiego w Lublinie, 
Fundację Teatrikon, Centrum Kultury 
w Lublinie. Jest to przegląd młodzieżo-
wych grup teatralnych z województwa 
lubelskiego. Szkolnych zespołów było 
niewiele. Przeważały teatry, działające 
przy młodzieżowych domach kultury. 
Nasza grupa była jedyną z powiatu pu-
ławskiego. Zaprezentowaliśmy  wspo-
mniany wcześniej spektakl pod tytułem 
„Mur”. Poprzez teksty wypowiadane 
przez bohaterów pragnęliśmy poruszyć 
problemy, dotykające młodych ludzi: 
konflikt pokoleń, trudne relacje 
w rodzinie, samotność w tłumie, brak 
zrozumienia. Członkowie grupy mimo 
dużego napięcia i tremy odegrali swoje 
role naturalnie i bardzo wiarygodnie. Nie 

zrazili się nawet awarią sprzętu nagła-
śniającego, która miała miejsce zaraz na 
początku przedstawienia, kiedy to nasza 
utalentowana Paulina śpiewała piosenkę 
„Nie ma jak dom”. Pierwsza konfrontacja  

z innymi mło-
dzieżowymi   

grupami tatral-
nymi za nami. 

Po spektaklu 
otrzymaliśmy 

gromkie brawa. 
Chyba udało 

nam się dotrzeć 
do młodej pu-

bliczności, a nawet ją poruszyć. Bezpo-
średnio po przedstawieniu odbyła się 
rozmowa z jurorami: Małgorzatą Adam-
czyk – specjalistką do spraw edukacji 
teatralnej w Teatrze im. H. Ch. Anderse-
na w Lublinie, Jerzym Turowiczem – 
twórcą i dyrektorem Akademii Teatralno-
Wokalnej w Lublinie, Mieczysławem 
Wojtasem – kierownikiem i reżyserem 
Teatru Panopticum. Członkowie komisji 
cenne rady i wskazówki wypowiadali  
z życzliwością i sympatią – na pewno 
wykorzystamy je w dalszej pracy. Bogat-
si o kolejne doświadczenie opuściliśmy 
gościnne progi  XIV Lubelskich Spotkań 
Teatralnych „Zwierciadła”. 

 
Uczeń bezpieczny w sieci 

 W pierwszym semestrze roku 
szkolnego 2016/2017 braliśmy udział 
w Ogólnopolskim Konkursie „Uczeń 
bezpieczny w sieci”. Wybór tematyki nie 
był przypadkowy. Dziś młodzi ludzie 
spędzają bardzo wiele czasu, korzystając 
z Internetu. Dzięki smartfonom mają 
przez 24 godziny na dobę możliwość 
dostępu do różnorodnych usług, jakie 
oferuje globalna sieć. Oprócz niewątpli-
wych zalet takiej sytuacji, jak na przy-
kład natychmiastowy dostęp do wiedzy, 
istnieją nowe zagrożenia, z którymi 
wcześniejsze pokolenia nie musiały się 
mierzyć. Ciekawe jest to, że możliwości  

które niesie ze sobą rozwój technologii 
informatycznych i towarzyszące im za-
grożenia bardzo szybko ewoluują. Dlate-
go wciąż spotykamy się z nowymi pro-
blemami z którymi musi sobie radzić 
młodzież i jej wychowawcy. 
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Problemem który nie zmienia się od lat 
jest zbyt długi czas jaki młodzi ludzie 
spędzają, korzystając z komputerów 
i smartfonów. Dzieje się to często kosz-
tem nauki i kontaktów z rówieśnikami 
w realnym świecie. Kolejnym poważnym 
zagrożeniem jest utrata prywatności 
i niebezpieczeństwo przedostania się do 
Internetu niepożądanych informacji na 
czyjś temat lub kompromitujących zdjęć. 
Należy zdawać sobie sprawę, że „sieć 
nigdy nie zapomina” i praktycznie nie ma 
możliwości żeby takie niepożądane dane 
całkowicie usunąć z Internetu. Dzisiejsze 
systemy komputerowe bardzo szybko się 
uczą i istnieją już w tym momencie usłu-
gi pozwalające wyszukiwać w mediach 
społecznościowych informacje na temat 
sfotografowanej osoby. Co oznacza, że 
możemy wyszukiwać informacje 
o innych ludziach, nawet nie wiedząc jak 
się nazywają. Tego, co będzie oferował 
Internet w przyszłości nikt nie jest 
w stanie przewidzieć. Niejednokrotnie 
w „świecie wirtualnym” spotykamy się z 
przejawami wrogości czy agresji, które 
określane są eufemistycznie jako hejt. 
W sieciach społecznościowych, czy za 
pomocą internetowych komentarzy lu-
dzie mają większą odwagę w atakowaniu 
innych niż w realnym świecie. Poczucie 
anonimowo-
ści i bezpieczeństwa w wyrażaniu nega-
tywnych uczuć sprawia, że wiele osób 
odreagowuje w ten sposób swoje frustra-
cje, krzywdząc innych. Zjawisko jest tak 
powszechne, że zdaje się iż nie można go 
całkowicie wyeliminować. Nie brakuje 
też manipulatorów, którzy wykorzystując 
zagubienie młodych ludzi, wprowadzają 
niebezpieczne wyzwania, jak choćby 
w ostatnio nagłośnionej grze „Niebie-
ski wieloryb”. 
 Wydaje się, że jednym ze sku-
teczniejszych sposobów ochrony mło-
dzieży przed opisywanymi zagrożeniami 
jest organizowanie zajęć, które będą mo-
gły zapełnić czas młodym ludziom. Na 

leży pokazać im, że można kontaktować 
się między sobą, rozmawiać i budować 
więzi bez pośrednictwa komputerów 
i smartfonów. Takie relacje  mają szansę 
rozwijać empatię i inne ważne kompe-
tencje społeczne, niezbędne do zdrowego 
funkcjonowania w społeczeństwie. 
 Nasza szkoła zrealizowała różno-
rodne działania, dzięki którym propago-
waliśmy wśród uczniów bezpieczne 
i anonimowe korzystanie z Internetu oraz 
otrzymaliśmy certyfikat „UCZEŃ BEZ-
PIECZNY W SIECI” nadany przez Stu-
dium Prawa Europejskiego 
w Warszawie. Możliwe stało się to dzięki 
zaangażowaniu sporej grupy naszych 
uczniów oraz nauczycieli (p. M. Rejmak-
Chęć, p. M. Wicha, p. K. Maik,  
p. A. Karpińska, p. B. Kursa, p. T. Zub-
Iwanicka). Dodatkowo, szkolny lider 
projektu – p. B. Grabowska przeszła 
szkolenie e-learningowe i zdała egzamin 
uprawniający szkołę do uzyskania certy-
fikatu. Wśród uczniów szczególnie zaan-
gażowanych w realizację zadań konkur-
sowych znaleźli się : Yegor Viazgin, 
Iryna Fesovets, Elżbieta Sikora, Julia 
Szlendak, Dominika Ląkocy, Yana Mel-
nyk, Pochtar Alina, Pochtar Kamila, 
Kamila Samoń, Kateryna Aleksandrowa. 
Zrealizowane w ramach konkursu zadania: 
 Uczniowie klasy 2A opracowali 
i przygotowali materiały na gazetkę szkolną, 
dotyczące prywatności i bezpieczeństwa 
w sieci. Gablota umieszczona w głównym 
holu szkoły była wyeksponowana przez 2 
tygodnie listopada 2016 roku. Tytuł gazetki 
brzmiał „ABC młodego internauty”. Ważne 
treści były pokazane w sposób humory-
styczny, komiksowy, a także w formie deka-
logu prawidłowych zachowań. 
 Młodzież uczyła się z wykorzysta-
niem nowych technologii komputerowych. 
Przykładowo, klasa 2B uczestniczyła 
w zajęciach na temat „Symulacja biznesu - 
warsztaty kompetencji przedsiębiorczych”. 
Zajęcia odbywały się w siedzibie OIC Po-
land w Lublinie, a zorganizowane były 
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we współpracy z NBP. Odbywały się 
w trzyosobowych grupach przy kompute-
rach i miały charakter gry symulacyjnej. 
Zadanie polegało na założeniu 
i prowadzeniu własnej firmy oraz konkuro-
waniu z innymi (grupami) firmami na ryn-
ku. Młodzież w grze przechodziła przez 
wszystkie kroki od biznesplanu poprzez 
usługi, produkcję do sprzedaży, przepraco-
wała wszystkie kroki organizacji przedsię-
biorstwa podczas komputerowej gry symu-
lacyjnej oraz miała okazję sprawdzić swoją 
przedsiębiorczość w działaniu i doskonalić 
swoje umiejętności poruszania się 
w środowisku cyfrowym. Zaję-
cia trwały 6 godzin. 
 Uczniowie brali również udział 
w konkursach on-line, odbywających się  
za pośrednictwem platformy Moodle 
(Olimpiada Statystyczna, Turniej Wiedzy 
Psychologicznej). Zrealizowano również 
projekt „Misja -Książka”. Efektem finalnym 
przedsięwzięcia jest zbiór opowiadań p.t. 
„Oniriada” z autorską okładką i ilustracjami. 
Książka została opracowana i zamieszczona 
w Internecie pod linkiem: 
https://ridero.eu/pl/books/oniriada. 
 Odbyło się spotkanie dla całej spo-
łeczności szkolnej n/t „Nie jesteś anonimo-
wy w sieci”. Pogadankę przeprowadził ko-
misarz Marcin Koper z Komendy Powiato-
wej Policji w Puławach. Młodzież aktywnie 
uczestniczyła w spotkaniu, zadając pytania 
związane z różnymi przestępstwami z jaki-
mi możemy mieć styczność w Internecie. 
Policjant w sposób wyczerpujący przybliżył 
zagadnienie anonimowości 
i bezpieczeństwa w sieci, opierając się na 
przykładach z praktyki zawodowej. 
 Uczniowie przygotowali dwie prace 
multimedialne n/t autoprezentacji na porta-
lach społecznościowych. Wcześniej dokona-
li analizy porównawczej dobrze i źle pro-
wadzonego konta społecznościowego, 
wskazując na zagrożenia z tego płynące.  

Z wykorzystaniem tych prezentacji zostały 
przeprowadzone zajęcia w internacie.  
Wychowankowie, którzy opracowali mate-
riały przedstawili pozostałym uczniom za-
grożenia związane z zamieszczaniem 
i udostępnianiem treści oraz materiałów na 
swój temat w Internecie. Wywiązała się 
dyskusja n/t wad i zalet posiadania konta na 
portalu społecznościowym. 
 W internacie zostało przeprowadzo-
ne spotkanie, na którym młodzież wykony-
wała prace plastyczne na temat „Jak spę-
dzam wolny czas w sieci?”. Zanim młodzież 
przystąpiła do pracy odbyła się szybka „bu-
rza mózgów” n/t tego, co można robić 
w sieci. Podczas pracy młodzież nadal pro-
wadziła swobodne rozmowy n/t tego, jak 
wykorzystują zasoby Internetu oraz jakie 
możliwości przed nimi otwiera. Atmosfera 
była swobodna, a uczniowie prześcigali się 
w pomysłach na rysunek. Inspiracji do swo-
ich prac szukali m.in. w Internecie :-). Przy-
gotowane plakaty zostały wyeksponowane 
na korytarzu szkolnym. Dwie uczennice 
przygotowały również pracę pisemne na 
powyższy temat w ramach zadań dla 
uczniów chętnych (na ocenę). 
 Plakat promujący projekt „Uczeń 
bezpieczny w sieci” przygotowała uczenni-
ca klasy 1 – Julia Szlendak. Został wyeks-
ponowany na tablicy na korytarzu szkol-
nym. Wykonany węglem na arkuszu papieru 
100cm/70cm. 
 Egzamin z kursu e-learningowego 
zdany przez szkolnego lidera projektu 
 p. B. Grabowską. Treść kursu obejmowała 
tematykę cyberprzemocy, uzależnienia od 
Internetu, mechanizmów działania sprawcy, 
świadka oraz ofiary przemocy w Internecie. 
 Mamy nadzieję, że tak szerokie 
i różnorodne podejście do tematu, w sposób 
wystarczający, uwrażliwiło młodzież na 
problematykę bezpiecznego korzystania  
z dobrodziejstwa jakim jest niewątpliwie 
Internet. 

Barbara Grabowska 
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Szkoła bliżej uniwersytetu 

 
 Liceum Ogólnokształcące im. 
S. Żeromskiego w Nałęczowie realizuje 
podjętą spontanicznie inicjatywę„Szkoła 
bliżej uniwersytetu”.  Korzystając 
z uprzejmości i życzliwości pracowni-
ków naukowych uczniowie naszej szkoły 
systematycznie uczestniczą w zajęciach 
proponowanych przez lubelskie uczelnie. 
W każdym roku wyjeżdżamy na Lubelski 
Festiwal Nauki, podczas którego 
uczniowie klas przyrodniczo- medycz-
nych mają okazję poznać najnowsze me-
tody wykorzystywane 
w kryminalistyce, osiągnięcia biotechno-
logii, metody izolowania DNA. Na lek-
cjach z parazytologii rozpoznają pasoży-
ty człowieka i zdobywają praktyczne 
umiejętności z zakresu profilaktyki cho-
rób pasożytniczych. 
 Szczególnym zainteresowaniem 
młodzieży cieszą się wyjazdy do Colle-
gium Anatomicum Uniwersytetu Me-
dycznego w Lublinie. Zajęcia w Muzeum 
Anatomii Człowieka, w którym znajdują 
się liczne preparaty narządów człowieka, 
a także praktyczne lekcje w prosektorium 
pozwalają poznać fascynujące tajemnice 
ludzkiego ciała i w dosłownym znacze-
niu dotknąć ludzkiego serca oraz innych 
narządów. Lekcje te mają niezwykłą at-
mosferę powagi i refleksji; odbywają się 
w miejscu gdzie „Umarli służą żywym”. 
 W ramach praktycznych zajęć 
z dziedziny pierwszej pomocy przedme-
dycznej studenci z Koła Naukowego 
Młodych Medyków przeprowadzają lek-
cje udzielania pierwszej pomocy. Zajęcia 
te wymagają od uczestników dużego 
zaangażowania i sprawności fizycznej, 
ale z pomocą studentów medycyny 
i ratownictwa medycznego odbywają się 
bez lęków i bez tajemnic. 
Ostatnim wydarzeniem w ramach inicja-
tywy „Szkoła bliżej uniwersytetu” był 
wyjazd grupy zainteresowanych 
uczniów, realizujących rozszerzony pro-

gram nauczania biologii na NOC BIO-
LOGÓW, która odbyła się na wydziale 
Biologii i Biotechnologii UMCS. 
Nasi uczniowie uczestniczyli 
w wykładzie: „Dwie płcie, dwa mózgi”, 
podczas którego poznali czynniki kształ-
tujące rozwój mózgu, różnice w budowie 
i funkcjonowaniu mózgu kobiet 
i mężczyzn oraz przyczyny zaburzeń 
tożsamości płciowej. Udział w zajęciach 
laboratoryjnych: „Diagnostyka hemato-
logiczna –podstawy serologii” pozwolił  
na wzbogacenie wiedzy dotyczącej 
zmian w składzie krwi przy określonych 
schorzeniach i nabycie praktycznych 
umiejętności oznaczania grup krwi 
i czynnika Rh. w Muzeum Zoologicznym 
można było podziwiać różnorodność 
gatunkową zwierząt 
i cechy charakterystyczne  gatunków 

reliktowych. Inicjatywa„Szkoła bliżej 
uniwersytetu” jest najlepszym sposobem 
na rozbudzanie zainteresowań, pasji 
i potrzeby poszukiwania nowych źródeł 
wiedzy. 
Spotkania z pasjonatami nauki, mistrza-
mi dydaktyki są bezcennym darem, za 
który wszystkim tym, którzy poświęcili 
nam swój czas i chcieli się podzielić 
swoją mądrością serdecznie dziękujemy. 

 
Lucyna Czępińska -Kubiak 
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Dobrze ZaPROJEKTowana Szkoła 
 
 W tym roku szkolnym nasze Li-
ceum po raz pierwszy przystąpiło do 
konkursu „Projekt z klasą”. Należało 
opracować innowacyjne działania, oparte 
na pracy grupowej, z wykorzystaniem 
metod aktywizujących uczniów, 
w ramach których realizowane będą 
określone zadania szkoły. Projekty do-
strzeżone i docenione przez juro-
rów miały szansę uzyskania fi-
nansowego wsparcia na ich reali-
zację. Nasza szkoła wystawiła do 
konkursu dwa projekty: Zabyt-
kowa „Janina” w świecie cyfro-
wym „Wenn viele Menschenge-
meinsam gehen, entstehtein-
Weg“. ,,Gdy wielu podąża 
wspólnie, powstaje droga’’ 
 Korzystając z unikato-
wych walorów naszej zabytko-
wej Willi Janina, która pełni od 
lat rolę głównego budynku naszej szkoły, 
postanowiliśmy ją nieco unowocześnić, 
wdrażając technologię cyfrową 
w codziennym funkcjonowaniu szkoły 
oraz promując bezpieczne korzystanie 
z Internetu. 
 Teraz „Janina” łączy w sobie kli-
mat upływającego czasu i współczesnej, 
cyfrowej  rzeczywistości szkolnej. 
 Mimo że nie uzyskaliśmy wspar-
cia finansowego, w szkole zrealizowano 
różnorodne działania, mające na celu 
popularyzowanie wiedzy n/t korzyści 
i zagrożeń wynikających z korzystania z 
sieci internetowej. Jedna z sal 
w „Janinie” została wyposażona 
w nowoczesną tablicę i rzutnik. Szkoła 
nieustannie wzbogaca środowisko edu-
kacyjne naszej szkoły (m.in. rozbudowa 
strony internetowej, szkolny facebook), 
a nauczyciele podejmują kształcenie 

w tym zakresie. Uczniowie są inspirowa-
ni do nauki z użyciem sieci (linki na 
stronie Żeroma). Wdrożono również pro-
cedury postępowania w przypadku sto-
sowania cyberprzemocy wśród uczniów 
oraz „Politykę bezpieczeństwa interne-
towego w Zespole Szkół nr 2 
w Nałęczowie” .Wenn viele Menschen-

gemeinsam gehen, entstehtein 
Weg“. ,,Gdy wielu podąża 
wspólnie, powstaje droga’”. 
Adresatami projektu 
są uczniowie polscy 
i ukraińscy (20 osób) z klas 
pierwszych i drugich. Wielu z 
nich planuje po maturze podjąć 
studia na uniwersytetach 
w Polsce oraz w krajach nie-
mieckiego obszaru językowe-
go. Połączenie solidnej wiedzy 
o krajach niemieckiego obsza-

ru językowego, dobrej znajomości języka 
i umiejętności kluczowych stanowią 
przepustkę do realizacji ich marzeń za-
wodowych. 
 Za zgłoszenie tych dwóch projek-
tów nasza szkoła została uhonorowana 
tytułem „Dobrze ZaPROJEKTowanej 
Szkoły” i otrzymała potwierdzający ten 
fakt Certyfikat i „wirtualną odznakę”. 
Jest to dla nas duża satysfakcja, że zna-
leźliśmy się w gronie szkół wspierają-
cych talenty uczniów, inspirujących do 
osobistego rozwoju, zwracających szcze-
gólną uwagę na rozwijanie umiejętności 
i postaw niezbędnych do funkcjonowania 
w życiu społecznym. 

Barbara Grabowska 

Barbara Witkowska

 
Prestiżowy tytuł „Stacja Kultury 2016” trafił do naszego Liceum 

 
 Stacje Kultury to jeden z najbardziej 
wyróżniających się plebiscytów dla szkół 

ponadgimnazjalnych na Lubelszczyźnie, 
które przeprowadza Fundacja TEAM Te-
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atrikon. Jest to lubelska organizacja poza-
rządowa, której działania adresowane są 
przede wszystkim do młodzieży oraz stu-
dentów. Główne projekty Fundacji swoim 
zasięgiem obejmują 6 województw. Rok-

rocznie w projektach organizowanych przez 
Teatrikon, na różnym poziomie zaangażo-
wania, bierze udział ponad 5000 młodych 
ludzi. Działania organizacji skupiają się na 
trzech kluczowych obszarach: twórczości, 
edukacji oraz animacji. 
Stacje Kultury to specjalne wyróżnienia dla 
placówek, które w sposób szczególny zaan-
gażowały się w życie kulturalne wojewódz-
twa i działania na rzecz edukacji kulturalnej  
młodzieży. Celem konkursu jest wyróżnie-
nie i pomoc w wypromowaniu szkół, które 
są miejscem przyjaznym dla inicjatyw kul-
turalnych, wspierają rozwój artystyczny 
swoich uczniów, tworzą klimat inspirujący 
dla działań twórczych oraz aktywnie włą-

czają się w życie kulturalne. 
Nałęczowskie Liceum przystąpiło do tego 
plebiscytu. Wysłało opis swoich działań 
 i przedsięwzięć kulturalnych o różnym za-
sięgu od szkolnego do międzynarodowego. 
Spośród wszystkich zgłoszonych 
w pierwszym etapie placówek jury wyłoniło 

12 nominowa-
nych do tytułu 
„Stacji Kultu-
ry”.W tym za-
szczytnym gro-
nie znalazło się 
Liceum Ogól-
nokształcące 
im. Stefana Że-
romskiego 
w Nałęczowie, 
jako jedyna 
szkoła z powia-
tu puławskiego.  
O dalszych lo-
sach plebiscytu decydowali internauci, od-
dając głosy w losowaniu, które trwało od 
18. 11. do 01. 12. 2016 r. Ostateczny 
i znaczący wpływ na wybór laureatów miały 
obrady komisji konkursowej w dniach od 02 
do 07 grudnia 2016 roku.  Jurorzy oceniali 
poszczególne szkoły na podstawie karty 
opisu, w której zostały zebrane 
i scharakteryzowane inicjatywy, wydarze-
nia, projekty kulturalne, które realizowała 
szkoła między listopadem 2015 r.  
a październikiem 2016 r. Uroczysta gala 
podsumowująca tegoroczną edycję plebi-
scytu, odbyła się 8 grudnia 2016 r. 
w Centrum Spotkania Kultur w Lublinie. 
Naszą Szkołę reprezentowała Pani dyr. Ali-
na Gomółka, nauczyciel-bibliotekarz Boże-
na Kursa i uczniowie Dominika Pszczoła 
i Hubert Bednarski. Z dumą i satysfakcją 
odebraliśmy zasłużony tytuł „Stacji Kultury 
2016”. Mamy nadzieję, że w przyszłym 
roku powtórzymy ten sukces, nie zamierza-
my bowiem spocząć na laurach. Chcemy 
pochwalić się kilkoma wybranymi przed-
sięwzięciami, podjętymi przez nasze Li-
ceum, które znalazły się 
w siedemnastostronicowym  dokumencie, 
przygotowanym na potrzeby plebiscytu. 
 
Otwarte warsztaty 
 
Szkoła zorganizowała otwarte warsztaty 
międzypokoleniowe, w których razem 
z naszą młodzieżą i nauczycielami oraz 
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uczniami z innych nałęczowskich szkół 
uczestniczyli mieszkańcy i kuracjusze. 
 
Zajęcia scrapbookingu 
  
W grudniu 2015 r. odbyły się zajęcia scra-
pbookingu, (scrapbooking, jest sztuką ręcz-
nego tworzenia i dekorowania kartek oko-
licznościowych oraz stron albumów ze 
zdjęciami) zatytułowane „Międzypokole-
niowe Warsztaty Kartkowe”, prowadzone 
przez Panią Marzenę Miturę, nauczycielkę 
naszego Liceum. Najmłodszy uczestnik 
zajęć miał 4 lata,  
o wiek najstarszej pani nie pytano. Uczest-
nicy mieli szansę stworzyć autorskie kartki 
świąteczne i poczuć radość z własnej twór-
czości. W trakcie zajęć powstało wiele 
pięknych kartek Bożonarodzeniowych. 
 
Warsztaty ceramiczne 
 
W lutym 2016 r. miały miejsce warsztaty 
ceramiczne, prowadzone przez Panią Joannę 
Kowalską – Wolszczak z lubelskiej Pra-
cowni Rękodzieła Artystycznego i Ceramiki 
„Żywioły Ziemi”. Każdy uczestnik mógł 
wykonać serwetnik i świecznik według  
własnego projektu. 
Warsztaty kreatywnego pisania „Loesje” 
 
W styczniu 2016 r. odbyły się warsztaty 
kreatywnego pisania „Loesje”, prowadzone 
przez Panią Emilię Skibę, przedstawicielkę 
Organizacji „Loesje Polska”. Zajęcia dla 
uczestników stały się okazją do bliższego 

poznania działalności tej kreatywnej organi-
zacji oraz spróbowania własnych sił 
w zabawie słowami. Oprócz ćwiczeń rozwi-
jających umiejętność kreatywnego pisania, 

uczestnicy tworzyli również własne „wlep-
ki” i stemple z tekstami „Loesje”. Loesje to 
międzynarodowa organizacja promująca 
wolność słowa i progresywne myślenie, 
poprzez krótkie slogany umieszczone na 
plakatach, pod którymi zawsze widnieje 
podpis „Loesje” (holenderskie imię żeń-
skie). Plakaty Loesje są zabawne 
i inspirujące – eksponowaliśmy je w szkole 
(na gazetkach ściennych) i na ulicach Nałę-
czowa (na tablicach ogłoszeniowych). 
W ramach „Majówki z Panem Prusem”, 
przygotowaliśmy również plenerową wy-
stawę plakatów Loesje oraz warsztaty two-
rzenia haseł, które spotkały się  
z dużym zainteresowaniem. 
 
Program „Projektor” 
 
W ramach programu „Projektor” w Szkole 
realizowany był projekt z dziedziny dzien-
nikarstwa i fotografii. W ramach tego 
przedsięwzięcia studenci Wydziału Anima-
cji Kultury UMCS prowadzili warsztaty 
z uczniami klas drugich i trzecich, realizują-
cymi na poziomie rozszerzonym przedmioty 
humanistyczne. Młodzież miała okazję 
wzbogacić wiedzę i umiejętności dotyczące 
gatunków publicystycznych, warsztatu pra-
cy dziennikarza i dokumentacji zdjęciowej. 
 
Szkolny Zespół Wokalny „Freony” 
 
Szkolny Zespół Wokalny „Freony” skupia 
uczniów utalentowanych muzycznie. Praca  
w grupie pozwala im rozwijać pasje wokal-
ne. Ich występy od wielu lat uświetniają  
i uatrakcyjniają wszystkie uroczystości oraz 
imprezy szkolne. Zespół „Freony” znany 
jest również w środowisku lokalnym, dzięki 
prezentowaniu się szerszej publiczności  
 w czasie wydarzeń środowiskowych 
i charytatywnych. 
Koncerty przygotowane przez zespół 
w okresie od listopada 2015 r. do paździer-
nika 2016 r.: 

 koncert na powiatowe obchody Dnia 
Edukacji (koncert w Starostwie Po-
wiatowym  Puławach); 
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 koncert kolęd i pastorałek 

w Nałęczowskim Ośrodku Kultury; 
 
 miejskie obchody Święta Niepodle-

głości w Nałęczowskim Ośrodku 
Kultury w latach 2015,2016; 

 
 

 oprawa muzyczna uroczystości 
z okazji Światowego Dnia Seniora  
w Nałęczowskim Ośrodku Kultury 
w latach 2015,2016; 

 
 recitale w ramach „ Nałęczowskich 

Podwieczorków Literackich”, orga-
nizowanych przez „Grupę Kreatyw-
nych” w Kawiarni Artystycznej 
„Ewelina”; 

 
 Koncert „Dumka na wiele serc” 

w Nałęczowskim Ośrodku Kultury; 
 koncert na Gali „Być Najlepszym” 

w Puławskim Ośrodku Kultury 
„Dom Chemika”; 

 
 

 koncert w czasie „Nałęczowskiej 
Nocy Świętojańskiej” w parku zdro-
jowym. 

 
Występy są zawsze perfekcyjnie przygoto-
wane i składają się  z trudnego 
 i ambitnego repertuaru. Członkowie zespo-
łu godnie reprezentują Szkołę na różnych 
konkursach i festiwalach, (m. in. : Monika 
Pawelec udział w finale XIV Wojewódzkie-
go Konkursu Piosenki Anglojęzycznej 
w Chełmie, Paulina Lipczyńska i Justyna 
Rozwadowska III miejsce w kategorii Ze-
społy Młodzież Szkolna w Konkursie Poezji 
Śpiewanej Pamięci Jacka Kaczmarskiego 
w Puławach, Paulina Lipczyńska udział 
w IV Powiatowym Konkursie „Kolędy 
i Pastorałki Niemieckiej” w Puławach; Róża 
Małolepsza wyróżnienie w VI edycji Kon-
kursu Piosenki Angielskiej Szansonada 
w Puławach, Justyna Rozwadowska udział 
w Konkursie Poezji Śpiewanej organizowa-
nym przez Lubelskie Centrum Kultury,       

 
Justyna Rozwadowska I miejsce w VII edy-
cji Konkursu Piosenki Angielskiej. Szanso-
nada   
w Puławach). Praca w zespole pozwala 
młodzieży rozwijać swoje pasje, ciekawie 
 i twórczo spędzać wolny czas, nabierać 
pewności siebie, nabywać nowych umiejęt-
ności. Występy są dla nich źródłem radości 
i satysfakcji. 
 
Szkolne czasopismo „Cisowiec” 
 
„Cisowiec”,  to tytuł  szkolnego czasopi-
sma. Pismo młodzieży i wychowawców 
Liceum Ogólnokształcącego  im. Stefana 
Żeromskiego w Nałęczowie powstało 
w 1989 r. Od początku  swojego 
 istnienia  figuruje 
w Ogólnopolskim Katalogu Czasopism 
i posiada swój własny numer ISSN. Stało 
się tak, ponieważ Ośrodek Badań Praso-
znawczych Uniwersytetu Jagiellońskiego 
docenił wysoki poziom merytoryczny  
i artystyczny pisma. „Cisowiec” stanowi 
forum do dyskusji dla młodzieży 
 i wychowawców. Skupia uczniów ambit-
nych, kreatywnych, poszukujących. Praca 
nad kolejnym numerem czasopisma stwarza 
uczniom warunki i okazje do rozwijania 
pasji dziennikarskich, plastycznych, literac-
kich, edytorskich. Młodzi publicyści mają 
sposobność uczyć się od profesjonalistów 
i mistrzów, uczestnicząc od wielu lat  
w Młodzieżowych Warsztatach Dziennikar-
skich, organizowanych rokrocznie przez 
 III Liceum Ogólnokształcące im. Unii Lu-
belskiej w Lublinie oraz WSPA w Lublinie. 
 
„Narodowe Czytanie Quo vadis” 
 
W ramach ogólnopolskiego  projektu „Na-
rodowego Czytania” na placu przed budyn-
kiem Nałęczowskiego Ośrodka Kultury zor-
ganizowaliśmy miejską akcję czytania po-
wieści Henryka Sienkiewicza „Quo vadis”. 
Do udziału w przedsięwzięciu zaprosiliśmy 
wszystkie nałęczowskie szkoły oraz zna-
nych mieszkańców miasta. 
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Flash Mob promujący czytelnictwo 
 
W ramach ogólnopolskiej akcji „Jak nie 
czytam, jak czytam” uczniowie naszej szko-
ły przygotowali flash mob, ukazujący czy-
tanie jako czynność, która chroni mózg, jak 
parasol, przed starzeniem się i stagnacją. 
Akcja polegała na tym, że duża grupa lice-
alistów w tym samym czasie pojawiła się 
w wyznaczonym miejscu parku zdrojowego 
i pod parasolami czytała książki. Zacieka-
wionym kuracjuszom i innym przechod-
niom wyjaśniano przesłanie tego wydarze-
nia. 
 
Spotkania autorskie 
 
Ścisła współpraca z Miejsko-Gminną Bi-
blioteką Publiczną w Nałęczowie oraz To-
warzystwem Przyjaciół Nałęczowa polega 
m. in. na wspólnym organizowaniu spotkań 
autorskich, w których uczestniczą również 
licealiści. Od listopada 2015 do październi-
ka 2016 nasi uczniowie mieli sposobność 
wzięcia udziału w spotkaniach z następują-
cymi twórcami: 
 
 Agnieszką Korzeniewską 

 Eweliną Kłodą 

 Elżbietą  Sieradzińską 

 Anną Winner 

 Laurą Jurgą 

 Jerzym Bolesławem Sprawką 

 Moniką Rudzką 

 Anną Mentlewicz 

 Markiem Axentowiczem 

 Elżbietą Sieradzińską 

 
Szkolne akcje promujące literaturę i poezję 
 
W szkole w sposób cykliczny prowadzone 
są różne akcje  promujące literaturę i poezję, 
m.in.: 
 

 „Przystanek Literacki” -  w każdą 
środę na długiej przerwie 
w głównym holu Szkoły nauczyciele 
czytają fragmenty książek. 

 
 

 „Wiersz Miesiąca” – w każdym 
miesiącu wybierany jest wiersz, któ-
ry następnie jest eksponowany 
w wielu miejscach budynku szkoły 
i internatu. –  
 

 „Moja Recenzja” – raz w miesiącu 
na specjalnej tablicy zamieszczane 
są recenzję książek i filmów, napisa-
ne przez uczniów. 

 
„Internacki Zakątek Literacki” 
 
Dużą popularnością wśród młodzieży cieszy 
się prowadzony na fb profil, zatytułowany 
„Internacki Zakątek Literacki”, na którym 
zamieszczane są recenzje książek, które 
warto przeczytać ponadto zachęca do lektu-
ry wybranych artykułów, informuje 
o konkursach i wydarzeniach kulturalnych. 
 
Dni Biblioteki Szkolnej 
 
Już od kilku lat w październiku 
i w listopadzie w naszej Szkole odbywają 
się różne przedsięwzięcia w ramach „Dni 
Biblioteki”. Zawsze wybierane jest hasło 
przewodnie przedsięwzięcia – w 2015r. było 
to „Książka uskrzydla”, w 2016r. „Książka 
– stosuj codziennie”. W tym czasie biblio-
teka organizuje konkursy, quizy i inne ak-
cje, mające na celu promocje biblioteki 
i propagowanie czytelnictwa. Największą 
popularnością wśród licealistów cieszą się 
quizy. Dają one możliwość błyskawicznego 
wykazania się wiedzą i zdobycia nagrody. 
w tym roku przygotowano siedem różnych 
quizów. Uczniowie chętnie przystępują do 
konkursów. W obecnym roku szkolnym 
ogłoszono następujące: „Selfie z książką”,  
„Moja książkowa rekomendacja”. Praw-
dziwe oblężenie biblioteka przeżywała 
w tzw. „Słodkie czwartki w bibliotece”. 
W każdy czwartek października i listopada  
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uczniowie,  którzy wypożyczyli książkę, 
otrzymywali drobny słodki upominek, 
w myśl hasła: „Książka to mędrzec łagodny 
i pełen słodyczy, który puste życie napełnia 
światłem, a puste serca – wzruszeniem.” 
Dużym powodzeniem cieszył się również 
„Przystanek Literacki”. W  każdą środę na 
długich przerwach w głównym holu, 
uczniowie mieli okazję posłuchać fragmen-
tów ciekawych książek z literatury współ-
czesnej w wykonaniu nauczycieli. Z zado-
woleniem można stwierdzić, że kolejne 
„przystanki” przyciągały coraz więcej zwo-
lenników. Popularność tej inicjatywy spo-
wodowała, że jest ona kontynuowana  mi-
mo, że  początkowo była zaplanowana tylko 
na czas trwania „Dni biblioteki”. Prowadzo-
na była również akcja „Poszukiwa-
cze zaginionych tytułów”.  
W miejscach ogólnodostępnych w budynku 
szkoły i internatu umieszczono na małych 
karteczkach tytuły książek. Należało wy-
szukać ich jak najwięcej, następnie dopisać 
do nich autorów, a spis dostarczyć do bi-
blioteki. 
 
Sesje zdjęciowe z zastosowaniem metody 
sleeveface 
 
W sleeveface potrzebna jest jedynie wy-
obraźnia i aparat fotograficzny. Dobra za-
bawa i efekt końcowy -gwarantowane.  Po-
dążając za trendem przedstawiania na zdję-
ciach osoby z zasłoniętą przez okładkę 
książki częścią ciała, w naszej bibliotece 
i w plenerze odbyły się 3 sesje zdjęciowe 
z udziałem książek i modeli, którymi byli 
uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły. 
Celem przedsięwzięcia była oczywiście 

promocja czytelnictwa. Autorzy zdjęć 
z niesamowitym zaangażowaniem 
i poświęceniem ustawiali, korygowali 
i fotografowali tak, aby każde zdjęcie było 
idealne. Efekt końcowy każdej sesji był 
niesamowity. Te niebanalne fotografie były 
eksponowane na tablicach w holu Szkoły 
oraz na szkolnym fb i fb „Internackiego 
Zakątka Literackiego”. Dużym sukcesem 
było zamieszczenie naszej fotografii 
z książką Jana Kaczkowskiego pt. „Życie na 
pełnej petardzie”, na oficjalnym profilu 
promującym  książkę, zdjęcie uzyskało 
866polubień. Po dużej popularności zdjęć 
na facebooku zrodził się pomysł na zorgani-
zowanie wystawy plenerowej, eksponującej  
efekty sesji zdjęciowych sleeveface. 
To nie wszystkie inicjatywy podejmowane 
przez licealną społeczność. Nasza Szkoła po 
prostu już tak ma. Lubimy działać, lubimy 
jak dziejesię coś dobrego i pozytywnego. Te 
wszystkie przedsięwzięcia są możliwe do 
realizacji dzięki temu, że mamy wspaniałą, 
wszechstronnie utalentowaną młodzież 
i grupę nauczycieli, prawdziwych zapaleń-
ców. Cieszy nas fakt, że potrafimy bezkoli-
zyjnie łączyć nasze działania kulturalne 
i środowiskowe z nauką i przygotowaniem 
uczniów do matury, czego dowodem są bar-
dzo dobre wyniki egzaminu dojrzałości. 
 

 
 

Bożena Kursa 
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„WŁĄCZ SIĘ…  MŁODZI i MEDIA” 

 W ramach realizowanego pro-
gramu „Włącz się... Młodzi i Media.” 
uczniowie poznawali język mediów. Wy-
szukiwali i analizowali przekazy 
w Internecie, prasie, radiu i telewizji. 
Uczyli się krytycznego i świadomego 
odbioru treści. Próbowali odpowiedzial-
nie uczestniczyć w komunikacji na porta-
lach społecznościowych, a wreszcie two-
rzyć własne media. Nasi uczniowie mieli 
okazję uczestniczyć w kilku działaniach, 
podczas których rozwijali swoje kompe-
tencje medialne. Po raz pierwszy 
w historii szkoły uczniowie uczestniczyli 
w webinarium. To innowacyjna forma 
edukacji z użyciem sieci internetowej, 
bardzo atrakcyjna dla młodych ludzi. 
Temat zajęć brzmiał „Nakręć, by nakrę-
cać. Podstawy tworzenia filmów rekla-
mowych w dobie socjal mediów”. 
 Uczestnicy z całej Polski brali 
udział w wykładzie i mogli jednocześnie 
śledzić filmy i prezentacje. Przy pomocy 
czatu mogli aktywnie komunikować się z 
prowadzącą oraz innymi uczestnikami 
webinarium. Mogli śledzić również dys-
kusję pomiędzy innymi uczestnikami 
spotkania. 
 Wykład, w którym braliśmy 
udział prowadziła Pani Aleksandra Gó-
recka, absolwentka reżyserii warszaw-
skiej Akademii Filmu i Telewizji z do-
świadczeniem w pracy scenarzysty, reży- 

sera, copiwritera, autorka tek-
stów piosenek i reklam. W cza-
sie godzinnego spotkania przy-
bliżyła nam zasady tworzenia 
i funkcjonowania reklam we 
współczesnych mediach. 
Wszystko było okraszone przy-
kładami z aktualnych reklam 
np. świątecznej reklamy Alle-
gro, którą wszyscy zapewne 
kojarzycie. 
 Grupa uczniów uczest-
niczyła w warsztatach dzienni-
karskich w TVP 3 Lublin, które 
prowadzone były przez dzien-

nikarzy z naszych lokalnych mediów – 
Radia Lublin, Kuriera Lubelskiego i TVP 
Lublin, a także yutuberzy (Wojciech 
Drewniak, Tomasz Okoń). Zespół 
uczniów o zainteresowaniach literackich 
od września do grudnia 2016 r. realizo-
wał projekt pt. „Misja – Książka” 
w ramach Ogólnopolskiego Turnieju 
Literackiego dla Szkół Ponadgimnazjal-
nych. Inicjatorami akcji byli: Fundacja 
Nowoczesna Polska i Ridero IT Publis-
hing. Efektem działań w ramach projektu 
jest książka, przygotowana w całości 
i samodzielnie przez uczniów, począw-
szy od stworzenia treści, aż po technicz-
ne przygotowanie zbioru opowiadań do 
profesjonalnego opublikowania w formie 
elektronicznej. Każdy uczestnik napisał 
swoje opowiadanie. W efekcie finalnym 
powstał zbiór tych opowiadań pod 
wspólnym tytułem „Oniriada”. Udział 
w projekcie dał możliwość, zaintereso-
wanym osobom, stworzenia wspólnego 
zbioru opowiadań, który powstawał 
od pierwszej do ostatniej strony 
w inteligentnym systemie wydawniczym 
Ridero. Młodzi twórcy mogli wykazać 
się kreatywnością i talentami pisarskimi, 
plastycznymi (tworzenie ilustracji, 
okładki i szaty graficznej zbioru), edytor-
skimi oraz umiejętnościami pracy zespo-
łowej. Uczestnicy projektu mogli prze-
konać się, że dzięki nowoczesnej techno-



 Z ŻYCIA SZKOŁY 
 

 
19 

logii komputerowej, pisanie, czytanie 
i wspólne tworzenie znacznie wykracza 
poza schemat kartki i długopisu oraz daje 
im narzędzie do przekazania własnego 
punktu widzenia oraz dzielenia się swo-
imi uczuciami i emocjami z bardzo sze-
rokim audytorium. Możliwość podziele-
nia się swoją twórczością z innymi po-
budza ich i motywuje do doskonalenia 
warsztatu i poszukiwań środków wyrazu. 
Książka (zbiór opowiadań pt. „Oniria-
da”) zamieszczona jest na stronie www. 
Ridero, posiada swój link: 
https://ridero.eu/pl/books/oniriada. 

 W zespołach klasowych odbywa-
ły się zajęcia z wykorzystaniem materia-
łów edukacyjnych, pozyskanych dzięki 
przystąpieniu do projektu „Włącz się.... 
Młodzi i Media”. Zrealizowano następu-
jące tematy: „O prywatności 
i bezpieczeństwie w sieci”, „Otwarte 
zasoby w Internecie”, „Czy media mogą 
zmieniać świat?”. Młodzież miała okazje 
obejrzeć filmy edukacyjne, prezentacje 
multimedialne, ilustrujące omawiane 
zagadnienia. 

W dniu 14 marca 2017 r. grupa liceali-
stów udała się do Miejsko-Gminnej Bi-
blioteki Publicznej im. Faustyny Mo-
rzyckiej w Nałęczowie na spotkanie au-
torskie z Panią Anną Mentlewicz. To 
bardzo ciekawa, barwna 
i wielowymiarowa postać. Jest dzienni-
karką, autorką książek, sztuk teatralnych 
i słuchowisk radiowych. Wszystkie te 
aktywności twórcze traktuje bardzo po-
ważnie, jak swego rodzaju misje. Każda 
jej działalność ma przede wszystkim słu-

żyć ludziom, sprawiać aby świat był lep-
szy i ciekawszy. w Teatrze Polskiego 
Radia zrealizowała siedem autorskich 
słuchowisk. W TVP tworzyła programy 
społeczno-publicystyczne, m. in. „Spra-
wa dla reportera”, „Świat się kręci”, 
„Rower Błażeja”, „Mur”, „Luz”. Jej 
sztuki były wystawiane w warszawskim 
Teatrze Dramatycznym. Ostatnia jej 
książka nosi tytuł „Pewna pani z telewi-
zji”. W swojej pracy twórczej kieruje się 
następującą dewizą: ” moje programy 
telewizyjne mają być mądre i potrzebne, 
książki mają dawać wytchnienie 
i wskazówki życiowe, a sztuki 
i słuchowiska powinny wywoływać całą 
paletę przeżyć i emocji”. To było bardzo 
inspirujące spotkanie z osobą, która cały 
czas poszukuje, tworzy, doskonali się 
i pomaga innym. 

 W ramach akcji „Powitaj Wiosnę 
z Żeromem” w szkole odbyły się warsz-
taty dziennikarskie, w których oprócz 
naszej młodzieży, uczestniczyli również 
gimnazjaliści z kilku pobliskich szkół. 
Zajęcia podzielone były na dwie części. 
Pierwsza dotyczyła fenomenu newsa, 
druga poświęcona była fotografii 
i przybliżyła tajniki robienia efektow-
nych zdjęć na portale społecznościowe. 
Warsztaty prowadziła Pani Anna Mało-
szewska – absolwentka Dziennikarstwa 
i Komunikacji Społecznej UMCS oraz 
Mistrzowskiej Szkoły Felietonu Daniela 
Passenta. Od 2010 roku zajmuje się 
dziennikarstwem internetowym – prowa-
dzi serwisy newsowe. Specjalizuje się 
również w dziennikarstwie muzycznym 
na portalu Tuba.pl. 

 
Barbara Grabowska 

Bożena Kursa 
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Patriotyzm lokalny ma się dobrze 
 
 W dniu 14 lutego 2017 r. odbyła 
się uroczysta gala, na której podsumo-
wano I edycję Międzyszkolnego Konkur-
su „Ja i Moja Mała Ojczyzna”. Skąd  
zrodził się pomysł, zorganizowania kon-
kursu o takiej właśnie tematyce. Obecnie 
przy tak szybko postępującym procesie 
globalizacji i uniformizacji zasadne wy-
daje się przypominanie o naszych małych 
ojczyznach. Mała ojczyzna, cóż to takie-
go? Jest ona zarówno realną przestrzenią 
geograficzną jak i miejscem symbolicz-
nym. Na dający się wytyczyć 
w przestrzeni obszar nakłada się coś, co 
nazywa się duchem miejsca. Mała ojczy-
zna oznacza miejsce zamieszkania czło-
wieka, które go kształtuje, za które czuje 
się odpowiedzialny. To miasto, czy wieś 
w której się urodziliśmy , to środek świa-
ta. To przestrzeń niewielka, w której się 
obracamy. Mówimy moje miasto, moja 
wieś, nasze domy, nasze ulice, nasze 

miejsca, zakątki. To miejsce,  
z którym  utożsamiamy się, to świat 
z którym zrosło się nasze życie i z któ-
rym łączy nas więź emocjonalna. 
 Konkurs obejmował tematykę 
małych ojczyzn jako miejsca ważnego 
dla młodych ludzi ze szczególnym 
uwzględnieniem obiektów, środowiska 
naturalnego, osób i wydarzeń istotnych 
dla społeczności lokalnej. Celem konkur-
su było przede wszystkim wzmacnianie 
wśród młodzieży poczucia lokalnej więzi 
oraz szacunku do małej ojczyzny. Pomy-
słodawcą konkursu było Liceum Ogól-
nokształcące im. Stefana Żeromskiego  
w Nałęczowie. Do współpracy zaproszo-

ne zostały dwie instytucje: Miejsko – 
Gminna Biblioteka Publiczna im. Fau-
styny Morzyckiej w Nałęczowie oraz 
Towarzystwo Przyjaciół Nałęczowa. Or-
ganizatorom konkursu przyświecała idea, 
aby zachęcić młode pokolenie do wyjścia 

z domu, poznawania, dociekania, do-
strzegania, które powinno zaczynać się 
od najbliższej okolicy. Mottem przewod-
nim naszego przedsięwzięcia stały się 
wymowne słowa Ryszarda Kapuściń-
skiego: 
„Pamięć jest niezbędnym składnikiem 
małej ojczyzny. Pozwala nam zachować 
ją we wspomnieniu, nawet jeżeli utraci-
my z nią kontakt bezpośredni. Tak długo 
jak żyjemy i gdziekolwiek jesteśmy, pozo-
staje ona cząstką naszej tożsamości, na-
szym znakiem identyfikacyjnym. Ma to 
szczególną wartość dziś, bowiem dla wie-
lu ludzi ich miasto, ich region, ich mała 
ojczyzna stanowią tarczę, niszę, pożąda-
ną osłonę przeciw gwałtownym postępom 
niwelującej wszystko globalizacji, jako że 
ludziom potrzebna jest świadomość, 
 iż mogą mieć na coś wpływ, a tego prze-
konania pozbawiają ich gigantyczne, 
przytłaczające siły uniformizacji.” 
 Konkurs był skierowany do 
uczniów szkół gimnazjalnych powiatu 
puławskiego, opolskiego, lubelskiego. 
Uczestnicy mieli za zadanie napisać pra-
cę  w dowolnej formie literackiej:  wy-
wiad, esej, reportaż, wspomnienie, kartka 
z pamiętnika, wiersz, formy mieszane np. 
wspomnienie i wywiad. Treść utworów 
powinna odnosić się do istotnego miejsca 
dla autora lub ważnego miejsca z dzie-
ciństwa przedstawiciela innego pokolenia 
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np. członka rodziny, sąsiada. W opisie 
należało uzasadnić wybór właśnie tego 
miejsca.  Mogły to być wspomnienia 
chwil przeżytych właśnie tutaj , odwoła-
nie do emocji i doznań zmysłowych ta-
kich jak dźwięki, zapachy, obrazy, ewen-
tualnie wskazanie znaczenia tego miejsca 
dla szerszej społeczności. Miejsce wy-
brane przez ucznia powinno być zlokali-
zowane w miejscowości, w której się 
wychowuje lub w najbliższej okolicy. 
W pracach literackich, które zostały 
zgłoszone do konkursu tematyka tożsa-
mości lokalnej została mocno zaakcen-
towana. Wyrażano  w nich więź ze śro-
dowiskiem lokalnym, przywiązanie 
i szacunek do najbliższego otoczenia. 
Podkreślano, że są to miejsca wyjątkowe 
 i szczególne. Prace konkursowe 
w zdecydowanej większości napisane 
zostały w niełatwej poetyckiej formie. 
Cieszy fakt, że uczestnicy potraktowali 
konkurs w sposób ambitny 
 i twórczy. Prace oceniało jury 
w składzie: Katarzyna Wójcik – dyrektor 
Miejsko – Gminnej Biblioteki Publicznej 
im. Faustyny Morzyckiej w Nałęczowie,  
Monika Wicha – nauczyciel języka pol-
skiego w Liceum Ogólnokształcącym im. 
Stefana Żeromskiego w Nałęczowie, 
Jerzy  Michał Sołdek prezes Towarzy-
stwa Przyjaciół Nałęczowa. Przy analizie 
poszczególnych prac jury zwracało uwa-
gę na następujące elementy: trafność 
wyboru tematu, estetyka wykonania, 
pomysłowość i kreatywność, poprawność 
warsztatowa, wiarygodność. 
W wyniku obrad w dniu 15 grudnia 2016 
r. jury wyłoniło laureatów. W sumie 
przyznano pięć nagród: za I miejsce, za II 
miejsce dwie nagrody ex aequo, za III 
miejsce również dwie nagrody ex aequo: 
I miejsce zajęła Julia Włosek z Gimna-
zjum im. E. M. Andriollego 
w Nałęczowie za wiersz pt. „Tylko tu-
taj”, uczennicą opiekowała się Pani 
Magdalena Prończuk-Malczyńska, na-
uczycielka języka polskiego; II miejsce 
ex aequo zajęły Wiktoria Edyta Tusińska 
z Gimnazjum Publicznego Wąwolnicy za 

wiersz pt. „Zawada”, uczennicą opieko-
wała się Pani Beata Kałdonek, nauczy-
cielka języka polskiego i Paulina Partyc-
ka również z tego Gimnazjum za wiersz 
pt. „Moja Wąwolnica”, uczennicą opie-
kowała się Pani Marta Przewłoka, na-
uczycielka języka polskiego; III miej-
sce ex aequo zajęli Aleksander Lewczuk 
z Gimnazjum Publicznego w Wąwolnicy 
za reportaż pt . „Wierzchoniów” , 
uczniem opiekowała się Pani Marta 
Przewłoka i Paulina Błaszczyk z Gimna-
zjum im. E. M. Andriollego 
w Nałęczowie za wiersz, zaczynający się 
słowami „Miałam wtedy być może pięć 
lat…”, uczennicą opiekowała się Pani 
Magdalena Prończuk – Malczyńska. 
 Młodzi twórcy mieli okazję za-
prezentować swoje utwory, zgromadzo-
nej na gali publiczności. Z koncertem 
piosenek, sławiących piękno 
i wyjątkowość naszej ojczyzny wystąpił 
Zespół Wokalny„Freony”, działający 
przy Liceum Ogólnokształcącym  
im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie 
– aż łezka zakręciła się w oku. Pan Jerzy 
Michał Sołdek z wielkim zaangażowa-
niem i swadą wygłosił pogadankę pod 
tytułem „Co to znaczy być regionalistą?” 
Pan Jerzy Michał Sołdek jest znanym 
w naszej lokalnej społeczności history-
kiem, regionalistą, bibliofilem. Działa 
w Lubelskim Towarzystwie Miłośników 
Książek. Aktualnie pełni funkcje prezesa 
Towarzystwa Przyjaciół Nałęczowa  
i wiceprzewodniczącego Rady Krajowej 
Ruchu Stowarzyszeń Regionalnych 
Rzeczpospolitej Polskiej. Jest nieocenio-
ną skarbnicą wiedzy  z dziedziny historii, 
tradycji, postaci Nałęczowa 
 i okolic. Swoimi wiadomościami chętnie 
dzieli się z innymi. Napisał kilka książek 
oraz około 300 artykułów  do prasy 
i wydawnictw zbiorowych. Najbardziej 
znane jego publikacje to „Osobliwości, 
zagadki i tajemnice Nałęczowa”, „Fau-
styna Morzycka – Siłaczka Żeromskie-
go”. Zdaniem prelegenta, mała ojczyzna 
to świat,w którym żyjemy na co dzień, to 
najbliższy krajobraz, wszystko to, co jest 
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wokół obecne: przyroda, ludzie 
i stworzona przez nich kultura, najbliższa 
nam cywilizacja. Małe ojczyzny trwają. 
Są zawsze na swoim miejscu. Dotkliwie 
odczuwamy ich brak, gdy je opuścimy, 
stale są obecne we wspomnieniach 
 i marzeniach o powrocie. Zachęcał mło-
dych ludzi do jeszcze lepszego poznania 
ich najbliższego otoczenia, do zatrzyma-
nia się na chwilę, aby dostrzec jego pięk-
no, bogactwo, wyjątkowość. Na co dzień 
nam to bowiem umyka, a przecież każdy 
musi mieć swoje miejsce, swój świat, z 
którym się utożsamia, identyfikuje, do 
którego kiedyś będzie tęsknił i powracał. 
Swoje wystąpienie zakończył apelem, 
skierowanym do młodzieży, aby kochali 
swoje małe ojczyzny i czuli się za nie 
odpowiedzialni. 
Mamy nadzieję, że udział w konkursie 
przyczynił się do pogłębienia wśród 
młodzieży więzi ze swoją „małą ojczy-
zną” i poczucia  odpowiedzialności za to, 
co dzieje się w najbliższej okolicy. Zor-
ganizowanie konkursu stało się możliwe 
dzięki zaangażowaniu kilku osób oraz 
wsparciu finansowemu, udzielonemu 

przez zaprzyjaźnione ze Szkołą instytu-
cje. Po raz kolejny mogliśmy liczyć na 
przychylność i zrozumienie dla naszych 
działań ze strony Pana Andrzeja Wener-
skiego, kierownika Wydziału Promocji, 
Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa 
Powiatowego w Puławach i Pana Grze-
gorza Kobusa prezesa Nałęczowskiej 
Spółki Handlowej. Wsparcie naszego 
przedsięwzięcia w postaci przekazania 
środków finansowych, pozwoliło na za-
kup atrakcyjnych nagród – edukacyjnych 
gier planszowych dla laureatów, upo-
minków dla uczestników i na uroczystą 
oprawę gali. Życzliwość i pomoc, której 
doświadczamy od wspomnianych dar-
czyńców jest nieoceniona, bowiem 
umożliwia naszej małej placówce reali-
zować ambitne zamierzenia, służące 
wszechstronnemu rozwojowi młodzieży, 
wyzwalaniu aktywności twórczej, sprzy-
jające integracji międzypokoleniowej 
i promocji naszego powiatu. 
 

Bożena Kursa 
 

 
Rywalizacja wypadła śpiewająco 

 
 Dnia 08 marca 2017 roku w naszej 
szkole można było usłyszeć piosenki 

w różnych językach i to nie było żadne emi-
towanie nagrań tylko tzw. „wykon na ży-
wo”. Tego dnia odbywała się kolejna edy-
cja, organizowanego przez „Żeroma”, Mię-
dzyszkolnego Konkursu Piosenki Obcoję-
zycznej. Do udziału w tej śpiewającej rywa-

lizacji zgłosiło się wielu uczestników 
z gimnazjów i szkół średnich z Nałęczowa 
i z pobliskich miejscowości. 
Przygotowania do takiego typu konkursu to 
nie tylko ćwiczenia doskonalące wokal 
i opanowanie linii melodycznej piosenki, ale 
także praca nad dokładnym zrozumieniem 
tekstu, jego interpretacją i szlifowanie wy-
mowy. Dopiero to wszystko składa się na 
tak zwany wyraz artystyczny danego wystę-
pu. W dniu samego konkursu bardzo ważne 
jest również opanowanie tremy. Jedni radzą 
sobie z tym lepiej, inni trochę gorzej. Nie-
które osoby obdarzone ciekawą barwą głosu 
i świetnym wokalem, jak to się mówi „zżar-
ła trema”. Tak to bywa, że sama świado-
mość występu przed publicznością, powo-
duje strach, a co za tym idzie zaciśnięcie się 
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strun głosowych, a w konsekwencji nieczy-
sty śpiew. 
Piosenki rozbrzmiewały w takich językach 
jak angielski, niemiecki czy francuski. Nie-
którzy młodzi wykonawcy mieli okazję za-
prezentować również swoje umiejętności 
instrumentalne, akompaniując sobie na gita-
rze czy organach. Największą furorę zrobiło 
wykonanie utworu  przy dźwiękach, uwal-
nianych z ukulele.  .Poziom konkursu był 
bardzo wysoki i wyrównany. Wszyscy 
uczestnicy potraktowali udział bardzo po-
ważnie. Przygotowani byli perfekcyjnie, 
a repertuar był naprawdę ambitny. Można 
stwierdzić, że przybyli do nas bardzo uta-
lentowani młodzi ludzie. Publiczność sta-
nowili uczniowie „Żeroma”, a także rodzice 
i znajomi występujących. Wszyscy byli po-
zytywnie nastawieni do młodych artystów 
i z wielkim zainteresowaniem przysłuchiwa-
li się ich wykonaniom. Każdy wokalista 
opuszczał scenę przy aplauzie i gromkich 
brawach. 
Po zakończeniu części konkursowej na 
wszystkich czekało „małe, słodkie co nie-
co”. W tym czasie trwały obrady jury, które 
miało niełatwe zadanie wyłonienia laure-
atów – no cóż takie są nieubłagane procedu-
ry każdego konkursu.  Jury, w składzie: 
Sylwia Janicka-Gorgol – przewodnicząca 
(nauczyciel języków: angielskiego 
i hiszpańskiego), Małgorzata Gajdzińska 
(nauczyciel języków: niemieckiego 
i francuskiego) oraz Kamila Rybkowska 
(animator kultury, wokalistka zespołu Para-
graph) po burzliwych obradach przyznało 
nagrody i wyróżnienia w dwóch katego-
riach: gimnazjum i liceum. 
Nagrodzeni spośród gimnazjalistów: 
I miejsce – Maria Kopińska 
II miejsce – Szymon Czapik 

III miejsce – Klara Szostek 
Wyróżnienia – Natalia Kałdonek i Jakub 
Mielec 
Nagrodzeni w kategorii liceum: 
I miejsce – Natasza Pawłowska 

II miejsce – Zuzanna Wojczakowska 
i Michał Wójcik 
III miejsce – Anna Skuba 
Publiczność, która gorąco dopingowała wy-
stępującym, również wybrała swojego ulu-
bieńca.  Został nim, niemal jednogłośnie 
wybrany, Szymon Czapik. Nikt inny swoim 
uśmiechem i luzem scenicznym nie wprawił 
słuchaczy w tak dobry nastrój. Na koniec, 
ulubieniec publiczności oraz Marysia 
i Natasza – zdobywczynie pierwszych 
miejsc jeszcze raz zaprezentowali się na 
scenie. 
Konkurs był okazją do prezentowania 
i promowania pasji i talentów młodzieży jak 
również do integracji z koleżankami 
i kolegami z innych szkół. Mamy nadzieję, 
że za rok również zorganizujemy takie spo-
tkanie i już teraz zapraszamy do nas jak 
najwięcej rozśpiewanej młodzieży. Czeka-
my na was! 
 
 

Paulina Lipczyńska 
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Mówić czy recytować? 
 
 Wraz z dziewięcioosobową  gru-
pą koleżanek i kolegów z „Żeroma” mia-
łam okazję uczestniczyć w zajęciach od-
bywających się w Centrum Kultury 
w Lublinie, które skierowane były  do 
osób zainteresowanych udziałem 
w konkursach recytatorskich. Wyjazd 
zorganizowały Panie Bożena Kursa 
i Monika Wicha. Już tytuł warsztatów  
,,Mówić czy recytować?" zwracał uwagę 
na nurtujący artystów dylemat, w jaki 
sposób przekazywać treści, zawarte 
w utworach poetyckich. Zdania na ten 
temat są podzielone. Istnieją więc dwie 
szkoły. Jedna jest za mówieniem, druga 
za recytowaniem. 
Warsztaty prowadził Mateusz Nowak, 
polonista, logopeda, instruktor żywego 
słowa oraz nagradzany w kraju i za gra-
nicą monodramista , recytator. Na po-
czątku warsztatów zadał wszystkim py-
tanie: Czy na konkursach lepiej MÓWIĆ 
czy jednak RECYTOWAĆ?  Odpowiedź 

na nie podzieliła nas  na dwa ,,obozy", 
mające podobną liczbę zwolenników. 
W ramach tych dwóch grup toczyła się 
dyskusja wokół zagadnienia, zawartego 
w tytule warsztatów. Omawialiśmy ce-
chy charakterystyczne dla danego stylu 
oraz analizowaliśmy wiersze pod kątem 
mówienia i recytowania.. 
Kulminacyjnym punktem było wspólne 
ustalenie ,,Przepisu na recytatora", swo-
istego „Dekalogu Recytatora” 

1) Warsztat: 
-dykcja (wyraźne mówienie) 
-artykulacja (praca aparatu mowy) 
-emisja, intonacja (linia głosu, nie śpie-
wać) 
-pamięć 
-postawa (od pasa w dół unieruchomio-
na, stopy na szerokości ramion, górna 
część ciała luźna) 
2) Dobór tekstu (zrozumienie, utożsa-
mianie z treścią) 
3) Chęć, potrzeba, pasja 
4) Interpretacja (poszukiwanie sposobu 
na przekazanie widzom treści) 
5) Praca 
6) Środki werbalnej ekspresji (tempo, 
rytm, ton głosu) 
7) Energia 
8) Krytyka, umiejętność samokrytyki 
9) Skupienie 
10) Bycie sobą 
 
Zajęcia pozwoliły mi inaczej spojrzeć na 

konkursy recytatorskie, ponie-
waż choć nazwa wskazywałaby, 
że trzeba na nich recytować, to 
obecnie jury bardziej ceni mó-
wienie. Uświadomiłam sobie 
również, że w interpretowaniu 
wierszy najważniejsze jest to, co 
ja chcę przekazać, a nie to i co 
autor miał na myśli. Liczy się 
nowe, świeże spojrzenie na sztu-
kę, a więc i na poezję oraz jej 
interpretację. Ważne jest to, że 

poprzez mówienie wierszy możemy coś 
przekazać innym. 

 
 

Elżbieta Sikora 
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Wieczorki literackie 
 
 W grudniu 2015 r. nasza Szkoła 
rozpoczęła ścisłą współpracę  
z Nieformalną Grupą„KREATYWNI”. 
Trwa ona do dzisiejszego dnia. Na mapie 
kulturalnej Nałęczowa pojawiła się grupa 
społeczników, rozpoczynająca „Wie-
czorki Literackie”. Założycielką grupy 
i pomysłodawczynią 
tych spotkań jest Pani 
Maria Kozak nasza  
emerytowana nauczy-
cielka języka polskie-
go. Nałęczowskie 
Liceum dołączyło do 
tej grupy entuzjastów 
i wspólnie organizu-
jemy regularnie (sta-
ramy się raz 
w miesiącu) „Wie-
czorki Literackie”. Spotykamy się 
w Kawiarni Artystycznej „Ewelina”. Są 
to wydarzenia międzypokoleniowe. 
Wśród gości są  
kuracjusze oraz mieszkańcy Nałęczowa 
w różnym wieku, liczną grupę stanowi 
młodzież miejscowych szkół. Oprawą 
muzyczną zajmuje się mistrz pianina 
i akordeonu Pan Andrzej Cękała.  
 Dotychczas udało się zrealizować 
następujące „biesiady literackie”: 
 „Święta w literaturze”, 

 Spotkanie z twórczością  noblist-
ki – Swietłany Aleksiejewicz., 

 „Powiedz jak mnie kochasz” - 

spotkanie z literaturą miłosną., 

 „Ocalić od zapomnienia– 

Niezapominajka”, 

 „Warto żyć, warto śnić, warto 

kochać”– spotkanie z poetką Anną Liber, 

 „Naprawdę jaka jesteś? – 

z kobietami, o kobietach i nie tylko”, 

 „Jesień idzie przez park – 

wspominki nałęczowskie”. 

Nasi licealiści aktywnie włączali się 
w ich przygotowanie i przebieg – recy-
towali wiersze, fragmenty prozy, przygo-
towywali recitale muzyczne, prezentowa-
li własną twórczość literacką, byli mode-
ratorami dyskusji. Nieocenioną ozdobą 

każdego spotkania są mini 
recitale, przygotowywane 
przez utalentowane woka-
listki zespołu „Freony”, 
działającego przy naszym  
Liceum. Piosenki 
w wykonaniu Moniki 
Pawelec, absolwentki „Że-
roma” zawsze podbijały 
serca słuchaczy. Nastrojo-
we rosyjskie ballady 

i ukraińskie dumki śpiewane przez byłe 
uczennice Liceum Darię Bugajchuk 
i Anastasie Golubiejko wywoływały 
prawdziwy aplauz wśród uczestników 
i wprowadzały jeszcze bardziej reflek-
syjny klimat. Ukraińska młodzież od 
2014 r. współtworzy społeczność licealną 
i jest zauważalna w środowisku przy 
różnych przedsięwzięciach inicjowanych 
przez Szkołę. Inauguracyjne, po waka-
cyjnej przerwie spotkanie miało miejsce 
w dniu 20 października 2016 r. Aktywnie 
w jego przygotowanie włączyli się lice-
aliści z „Żeroma”. Tematycznie wieczo-
rek składał się z dwóch części.  Pierwsza 
poświęcona była rozważaniom na temat 
przemijania, pamięci, uroków jesieni 
zarówno tej w przyrodzie,  jak i w życiu. 
Uczennice nałęczowskiego Liceum recy-
towały wiersze, poświęcone tej proble-
matyce. Martyna Barszczewska zapre-
zentowała utwór Czesława Miłosza pod 
tytułem „Do leszczyny”, ujmujący te 
motywy w sposób filozoficzny 
i refleksyjny. Patrycja Kuzioła przeczyta-
ła tekst Tadeusza Boya – Żeleńskiego 
z kabaretu „Zielony Balonik”, traktujący 
tę tematykę z dystansem i humorem. 
Paulina Lipczyńska i Justyna Rozwa-
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dowska w duecie zaśpiewały piosenkę 
„Wszystko ma swój czas” z repertuaru 
zespołu „Perfect”. W drugiej części spo-
tkania, uczestnicy wspominali niezwy-
kłych mieszkańców Nałęczowa. Między 
innymi przywołana została postać wielo-
letniego nauczyciela Liceum, matematy-
ka prof. Leszka Bernarda Broniewskiego. 
Spotkaniu towarzyszył koncert nastrojo-
wej muzyki akordeonowej. Była to wy-
jątkowa, międzypokoleniowa wymiana 
myśli i refleksji, ozdobiona poezją 
i muzyką.  
 W dniu 23 lutego licealiści z „Że-
roma” po raz kolejny aktywnie włączyli 
się w przygotowanie i przebieg „Wie-
czorku Literackiego” w kawiarni arty-
stycznej „Ewelina”. Gospodarzem spo-
tkania byli jak zawsze członkowie Nie-
formalnej Grupy „Kreatywni”. Tym ra-
zem zajęliśmy się tematyką kultury ży-
dowskiej. Niezawodny Pan Andrzej Cę-
kała zadbał o oprawę muzyczną. Przy 
akompaniamencie akordeonu wyśpiewał 
wiele pieśni żydowskich, w tym najsłyn-
niejsze szlagiery:„To świt, to zmrok”, 
„Gdybym był bogaty”, „Mein jidysze 
Mame”. Nie zabrakło też specyficznego, 
żydowskiego humoru. Starsze osoby 
wspominały doświadczenia i przeżycia, 
związane z osobistymi kontaktami z 
przedstawicielami tego narodu, rozgry-
wającymi się na tle wydarzeń historycz-
nych i politycznych XX – wiecznej Pol-
ski. Nasze dziewczęta zadbały o część 
poetycką spotkania. Joanna Józwik, Ju-

styna Rozwadowska,  Martyna Barsz-
czewska i Iryna Fesovets przygotowały 
wiersze zarówno poetów polskich jak 
i żydowskich, w których zostały utrwa-
lone i ocalone od zapomnienia nieistnie-
jące już miasteczka żydowskie z ich folk-
lorem, urokiem i klimatem. Jeden z wier-
szy Wisławy Szymborskiej pt. „Jeszcze” 
poruszał problematykę Holocaustu. Da-
wał dużo do myślenia na temat dobra 
i zła oraz kondycji moralnej człowieka. 
Wszystkie wiersze podkreślały fakt asy-
milowania się  kultur, dziejów i losów 
narodu polskiego i żydowskiego. Recyta-
cje naszych uczennic nagradzane były 
obfitymi brawami. Było to piękne, mądre 
i wzruszające spotkanie. Ostatnie spotka-
nie odbyło się w dniu 08 maja br. Był to 
wieczór autorski, poświęcony poezji An-
ny Liber. Myślą przewodnią tej ducho-
wej biesiady stał się cytat z wiersza poet-
ki „Przeczekując niepewność…napij się 
z nami kawy!” Było to bardzo ciepłe, 
wręcz terapeutyczne spotkanie z liryką, 
w której poetka zawarła tyle optymizmu 
i pochwały codziennego, zwykłego życia 
w zgodzie ze sobą, drugim człowiekiem 
i naturą. Nasze niezawodne recytatorki 
Martyna Barszczewska i Iryna Fesovets 
zaprezentowały wybrane wiersze Anny 
Liber. O oprawę muzyczną jak zwykle 
zadbał Pan Andrzej Cękała. 

 
Bożena Kursa 

 
 

 
Czy samorządności można się nauczyć? 

 
 W dniach 9-10 marca 2017 roku 
w naszej szkole odbyły się warsztaty dla 
samorządów uczniowskich szkół śred-
nich Powiatu Puławskiego. Prowadzili je 
trenerzy z Centrum Edukacji Obywatel-
skiej w Warszawie: Pani Barbara Rostek 
i Pan Michał  Tragarz. 
 Celem warsztatów było doskona-
lenie pracy samorządów uczniowskich. 
W ciągu dwóch dni intensywnej pracy 
młodzież wraz z opiekunami poznawała 

podstawy prawne, istotę i obszary dzia-
łania samorządów, a także analizowała 
dotychczasowe działania, uczyła się do-
brych praktyk, wypracowywała nowe 
ścieżki działań. Pierwszego dnia po 
wprowadzeniu i przedstawieniu progra-
mu oraz zasad współpracy, prowadzący 
na początek zaproponowali animację, 
które miały na celu integrację uczestni-
ków. Następnie zastanawialiśmy się, po 
co nam samorządy uczniowskie? 
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i analizowaliśmy skojarzenia dotyczące 
samorządów uczniowskich w naszych 
szkołach. W dalszej części zmierzyliśmy 
się z niełatwym quizem o prawach samo-
rządów uczniowskich i prawach ucznia 
w szkole. Kolejnym punktem były ćwi-
czenia praktyczne i systematyzowanie 
tego, co pomaga we współpracy, ustala-
nie istoty i obszarów działania samorzą-
dów uczniowskich, szukanie przykładów 
na to,  co może i powinien zrobić samo-
rząd. Przedstawiliśmy dobre praktyki 
i różne pomysły działań i określiliśmy co 
widzimy w nich pozytywnego. Część 
warsztatowa zakończyła się podsumowa-
niem zdobytej wiedzy i  umiejętno-
ści. 
 Kolejny dzień rozpoczął się 
wprowadzeniem oraz porannym rozru-
chem. Towarzyszyła nam w tej swoistej 
rozgrzewce Pani Małgorzata Noskowska 
- kierownik Wydziału  Edukacji Staro-
stwa Puławskiego. To właśnie z jej ini-
cjatywy organizowane są spotkania sa-
morządów uczniowskich. Jej zdaniem 
samorządność w szkole odgrywa bardzo 
ważną rolę. w dalszym etapie warsztatów 
uczyliśmy się zespołowego podejmowa-

nia decyzji, analizowaliśmy działania 
naszych samorządów oraz wypracowy-
waliśmy nowe pomysły na planowanie 
i działanie. Część warsztatową zakończy-
liśmy jak zwykle podsumowaniem 
i ewaluacją. 
 Oprócz typowych zajęć warszta-
towych odbywały się także spotkania 
o innym charakterze. Pierwszego dnia 
zaprosiliśmy naszych gości na spacer 
literacko-historyczny po Nałęczowie oraz 
zaprezentowaliśmy spektakl „Mury” 
w wykonaniu  naszej grupy teatralnej 
„Sensu lato”. Wieczorem część grupy 
integrowała się na kręglach w „Atrium”. 
 Po tych dwóch dniach intensyw-
nej pracy na warsztatach i innych atrak-
cjach każdy doszedł do wniosku, że sa-
morządności można się nauczyć. Zdoby-
tą wiedzę wykorzystamy w działaniu. 
Dzięki warsztatom została również 
otwarta możliwość dalszej współpracy 
z nowymi znajomymi. 

 
 

Małgorzata Gajdzińska 
 

 
Zmagania o tytuł mistrza ortografii 

 
 Przystąpić do rywalizacji 
o zaszczytny tytuł mistrza ortografii to 
poważne wyzwanie. Posiąść znajomość 
bezbłędnego pisania w języku polskim to 
nie taka łatwa sprawa. Ktoś mógłby się 
zdziwić, jak to, przecież to nasz język 
ojczysty. Tak to prawda, ale tak jak 
w powiedzeniu: „Im głębiej w las, tym 
więcej drzew”, kiedy zaczynamy zagłę-
biać się we wszystkie zasady, reguły, 
wyjątki, odstępstwa, homofony, zaczy-
namy się zastanawiać, dlaczego ktoś to 
tak skomplikował, czyżby chciał nam 
utrudnić życie. Po chwili jednak przy-
chodzi refleksja, inni mogą to opanować, 
więc ja też dam radę. Poprawne posługi-
wanie się polszczyzną, to też wyznacz-

nik patriotyzmu, to wyrażanie  szacun-
ku dla tych, którzy ją tworzyli , to obo-
wiązek zwłaszcza ludzi wykształconych. 
Zwrócił na to uwagę wybitny pedagog 
Janusz Korczak, który stwierdził, że: 
„Źle mówić i pisać znaczy krzywdzić 
swoją mową, tych którzy ją budowali”. 
Obecnie niektórzy głoszą poglądy 
o potrzebie wprowadzenia pewnej libera-
lizacji przestrzegania zasad polskiej orto-
grafii. Marginalizują jej znaczenie, 
a nawet bagatelizują wymagania, doty-
czące jej znajomości. My, to znaczy or-
ganizatorzy konkursu nie zgadzamy się z  
takim stanowiskiem. Podjęliśmy więc 
inicjatywę zorganizowania  
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Wojewódzkiego Konkursu Ortograficz-
nego „Zostań Mistrzem Ortografii”. 
W celu nadania większej rangi oraz uzy-
skania merytorycznego wsparcia dla na-
szego przedsięwzięcia, wystosowaliśmy 
pismo do dyrektora Instytutu Filologii 
Polskiej UMCS w Lublinie z prośbą 
o objęcie naszego konkursu patronatem 
naukowym. Pan prof. Arkadiusz Bagła-
jewski bardzo przychylnie, wręcz entu-
zjastycznie odniósł się do naszej inicja-
tywy, związanej z propagowaniem war-
tości języka polskiego. Wyraził chęć 
współpracy i służenia wszelką pomocą 
merytoryczną w kwestii konkursu. Opie-

kunką naszego przedsięwzięcia 
 z ramienia UMCS została Pani prof. 
Iwona Morawska – wicedyrektor Instytu-
tu Filologii Polskiej UMCS w Lublinie. 
To z Panią Profesor konsultowane były 
wszystkie zagadnienia, dotyczące rywali-
zacji o tytuł mistrza ortografii: regula-
min, kryteria oceniania, dyktanda, testy.  
 Konkurs przygotowany został dla 
dwóch kategorii wiekowych – uczniów 
szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjalnych. Regulamin zobo-
wiązywał do przeprowadzenia eliminacji 
szkolnych, które miały na celu wyłonie-
nie po trzech najlepszych przedstawicieli 
z każdej szkoły, która odpowiedziała na 
nasze zaproszenie. Uczestnicy tego 
pierwszego etapu pisali dyktando, przy-
gotowane przez organizatorów. Chęć 
przystąpienia do pierwszej edycji nasze-
go konkursu wyraziło 11 szkół, głównie 
z terenu powiatu puławskiego.  
 Wielki finał odbył się w dniu 11 
kwietnia 2017 r. w Liceum Ogólno-
kształcącym im. Stefana Żeromskiego 

w Nałęczowie. O tytuł mistrza ortografii 
rywalizowało 35. uczestników. Finali-
ści musieli zmierzyć się z dyktandem, 
naszpikowanym ortograficznymi pułap-
kami oraz z testem, sprawdzają-
cym znajomość poprawnej polszczyzny 
i zasad pisowni. Poziom konkursu był 
bardzo wysoki i wyrównany. Wszyscy 
finaliści wykazali się dużą wiedzą  
i umiejętnością prawie bezbłędnego pisa-
nia. Mistrzem ortografii w kategorii 
szkół gimnazjalnych została Dominika 
Pacek z Publicznego Gimnazjum im. 
Bolesława Prusa w Przybysławicach. 
Uczennice do konkursu przygotowała 
Pani Katarzyna Topór, nauczyciel-
ka języka polskiego. Tuż za nią uplasowa
ła się Wiktoria Pawłocik z Publicznego 
Gimnazjum w Piotrowicach, trzecie 
miejsce zajęła Monika Miazek, reprezen-
tująca również Gimnazjum 
w Piotrowicach. Uczennice przygoto-
wywały się pod okiem Pani Agnieszki 
Łuszczyńskiej-Paszko, nauczycielki ję-
zyka polskiego. W kategorii szkół po-
nadgimnazjalnych ten zaszczytny tytuł 
zdobyła Anna Shahbazyan  z Zespołu 
Szkół Ogólnokształcących Nr 2 im. 
Franciszka Dionizego Kniaźnina 
w Puławach, podopieczna Pani Anny 
Adamczyk, nauczycielki języka polskie-
go. Kolejne dwie lokaty uzyskały uczen-
nice, które również uczęszczają do tego 
Liceum. Drugie miejsce zdobyła Natalia 
Goljanek, podopieczna Pani Małgorzaty 
Berlińskiej, nauczycielki języka polskie-
go zaś trzecie Klaudia Korpysa, przygo-
towywana przez Panią Joannę Czajkow-
ską-Ziembowicz, nauczycielkę języka 
polskiego. Laureatki odebrały dyplomy 
i nagrody z rąk Pani prof. Iwony Moraws
kiej – pracownika naukowego UMCS, 
wicedyrektora Instytutu Filologii Pol-
skiej. Pani profesor w pięknych słowach 
podsumowała zmagania konkursowe 
i nie kryła zadowolenia, że mimo po-
wszechnych opinii, ze znajomością pol-
skiej ortografii nie jest aż tak źle. Po-
dziękowała organizatorom za podjęcie 
trudu zorganizowania tego przedsięwzię-
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cia, dzięki któremu stworzono uczestni-
kom możliwość potwierdzenia własnych 
umiejętności, związanych z opanowa-
niem zasad ortografii i interpunkcji. Za-
apelowała, aby ta pierwsza edycja stała 
się początkiem kolejnych konkursów. 
Zwycięzcom gratulujemy sukcesu, pozo-
stałym uczestnikom dziękujemy za 
udział w tej trudnej rywalizacji. Zapra-
szamy za rok do kolejnej edycji konkur-
su! Mamy nadzieje, że nasze działania 
wpiszą się na stałe do kalendarza imprez 

szkół z naszego regionu i będą przyczy-
niały się do doskonalenie znajomości 
zasad ortograficznych 
i interpunkcyjnych, do rozwijania umie-
jętności stosowania w praktyce zasad 
poprawnego pisania i do kształtowania 
postawy szacunku dla poprawnego pisa-
nia w języku polskim. 
 

Bożena Kursa 

Monika Wicha 

 
Pozytywna rutyna 

 

 Szkoła. Godzina 14.00 -koniec 
lekcji. Czujesz uczucie szczęścia z po-
wodu powrotu do domu. Cóż, dla niektó-
rych „dom” oznacza internat. Idąc na 
obiad wyciągasz kartę przepustkową (jak 
za czasów PRL-u). Tylko ona daje po-
zwolenie na wydanie obiadu. Biada tym, 
którzy ją zgubią! Po obiedzie Ci, którzy 
chcą odetchnąć świeżym powietrzem-
wychodzą. Ci, którzy pozostają i na któ-
rych wypadła kolej sprzątania idą po 
NIEGO. Wielką, huczącą bestię ziejącą 
kurzem i roztoczami(zatruwającymi po-
wietrze), z jedną jamą gębową i czterema 
nogami. Jama posiada długą rurę, wcią-
gającą wszystko co można. Z wysiłkiem 
wciągasz „potwora” do pokoju i aby 
przeżyć otwierasz okno. Po wszystkim 
wycieńczona, ale szczęśliwa uświada-
miasz sobie, że za tydzień ktoś inny bę-
dzie tak cierpiał. Cóż, czego się nie robi 
dla zdobycia plusa w konkursie czysto-
ści. 
 Czas wolności kończy godzina 
16.00. Czas nauki. Cisza.. Cisza, jak ma-
kiem zasiał. Ale cóż to? Krzyki, biegani-
na, głośna muzyka. Wtem rozlega się 
donośny głos wybawienia (wszechobec-
nie słyszany). Jest to zwiastun dyscypli-
ny i „rygoru”, który jest niezbędny do 
zachowania porządku. Ważnym elemen-
tem dnia jest sprawdzenie obecności. 

Czy na pewno nikt nie uciekł? Czy 
w pokoju nie znajduje się osoba z ze-
wnątrz? Zwykle w czwartkowe popołu-
dnie następuje wtedy, jakże emocjonują-
cy przegląd czystości. Okazuje się wtedy, 
że zmagania z „bestią” opłaciły się. Są 
plusy za czystość! Gdy zbliża się godzina 
19.00 każdy wie co trzeba robić. 
Uczniowie, że trzeba się przygotować na 
wyścig, zaś opiekun, że musi stanąć 
i pilnować wyjścia. Bryyy!!! Dzwonek! 
Morderczy bieg kończy się dotarciem do 
stołówki i zdobyczą w postaci herbaty 
bądź ketchupu (ich nigdy za wiele). Od 
godziny 20.00 do 22.00 nie wiadomo, 
gdzie podziać oczy (czas kąpieli). Panie 
paradują w samych ręcznikach. Różne są 
reakcje na takie widoki. Na godzinę 
przed północą można zauważyć ciekawe 
interwencje wychowawców, usiłujących 
zmusić nas do snu, albo przynajmniej 
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zachowania ciszy. Każdy zbyt głośny 
szept, rozmowa nawet oddech jest sły-
szany przez wychowawcę – jakże czuj-
nego obserwatora. Słyszy, widzi wszyst-
ko. Czasami słychać cichutkie otwieranie 
drzwi, i  nagle niczym u Hitchcocka, 
ukazuje się wysuwającą zza nich ( można 
pomylić z wężem)-ręka, która usiłuje 
zgasić światło. Ludzie o słabych ner-
wach-zawał na miejscu. Tak oto mija 

dzień w żeromskim internacie. Można to 
nazwać ciekawą rutyną. Tak, jak na po-
czątku żałowałam, że zamieszkałam 
w nim, tak teraz polecam i serdecznie 
zapraszam. 

 

Mary 

 
Pomagajmy, bo warto pomagać! 

 
 
 Akcje charytatywne przeprowa-
dzane w naszym Liceum to świetny spo-
sób na realizację założeń 
i celów szkolnego pro-
gramu wychowawczego.  
Podejmowane akcje 
o charakterze wolonta-
riackim uczą młodzież 
wrażliwości na potrzeby 
innych, rozwijają empa-
tię,  kształtują również 
Pozytywną postawę wo-
bec cierpiących i potrzebujących.  Nasi 
uczniowie bardzo chętnie uczestniczą 
w takich działaniach. Kolejny rok szkol-
ny w naszej placówce pro-
wadzona jest zbiórka pla-
stikowych nakrętek, dzięki 
którym niesiemy pomoc 
osobom niepełnosprawnym 
i spełniamy ich marzenia. 
Nakrętki trafiają do Hospi-
cjum Małego Księcia 
w Lublinie. Włączyliśmy 
się w ogólnopolską akcję 
„Pomóż dzieciom prze-
trwać zimę”. Cała społeczność szkolna 
gromadziła słodycze, środki czystości 
i higieny osobistej, żywność długotermi-
nową oraz artykuły szkolne. Każda klasa 
samodzielnie wyznaczyła sobie rodzaj 
zbieranych produktów: ryż, makaron, 
kasza, cukier, olej. Natomiast wszy 
scy pracownicy szkoły zbierali środki 
czystości i higieny osobistej. Zebrane 
produkty przekazane zostały do  nałę-

czowskiego sztabu tejże akcji, który był  
prowadzony przez Miejski Ośrodek Po-

mocy Społecznej. 
Pracownicy 

Ośrodka rozdy-
sponowali zgro-
madzone dary 
najbardziej po-
trzebującym ro-
dzinom z terenu 
naszej gminy. 
Akcja pod hasłem 

„I Ty Możesz Zostać Św. Mikołajem” 
miała na celu pomoc najmłodszym dzie-
ciom. Przeprowadzona została zbiórka 

upominków,  zaba-
wek, książek, gier 
planszowych, puzz-
li itp. dla pod-
opiecznych Ośrod-
ka Wsparcia dla 
Dzieci i Młodzieży 

w Nałęczowie. 
Grupa wolontariu-
szy z internatu 
przekazała zgroma-

dzone dary dzieciom ze świetlicy środo-
wiskowej „Dziecięca alternatywa”.  
Chętni uczniowie wzięli udział w 9 edy-
cji  Akcji „Twój Dar Serca dla Hospi-
cjum”, wspierającej Lubelskie Hospi-
cjum dla Dzieci im. Małego Księcia. 
Przeprowadzona przez nich  kwesta 
uliczna zasili budżet tejże placówki.  
Otrzymane wsparcie finansowe w tym 
roku przeznaczone zostanie m.in. na: 
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- zakup leków, środków higieniczno-
opatrunkowych, sprzętu medycznego; 
- naprawę 
i zakup części zamiennych do sprzętu me
dycznego; 
- pomoc socjalną dla podopiecznych 
i ich rodzin; 
- żywienie dzieci przebywających 
w oddziale stacjonarnej opieki paliatywn
ej. 
 Od kilku lat współpracujemy ze 
Schroniskiem dla Bezdomnych Zwierząt 
w Puławach. Los psów w schronisku 
jest ogromnie smutny - to miejsce, 
gdzie znajdują dach nad głową, ale 
nadal pozostają porzuconymi, oczeku-
jąc ciepła, domu i obecności człowieka. 
Większość z przebywających tam 

zwierząt wiele wycierpiała, zanim zna-
lazła się w przytułku... Przeprowadzili-
śmy dwie zbiórki najpotrzebniejszych 
artykułów i przekazaliśmy dary w postaci 
karmy mokrej i suchej, kołder, narzut, 
koców oraz poduszek. Dzięki takim ak-
cjom los podopiecznych schroni-
ska z dnia na dzień stanie się znośniej-
szy. 
 Swoim działaniem, udowadnia-
my, że w grupie siła i razem możemy 
więcej! Uczniowie naszej szkoły mają 
wrażliwe i ogromne serca. Pomagajmy, 
bo warto pomagać! 

 
Maria Rejmak-Chęć 

Magdalena Adamska 

 
Wiosna z „Żeromem” 

 
 Dnia 21 marca nasze Liceum po-
witało wiosnę. Ten szczególny dzień 
świętowaliśmy wraz z uczniami okolicz-
nych gimnazjów. Atrakcji nie brakowało. 
Rozpoczęliśmy wykładem profesora Da-
riusza Chemperka, który przybliżył nam 
sylwetkę Mikołaja Reja, szczególnie 
zwracając uwagę na elementy humory-
styczne obecne w jego twórczości. Nie 
bez kozery, gdyż wystąpienie profesora 
dotyczyło humoru w literaturze staropol-
skiej. Po wykładzie uczniowie „Żeroma” 
oraz nasi goście mieli możliwość uczest-
niczenia w różnego rodzaju warsztatach. 
  „Fenomen newsa”,  tak zostały 
zatytułowane zajęcia dziennikarskie, któ-
re prowadziła Pani Anna Małoszewska, 
obecnie doktorantka Wydziału Dzienni-
karstwa i Komunikacji Społecznej 
UMCS, z doświadczeniem pracy w TVP 
3 Lublin. Studenci i pracownicy Wydzia-
łu Chemii UMCS starali się udowodnić, 
że „Ty też możesz zostać Skłodowską”. 
Zaprosili chętnych do udziału w warszta-
tach  biologiczno-chemicznych.  
 Każdy mógł wcielić się 
w prawdziwego chemika i samodzielnie 
wytworzyć maść propolisową na zmiany 
skórne oraz ochronny balsam do ust.  

 Hasło warsztatów „Pokochać 
matematykę” okazało się dobrym chwy-
tem marketingowym. Przyciągnęło nawet 
tych, którzy królowej nauki nie darzą 
wielkim uczuciem. To szkolne święto 
nauk ścisłych celebrowali Pani Krystyna 
Maik, nauczycielka matematyki 
w „Żeromie” i nasz absolwent Artur Fi-
jałkowski – stażysta w Im 3D Medical 
Imaging Lab we Włoszech.  
 Miłośnicy lat minionych też mieli 
okazję do zaspokojenia swoich zaintere-
sowań. Z myślą o nich zorganizowany 
został „Piknik z   historią”.  Zaproszona 
grupa rekonstrukcyjna przeniosła nas 
w czasie do realiów życia codziennego 
w XIX wieku oraz do wydarzeń Powsta-
nia Styczniowego. „Prywatne życie 
kwiatów”- pod tak intrygującym tytułem 
odbyła się prezentacja połączona z wy-
kładem prof. Bożeny Denisow, prodzie-
kan Wydziału Ogrodnictwa 
i Architektury Krajobrazu Uniwersytetu 
Przyrodniczego w Lublinie. Na zakoń-
czenie Pani Anna Małoszewska  
w ramach warsztatów fotograficznych 
zdradziła kilka tajników, jak efektownie 
robić zdjęcia, które chcemy zamieszczać 
na portalach społecznościowych.  
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Jak widać, tego dnia w „Żeromie” dużo 
się działo. Z tylu ciekawych propozycji, 
na pewno każdy mógł wybrać coś dla 
siebie. Nauka może być jednak fajną 
zabawą. Wszyscy bardzo aktywnie poże-
gnaliśmy zimę i z entuzjazmem czekamy 

na to, co przyniesie nam w darze Pani 
Wiosna! 

Monika Wicha 
 

 
Trzy dni w TVP 3 Lublin 

 
 W dniach 29-31 marca 2017 r. 
grupa licealistów skorzystała z możliwo-
ści uczestniczenia w XVI Młodzieżo-
wych Warsztatach Dziennikarskich. 
Udział uczniów z „Żeroma” w tym 
przedsięwzięciu stał się już tradycją. Ko-
rzystamy z zaproszenia organizatorów – 

III Liceum Ogólnokształcącego im. Unii 
Lubelskiej w Lublinie od początku ist-
nienia tego projektu. Tegorocznym spo-
tkaniom towarzyszyło hasło „Media 
Przyszłości”. W czasie zajęć dużo uwagi 
poświęcano zagadnieniu transformacji 
mediów. Poruszano problematykę no-
wych form konsumpcji mediów: radia z 
wizją, interaktywnych audycji radio-
wych, papierowej prasy połączonej z 
rzeczywistością poszerzoną, telewizji 
w Internecie, cyfrowych gazet.  
 Młodzi adepci dziennikarstwa, 
jak co roku, gościli w siedzibie TVP 3 
Lublin. Każdy z tych trzech dni obfito-
wał w ciekawe wydarze-
nia – wykłady, dyskusje, 
prezentacje, zajęcia ty-
powo warsztatowe. 
Uczestnicy mieli okazję 
poznać, słuchać, rozma-
wiać i wspólnie pracować 

z prawdziwymi osobowościami ze świata 
mass mediów, m. in. z: Tomaszem Ko-
walewiczem z Radia Centrum, Katarzyną 
Michalak z Radia Lublin, Pawłem Ty-
piakiem z  Radia Freee, Anną Dąbrowską 
i Łukaszem Borkowskim z TVP 3 Lu-
blin.  
 Prawdziwą gratką dla młodych 
uczestników warsztatów było spotkanie 
z charyzmatycznymi: Wojciechem 
Drewniakiem i Tomaszem Okoniem – 
twórcami bardzo popularnego cyklu fil-
mów internetowych „Historia bez cenzu-
ry”.  
 Chętni mogli wykazać się 
w praktycznym działaniu i przygotować 
konkretny materiał, pracując w grupach 
warsztatowych:  reportera radiowego, 
reportera telewizyjnego, w warsztatach 
multimedialnych czy operatorskich. Naj-
odważniejsi mogli spróbować swoich sił, 
uczestnicząc w zaimprowizowanym ca-
stingu na prezenterów radiowych 
i telewizyjnych.  Tegoroczne Mło-
dzieżowe Warsztaty Dziennikarskie, tak 
jak i poprzednie, zgromadziły liczną gru-
pę młodzieży z województwa lubelskie-
go o zainteresowaniach humanistycz-
nych, chętną do podejmowania nowych 
wyzwań i dodatkowych aktywności. 
w tym gronie nie mogło zabraknąć na-
szych licealistów, którzy wrócili z warsz-

tatów bogatsi o nowe do-
świadczenia i umiejętności. 

 
 
 

Bożena Kursa 
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Zaproś mnie do siebie 

Dnia 29.03.2017 r. rozpoczęła się 
XVI edycja Młodzieżowych Warsztatów 
Dziennikarskich w TVP 3 Lublin. Tema-
tyka warsztatów dotyczyła przede 
wszystkim siły oddziaływania i  roli me-
diów w społeczeństwie. Zaproszeni go-
ście wspólnie z uczestnikami  starali się 
znaleźć odpowiedź na pytanie, jak będą 
wyglądać w przyszłości środki masowe-
go przekazu. Przez trzy kolejne dni 
uczestnicy słuchali wykładów, 
a ochotnicy brali udział 
w warsztatach (reporterskich, operatorski
ch, multimedialnych).  
 Po oficjalnym otwarciu, nastąpiła 
prezentacja portalu ,,I LUB YOU”. Na-
stępnie swój wykład ,,Zaproś mnie do 
siebie czyli o tym, jak codziennie być 
w głowie Słuchacza i Czytelnika?” roz-
począł pan Tomasz Kowalewicz, dzien-
nikarz Radia Centrum i Gazety Wybor-
czej. Opowiedział nam, jak rozpoczęła 
się jego kariera publicystyczna. Na pyta-
nie, dlaczego chciał pracować jako 
dziennikarz, odpowiedział nieszablono-
wo. Został nim nie po to, by zyskać sła-
wę, ale po to, by mieć możliwość po-
znawania interesujących ludzi 
i przeprowadzania z nimi wywiadów. 
Jako „zwykły” uczestnik np. koncertu 
swojego ulubionego zespołu nie mógł 
dowiedzieć się czegoś więcej, nie mógł 
osobiście porozmawiać  

z gwiazdą, wejść za kulisy, dlatego pozo-
stawał w nim pewien niedosyt. Pan To-
masz jako nastoletni chłopiec widział jak 
pewna pani przeprowadza po koncercie 
wywiad z jego ulubioną piosenkarką. 
Pomyślał wtedy, że on nie ma takiej 
możliwości i jedyne, co mu pozostaje to 
poprosić o pozowanie do wspólnej foto-
grafii, a bardzo chciał dowiedzieć się 
o swojej idolce czegoś więcej. Wtedy 
postanowił, że chciałby w przyszłości 
zostać dziennikarzem. Był tak zdetermi-
nowany, że spełnił swoje młodzieńcze 
marzenie i już kilkanaście lat sprawdza 
się w swoim zawodzie doskonale. Pan 
Kowalewicz zaprezentował nam klika 
materiałów, zdjęć i filmów, aby w ten 
sposób przybliżyć, na czym polega jego 
praca. Dowiedzieliśmy się również, jak 
godzi pracę w radio i w gazecie. Każde z 
tych mediów wymaga wypracowania 
odrębnego warsztatu dziennikarskiego, 
ponieważ różni się specyfiką przekazu 
i gronem odbiorców. Audycje radiowe 
prowadzone są najczęściej na żywo, na-
tomiast artykuły prasowe można do woli 
dopieszczać pod względem treści 
i formy. 
 Warsztaty na pewno wzbogaciły 
moją wiedzę na temat dziennikarstwa. 
Myślę, że cenne wskazówki 
i podpowiedzi bardzo przydadzą się 
zwłaszcza tym spośród uczestników, 
którzy w przyszłości zapragną realizo-
wać się w tej materii.

Justyna Pszczoła 
 

Dziennikarstwo interwencyjne 

 W dniach 29-31marca br. 
w siedzibie TVP 3 Lublin odbyła się XVI 
edycja Młodzieżowych Warsztatów 
Dziennikarskich, organizowanych przez  

III LO im. Unii Lubelskiej w Lublinie 
wraz z Fundacją Rozwoju Oświaty Lu-
belskiej. Zajęcia odbywały się pod ha-
słem „Transformacja mediów”. Podczas 
drugiego dnia warsztatów uczniowie na-
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szej szkoły mieli okazję uczestniczyć 
w wykładzie, prowadzonym przez Annę 
Dąbrowską, dziennikarkę programu in-
terwencyjnego „Zdarzenia”.Przygodę z 
telewizją lubelską rozpoczęła w 1991 
roku. Od początku swojej pracy angażuje 
się w problematykę interwencyjno – spo-
łeczną. Za liczne skuteczne interwencje 
publicystyczne oraz obywatelską 
i społeczną postawę została nagrodzona 
Medalem Prezydenta Miasta Lublin.  
 Jej wykład miał na celu uświa-
domienie nam, jak telewizja może od-
mienić ludzkie życie, jaka jest siła me-
diów, którą można wykorzystać do po-
mocy potrzebującym i do czynienia do-
bra. Wspólnie ze słuchaczami próbowała 
stworzyć profil prawdziwego dziennika-
rza i ustalić, jakimi cechami powinien się 
charakteryzować. Przede wszystkim po-
winna to być osoba ciekawa świata 
i ludzi, wrażliwa, empatyczna, otwarta, 
rzetelna, odpowiedzialna. Zwróciła uwa-
gę na to, że każdy, kto myśli o zawodzie 
dziennikarza powinien zadać sobie pyta-
nie, dlaczego chce nim być i co tak na-
prawdę jest ważne w tej pracy. Zdradziła, 
jaki jest jej główny cel w tym co robi. 
Otóż chce przede wszystkim uwrażliwiać 
odbiorców na problemy innych ludzi. 
Taka postawa dla nas, jeszcze liceali-
stów, powinna być inspiracją i wzorem 

dziennikarstwa zaangażowanego 
w problemy zwykłych, przeciętnych lu-
dzi, żyjących obok nas. Podczas wykładu 
mieliśmy okazję zobaczyć kilka z jej 
reportaży. Anna Dąbrowska jest osobą 
wrażliwą oraz zaangażowaną w to co 
robi. Media pomagają jej w docieraniu 
do potrzebujących, do poruszania ludz-
kich serc i sumień. Ostatnia część spo-
tkania wyglądała jak zaimprowizowany 
casting na prezentera telewizyjnego. 
Chętne osoby, spośród publiczności, mo-
gły spróbować swoich sił. Anna Dąbrow-
ska wyznaczała im różne zadania, które 
musieli wykonać praktycznie bez przygo-
towania – wygłoszenie krótkiego newsa 
z katastrofy budowlanej, relacja z zawo-
dów sportowych, zagajenie telewidzów 
w oczekiwaniu na spóźniającego się go-
ścia i inne. Wszyscy poradzili sobie zna-
komicie, a rady tak doświadczonej 
dziennikarki to rzecz bezcenna. 

 
Martyna Deruś 

 
 

 
 
 
 

 
Historia bez cenzury 

 W dniach od 29 do 31 marca 
2017 roku uczniowie naszej szkoły 
uczestniczyli w XVI Młodzieżowych 
Warsztatach Dziennikarskich, odbywają-
cych się w siedzibie TVP 3 w Lublinie 
i organizowanych przez III Liceum 
Ogólnokształcące im. Unii Lubelskiej. 
 Podczas drugiego dnia warszta-
tów mieliśmy okazję wysłuchać, w jaki 
sposób media mogą przekazywać treści 
historyczne, tak aby przykuwały one 
uwagę odbiorców. Wykład prowadzili 
Wojciech Drewniak i Tomasz Okoń 
współprowadzący kanał na YouTubie –  

„Historia bez cenzury”. Wojciech Drew-
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niak na co dzień pracuje w Lubelskim 
Radiu Centrum, gdzie jest realizatorem 
dźwięku. Poza tym skończył studia histo-
ryczne oraz wydał dwie książki, z któ-
rych jedna miała premierę w maju tego 
roku. 
 Producent kanału, Tomasz Okoń 
pracował dla TVP i TVN oraz stworzył 
platformę multimedialną VOD -  Movie-
Box, na której można obejrzeć odcinki 
przed premierą na YouTubie. 
 Niewątpliwie, że są oni twarzami 
tego popularnego, zwłaszcza wśród mło-
dzieży, programu. Nad realizacją po-
szczególnych odcinków pracują także 
inni, równie ważni, bez których ten cykl 
nie osiągnąłby takiej popularności. Ka-
mil, jest montażystą i odpowiada za 
wszystkie animacje, Paweł zajmuje się 
researchem oraz analizuje, ocenia 
i dokonuje selekcji źródeł informacji. 
 Promowanie historii na kanale 
opiera się przede wszystkim na doborze-
odpowiedniego języka, który według 
twórców powinien być taki, jakiego 
używa na co dzień młodzież. Nie chodzi 
tu wbrew pozorom o wulgaryzmy, ale 
o przystępność, a nawet prostotę przeka-
zywanych treści, której nie należy się 
wstydzić. Zdaniem tych twórców, 
wszystko obraca się wokół trzech słów: 
seks, przemoc i pieniądze, bo tak na-
prawdę to właśnie one bardzo często ma-
ją wpływ na to, w jaki sposób potoczą się 
wydarzenia historyczne. Każdemu prze-
ciętnemu człowiekowi historia kojarzy 
się z datami, które trzeba zapamiętać, 
a wcale nie jest to prawdą. Wbrew ogól-

nemu przekonaniu nie jest ważne, czy 
bitwa pod Grunwaldem była w 1410,  
czy też w 1411. Istotne jest to, dlaczego 
do niej doszło oraz jakie pociągnęła za 
sobą konsekwencje. Pokazywana 
w tabloidowy sposób historia poza tym, 
że dobrze się sprzedaje ma jeszcze inne,  
jakże ważne znaczenie. Pozwala nam 
zupełnie inaczej spojrzeć i ocenić niektó-
re osoby i fakty historyczne. Przykładem 
może być wpływ miłości ostatniego króla 
Polski i rosyjskiej władczyni na ostatecz-
ny rozpad Rzeczpospolitej. Gdyby Stani-
sław August Poniatowski nie zakochał 
się z wzajemnością w Katarzynie II, być 
może nie zostałby królem, a historia Pol-
ski potoczyłaby się inaczej. Ten epizod 
może być dowodem na to, że o losach 
państw i narodów mogą również zdecy-
dować porywy serca ich władców. 
 Właśnie dzięki temu, nie pod-
ręcznikowemu podejściu do czasów mi-
nionych kanał „Historia bez cenzury” stał 
się tak popularny i ceniony przez odbior-
ców. Polubili go nawet ci, dla których 
lekcje historii były prawdziwą zmorą. 
Dzięki nieszablonowemu podejściu do 
poszczególnych faktów i postaci histo-
rycznych oraz wykorzystaniu nie-
uwzględnianych wcześniej okoliczności, 
autorzy cyklu są wstanie zainteresować 
każdego, nawet tego, który wcześniej na 
słowo historia , reagował alergicznie. 

Joanna Józwik 
 

 
Mojo- czyli mobilne journalism 

 
 Na zakończenie drugiego dnia 
warsztatów organizatorzy zaplanowali 
bardzo ciekawe spotkanie z dziennika-
rzem TVP 3 Lublin, animatorem, czło-
wiekiem wielu talentów Łukaszem Bor-
kowskim.  Mogliśmy posłuchać jego 
wykładu pt .,,Mojo- czyli mobilne jou-
rnalism''. Zawsze wydawało mi się, że do 
nakręcenia reportażu potrzebne są trzy 

rzeczy: temat, odpowiedni sprzęt (kame-
ry, oświetlenie, nagłośnienie) i ludzie.  
 Pan Łukasz uświadomił nam jak 
niewiele trzeba do zrealizowania dobrego 
reportażu. Obecnie wystarczy nam pew-
ne, nieduże urządzenie,  z którym prak-
tycznie nie rozstajemy się, bowiem towa-
rzyszy nam w życiu codziennym. Jest to 
zwykły, a może w tym przypadku nie-
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zwykły  smartphone. Metoda Mojo pole-
ga na nagrywaniu reportażu telefonem, 
co jest dużo wygodniejsze. Zamiast za-
bierać do samochodu kamery 
i oświetlenie , możemy po prostu wycią-
gnąć komórkę i utrwalić ciekawe, niesa-
mowite zdarzenie, które właśnie się za-
działo lub udało nam się w danej chwili 
zaobserwować.  Wystarczy później od-
powiednio je zmontować i w przeciągu 
dwóch godzin mamy gotowy materiał, 
a kiedyś musieliśmy na to poświęcić 
znacznie więcej czasu..  Jest to duże uła-
twienie w życiu dziennikarzy. Okazuje 
się, że każdy z nas może nakręcić coś 
ciekawego, co spowoduje, że zostaniemy 

zauważeni i w dzisiejszych czasach po-
trzeba do tego tak niewiele. To zadziwia-
jące jak  metody dziennikarstwa zmienia-
ją się z biegiem lat. Nowoczesna techni-
ka, mądrze wykorzystana,  może znacz-
nie ułatwić nam życie,  jak również po-
móc w realizowaniu  naszych pasji 
i w pracy.  
 Moim zdaniem to idealne rozwią-
zanie dla początkujących reporterów, 
którzy w każdym momencie mogą spró-
bować swoich sił jako operatorzy, dzien-
nikarze i montażyści. 

 
Roksana Cięciara 

 
 

Licealiści podejmują dodatkowe wyzwania 
 
 Nasze dwie uczennice Dominika 
Pszczoła i Agata Kałdonek reprezento-
wały szkołę w Ogólnopolskim Konkursie 
Wiedzy Biblijnej. Wykazały się doskona-
łą znajomością ksiąg Pisma Świętego. 
Jak podkreślali organizatorzy konkursu: 
Znajomość treści ksiąg Pisma Świętego 
pozwoli młodym ludziom wejść 
w bogaty świat symboliki biblijnej. 
Dzięki temu będą oni mogli lepiej 
i pełniej odpowiadać na pytania: Co zna-
czy dzisiaj być świadkiem? Jaka jest mi-
sja we współczesnym świecie? 
W Zespole Szkół Technicznych 
w Puławach odbył się finał międzyszkol-
nego konkursu profilaktycznego „Jestem 
świadomy – jestem bezpieczny”. Nasze 
uczennice z klasy pierwszej zdobyły 
cztery wyróżnienia. W kategorii prezen-
tacja multimedialna doceniona została 
Iryna Fesovets. Natomiast wyróżnione 
plakaty wykonały siostry Alina i Kamila 
Pochtar oraz Dominika Ląkocy.  
 Nasi uczniowie uczestniczyli 
w „Dniu Ukraińskim”, zorganizowanym 
przez studentów  Filologii Słowiańskiej  
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego 
im. Jana Pawła II. Grupa licealistów 
w składzie: Iryna Fesovets, Ilya Yarish 
oraz Mykyta Kholodow  po raz drugi 
mieli okazję pochwalić się swoją wiedzą 

dotyczącą Rosji, Ukrainy, relacji polsko-
ukraińskich, jak również wiedzy z zakre-
su literatury polskiej, w tym twórczości 
H. Sienkiewicza. Jednym z punktów pro-
gramu było uroczyste rozstrzygnięcie VI 
edycji konkursu dla szkół ponadgimna-
zjalnych na najlepszą prezentację multi-
medialną pt. „Na dalekiej Ukrainie. Śla-
dami bohaterów trylogii Henryka Sien-
kiewicza”.  Iryna Fesovets, uczennica 
klasy I otrzymała wyróżnienie. Po raz 
szósty odbył się Konkurs Wiedzy o Rosji 
(Język – Kultura – Historia – Realia), 
mający na celu zainteresowanie proble-
matyką współczesnej Rosji, jej historią 
i piękną wielowiekową kulturą oraz re-
aliami rosyjskiego obszaru językowego. 
W kategorii rodzimi użytkownicy języka 
rosyjskiego, I miejsce w konkursie zajął 
Ilya Yarish, natomiast Mykyta Kholodow 
otrzymał podziękowanie.   
 Już po raz trzeci w Zespole Szkół 
nr 2 w Puławach odbył się Powiatowy 
Konkurs Czytelniczy poświęcony repor-
tażowi. Tegoroczna edycja  pod hasłem 
„Zwiedzamy świat z Blondynką”,   po-
święcona była Beacie  Pawlikowskiej.  
Ta znana polska podróżniczka  jest 
dziennikarką ,tłumaczką , fotografką 
i ilustratorką książek. Szerszej publicz-
ności dała się poznać jako autorka ponad 
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trzydziestu książek, których bohaterką 
jest Blondynka w podróży. Od wielu lat 
prowadzi popularne programy radiowe 
i telewizyjne. Tej  inspirującej reportaży-
stce został poświęcony konkurs  czytel-
niczy.  Uczestnicy  musieli się zapoznać 
z kilkoma pozycjami książkowymi Beaty 
Pawlikowskiej oraz poszerzyć swoją 
wiedzę na temat reportażu. Nasze Li-
ceum  reprezentował uczeń klasy IIIb -
Krystian Krasa, który w zmaganiach za-
jął zaszczytne III miejsce. 
W Liceum Ogólnokształcącym im. Zbi-
gniewa Herberta w Lublinie odbywały 
się eliminacje XVII Festiwalu Herber-
towskiego w kategorii recytacji. Patronat 
honorowy nad przedsięwzięciem już po 
raz kolejny objęła Katarzyna Herbert – 
żona artysty. Motywem przewodnim 
konkursu była miłość w wierszach Her-
berta. W tegorocznej edycji naszą szkołę 
reprezentowały: Dominika Pszczoła – 
uczennica klasy IIb, Justyna Pszczoła – 
uczennica klasy I – w kategorii recytacji 
oraz Julia Szlendak – uczennica klasy I  – 
w kategorii plastycznej. Dziewczyny 
zaprezentowały wysoki poziom wyko-
nań, zarówno w dziedzinie recytacji jak 
i w zakresie dokonań plastycznych. 
Grupa uczniów klasy IIA: Agata Kałdo-
nek, Emilia Koma i Hubert Bednarski 
uzyskała w eliminacjach szkolnych 
Olimpiady Statystycznej wysokie wyniki 
i rywalizowała w etapie okręgowym, 
w gronie 30 najlepszych uczniów woje-
wództwa lubelskiego. Rywalizacja od-
bywała się na Wydziale Ekonomicznym 
UMCS. Pierwsza część zmagań polegała 
na rozwiązaniu testu,  obejmującego za-
kres tematyczny z bardzo wielu dziedzin. 
Pytania dotyczyły nie tylko statystyki, 
ale również rachunku prawdopodobień-
stwa, ekonomii, znajomości przemian 
społeczno-gospodarczych w Polsce i na 
świecie, zjawisk demograficznych 
i elementów nauki o zdrowiu. Do części 
drugiej – ustnej zakwalifikowano 12 za-

wodników z najwyższymi wynikami. 
W tej grupie wywalczyła znakomite 
miejsce Agata Kałdonek. Etap ustny po-
legał na udzieleniu przed komisją odpo-
wiedzi na wylosowane pytanie proble-
mowe, w oparciu o obliczenia wykonane 
z wykorzystaniem arkusza kalkulacyjne-
go Excel. Ostatecznie Agata Kałdonek 
zajęła 9 miejsce w etapie okręgowym 
Olimpiady Statystycznej. W Puławskim 
Ośrodku Kultury „Dom Chemika” odby-
ła się kolejna, już siódma edycja konkur-
su piosenki angielskiej „SZANSONADA 
2016”. Jak co roku, konkurs ten odbywał 
się w trzech kategoriach: szkoły podsta-
wowe, gimnazjalne i ponadgimnazjalne. 
Na każdym z tych etapów poziom 
uczestników był niezwykle wysoki. Dla-
tego też tym bardziej ucieszył fakt, że 
zwycięzcą  etapu szkół ponadgimnazjal-
nych  bezapelacyjnie została Justyna 
Rozwadowska z kl III b.  Sh, sh, sh- od 
tego zaczął się występ Justyny z piosen-
ką Bjork „It’s oh so quiet”. A potem… 
oryginalny, fantastycznie zaśpiewany, 
pełen energii utwór, który powalił na 
kolana jury i ujął cała widownię. To było 
niezapomniane wydarzenie. W Konkur-
sie Wiedzy o Antyku „Per aspera ad 
astra”, organizowanym przez Centrum 
Certyfikacji i Nauczania Języków Ob-
cych oraz Dział Promocji UMCS 
w Lublinie, naszą szkołę reprezentowała 
uczennica klasy IIa Elżbieta Sikora. 
Uczestnicy musieli  zmierzyć się z za-
gadnieniami dotyczącymi literatury, ar-
chitektury, sztuki oraz filozofii starożyt-
nej Grecji i Rzymu. Do rywalizacji przy-
stąpiło czterdzieścioro pasjonatów kultu-
ry antycznej. Poziom turnieju był nie-
zwykle wyrównany, wszyscy wykazali 
się ogromną wiedzą na temat Cywilizacji 
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Śródziemnomorskiej. Ela wypadła bar-
dzo dobrze, jednak zabrakło trochę 
szczęścia, aby znalazła się w ścisłym 
gronie laureatów. „Per aspera ad astra”- 
do zobaczenia za rok!  
 Uczennice z klasy II a. Agata 
Kałdonek, Anastasiia Buhaichuk i Emilia 
Koma to autorki pracy  pt. „Zmiany 
w sytuacji demograficznej powiatu pu-
ławskiego na tle województwa lubelskie-
go w latach 2000 – 2015 oraz analiza 
prognoz na 2025 i 2050 rok”. To opra-
cowanie, przygotowane pod kierunkiem 
pani Teresy Zub – Iwanickiej, zapewniło 
dziewczętom udział w finale VI Konkur-
su Statystyczno – Demograficznego 
Sigma Kwadrat. Wywalczyły  wysokie V 
miejsce. Uczennica klasy I Kamila Sa-

moń znalazła się w gronie 5 najlepszych,  
spośród 458 uczestników - autorów haseł 
reklamujących przedsiębiorczość 
w ramach XII edycji Olimpiady Przed-
siębiorczości. W wyniku głosowania 
internautów ostatecznie zajęła 2 miejsce 
w konkursie „Przedsiębiorczy slogan 
reklamowy”. 

Bożena Kursa 

 
Sukcesy naszych recytatorek 

 
 W dniu 
07 październi-
ka 2016 r. 
w Puławskim 
Ośrodku Kul-
tury „Dom 
Chemika” 
odbył się V 
KONKURS 
RECYTA-
TORSKI PO-
EZJI i PROZY 
RELIGIJNEJ 
„ UWIELBIAJ 
DUSZO MOJA PANA”. Konkurs został 
ogłoszony z okazji obchodów XVI Dnia 
Papieskiego w Puławach „Jan Paweł II – 
bądźcie świadkami miłosierdzia”. 
W ramach tego przedsięwzięcia prze-
prowadzono także inne projekty, m.in. 
warsztaty dziennikarskie, konkursy: pla-
styczny, wiedzy o Janie Pawle II, pieśni 
religijnej. Wydarzenie patronatem hono-
rowym objęli: Dziekan Dekanatu Puław-
skiego, Prezydent Miasta Puławy, Staro-

sta Puławski. Organiza-
cją zaplanowanych im-
prez zajęli się Stowa-
rzyszenie „Rodzina”, 
Urząd Miasta Puławy, 
Starostwo Powiatowe 
w Puławach, POK 
„Dom Chemika”. Do-
minika Pszczoła z kl. II 
b reprezentowała naszą 
szkołę w konkursie re-
cytatorskim. Przygoto-
wała bardzo trudny 
tekst Jana Pawła II pt. 

„Właściwa inwokacja, czyli wołanie do 
człowieka, który stał się ciałem historii”. 
Jej interpretacja zachwyciła publiczność 
i zdobyła uznanie wśród jurorów. Domi-
nika zajęła wysokie III miejsce. Ogłosze-
nie wyników i uroczyste wręczenie na-
gród laureatom odbyło się dnia 16 paź-
dziernika w sali widowiskowej POK 
„Dom Chemika”. Serdecznie Dominice 
gratulujemy i życzymy dalszych sukce-
sów. 
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 W dniu 24. 03. 2017 r. w Liceum 
Ogólnokształcącym im. Komisji Eduka-
cji Narodowej w Puławach odbył się IX 
Powiatowy Kon-
kurs Recytatorski 
Poezji Wisławy 
Szymborskiej. 
Naszą Szkołę re-
prezentowały 
dwie uczennice: 
Martyna Barsz-
czewska z klasy 
pierwszej 
i Elżbieta Sikora z 
klasy II a. Zgodnie z wymogami regula-
minu dziewczęta przygotowały po dwa 
wiersze naszej noblistki. Martyna praco-
wała nad  doskonaleniem interpreta-
cji „Pytań zadawanych sobie” 
i „Drobnych ogłoszeń”. Ela szlifowała 

recytację utworów „Trochę o duszy” 
i „Pierwsza miłość”. Nasze recytatorki 
zaprezentowały się wyśmienicie. Poziom 

konkursu był wysoki i bardzo 
wyrównany. Jury musiało jednak 
dokonać wyboru i wyłonić laure-
atów. Wśród nich znalazła się 
nasza Martyna, zajmując II miej-
sce. Po wręczeniu nagród 
i podziękowań, nasze dziewczęta 
spotkała jeszcze jedna miła nie-
spodzianka. Jeden z członków 
jury, Pan Ryszard Stępień (twór-
ca Puławskiego Teatru Amatora) 

w dowód uznania dla recytacji Eli 
i Martyny, zaproponował im udział 
w zajęciach swojej grupy teatralnej. 

Bożena Kursa 

 
Pierwszy krok do świata biznesu 

 

 Zaczęło się od wyjazdu do Lubli-
na w dniu 13 grudnia. W ramach lekcji 
ekonomii udaliśmy się całą klasą na 
warsztaty z zakresu przedsiębiorczości. 
To właśnie tam dowiedziałam się 
o konkursie na biznesplan, który został 
ogłoszony w ramach programu edukacji 
ekonomicznej „Symulacja biznesu – 
warsztaty kompetencji przedsiębior-
czych”. Twórcą tego projektu jest Funda-
cja OIC Poland oraz Narodowy Bank 
Polski.  Zadanie konkursowe polegało na  
 
 

 
opracowaniu  biznesplanu hipotetycznej 
firmy. Regulamin wymagał, aby była to 
praca zespołowa,  wykonana 
w trzyosobowych teamach. 
Mimo nadmiaru obowiązków w związku 
ze zbliżającym się końcem semestru, 
razem z koleżankami z klasy-Dominiką 
Pszczołą  i Marysią Solis, postanowiłam  
spróbować. Wspólnie uzgodniłyśmy, że 
„założymy” zakład usług ogrodniczych 
„Żwirek i Muchomorek”. Nie było łatwo 
pogodzić nauki z dodatkową pracą. Uda-

ło się jednak w terminie zrealizować za-
danie konkursowe, które następnie wy-
słałyśmy organizatorom projektu z na-
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dzieją, że zostanie ono należycie  doce-
nione. Konkurs został rozstrzygnięty na 
początku marca 2017 roku. Bardzo nas 
ucieszyła wiadomość, że zajęłyśmy wy-
sokie piąte miejsce w województwie. Do 
konkursu została zgłoszona jeszcze jedna 
praca, autorstwa drugiego zespołu na-
szych koleżanek z klasy- Oli Szarpak, 
Oli Król i Martyny Deruś.  Można więc 
powiedzieć, że uczestniczyłyśmy 
w podwójnej rywalizacji – wewnątrzkla-
sowej i konkursowej. To jeszcze bardziej 
motywowało nas do działania. Nasze 
współzawodniczki okazały się trochę 
lepsze. Za biznesplan firmy „Work with 
us” zajęły trzecie miejsce. Serdecznie im 
gratuluję! Nasze Liceum jako jedyne 
odniosło taki sukces – dwie nagrodzone 

prace spośród zgłoszonych trzydziestu 
biznesplanów z różnych szkół Lubelsz-
czyzny. To duży sukces również  dla nas 
i naszej mentorki Pani Teresy Zub - Iwa-
nickiej.  Zostałyśmy zaproszone na  uro-
czystą galę, na której dokonano podsu-
mowania całego przedsięwzięcia.  Tam z 
rąk organizatorów odebrałyśmy nagrody 
i podziękowania. Podczas pracy nad biz-
nesplanem zdobyłyśmy nowe umiejętno-
ści i doświadczenia, które  mam nadzieję, 
że kiedyś pomogą nam odnieść sukces 
w świecie biznesu. 

 
Aleksandra Wójcik 
 

 
Sukcesy naszych sportowców 

 
 W tym roku szkolnym 
(2016/2017) nasi sportowcy również nie 
zawodzili. Odnieśli kilka spektakular-
nych sukcesów. Można powiedzieć, że 
w dziedzinie sportu nasze Liceum specja-
lizuje się w dwóch dyscyplinach – siat-
kówce i tenisie stołowym. Świadczą 
o tym wyniki uzyskiwane na zawodach 
w tych właśnie konkurencjach. 
Drużyna siatkówki w składzie: Bartosz 
Słonka-kapitan, Michał Walczak, Michał 
Banaszek, Maciej Malczyński, Bartłomiej 
Pyrzyna, Szymon Gułowski, Jakub Sochaj, 
Przemysław Jańczak wywalczyła: 
I miejsce w Wojewódzkim Turnieju 
„Z UKS-u do AZS-u” 
I miejsce w Wojewódzkim Turnieju orga-
nizowanym przez LZS 
II miejsce w Ogólnopolskim Turnieju 
„Z SKS-u do AZS-u” 
II miejsce w Powiatowej Licealiadzie 
Patryk Ośka zajął:  
V miejsce w Wojewódzkim Turnieju 
w Tenisie Stołowym „Z UKS-u do AZS-u” 
IV miejsce w Powiatowej Licealiadzie 
w Indywidualnym Tenisie Stołowym 
Wspólnie z Patrykiem Kędrą zdobyli: 
III miejsce w Powiatowej Licealiadzie 
w Drużynowym Tenisie Stołowym 

IV miejsce w Wojewódzkim Turnieju 
o Puchar Rektora UMCS 
W tym roku szkolnym  nasi uczniowie za-
częli odnosić sukcesy w jeszcze jednej dys-
cyplinie, a mianowicie w strzelectwie. 
W Powiatowych Zawodach Strzeleckich 
o Puchar Starosty Puławskiego naszą szkołę 
reprezentowały dwie pierwszoklasistki Ka-

mila Mazurek i Kamila Samoń. Kamila Sa-
moń wystrzelała dla "Żeroma" SREBRO !!! 
Cieszą nas wasze sukcesy. Serdecznie wam 
gratulujemy. Nie przerywajcie tej dobrej 
passy. Liczymy na was w przyszłym roku 
szkolnym. 
 

Joanna Wójcik 
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Marianna Yermolenko – językowa perełka z Ukrainy 
 
Gdy ucznia i nauczyciela połączy wspól-
na pasja … 

 Jutro, 30 marca 2017 r.  wyjeż-
dżam z moją uczennicą, Marianną  Yer-
molenko na finał 40. Olimpiady Języka 
Niemieckiego do Poznania. Obie jeste-
śmy bardzo zmęczone żmudnymi przy-
gotowaniami, pełne obaw (na liście za-
kwalifikowanych do finału prawie poło-
wa uczniów nosi niemiecko brzmiące 
nazwiska), ale też przepełnione wiarą, że 
jej wiedza i umiejętności się obronią. 
Obie mamy również poczucie dobrze 
wykorzystanego czasu, który był nam 
dany. Jutro czeka nas wyjazd do stolicy 
Wielkopolski, nowe wrażenia, doświad-
czenia, nowi ludzie. 

To dopiero jutro, zaś dziś chciałabym 
obejrzeć się za siebie, zebrać okruchy 
wspomnień, przeżyć, doświadczeń 
i skreślić kilka słów o podróży, którą 
odbyłyśmy wspólnie w ciągu dwóch  lat 
jej pobytu w naszym liceum, podróży 
w cudowny świat nauki: w świat historii, 
geografii, kultury i literatury krajów 
niemieckiego obszaru językowego. Jed-
nocześnie zdaję sobie sprawę, że miałam 
niezwykłe szczęście odbyć tę wędrówkę 
z towarzyszką absolutnie wyjątkową. 

Doskonale pamiętam moje pierwsze spo-
tkanie z Marianną we wrześniu 2015r. 
na lekcji języka niemieckiego w grupie 
rozszerzonej. Ta drobna, szczupła,  pełna 
wdzięku i urody szatynka urodzona 
w dalekim Czarnomorsku ( Illi-
chivsk/Ukraina) w pobliżu Odessy była 
rok młodsza od kolegów w klasie. Od 
razu ujęło mnie to, że ta 16-letnia dziew-
czyna miała tak mocno sprecyzowane 
oczekiwania wobec swojego pobytu 
w Polsce i wobec naszej szkoły: chciała 
dobrze nauczyć się języka polskiego, z 
bardzo dobrym wynikiem zdać maturę 
i zdobyć możliwie jak najlepszą znajo-
mość języka niemieckiego, by 

w przyszłości móc podjąć studia 
w Niemczech. Plany ambitne – pomyśla-
łam wtedy –  ale czy do zrealizowania 

przez  cudzoziemkę w ciągu tak krótkie-
go okresu czasu? Z ogromnym zacieka-
wieniem przypatrywałam się Mariannie, 
jak od początku z żelazną konsekwencją, 
krok po kroku realizowała swoje nauko-
we zamiary, jak łatwo adaptowała się do 
życia w Polsce, dotąd obcym jej kraju, 
oraz jak sprawnie  odnalazła się 
w zupełnie nowym systemie szkolnym. 
Bardzo szybko zorientowałam się, że to 
przykład uczennicy, która uczy się nie 
dla szkoły, ale dla siebie, dla własnej 
satysfakcji. Stopnie były bardzo ważne , 
ale nie najważniejsze. Już w klasie dru-
giej zaczęłyśmy intensywnie pracować 
nad językiem niemieckim. Marianna 
stawiała pierwsze kroki w  konkursach. 
Była wyjątkowo zmotywowana. Od po-
czątku ambitna, niezwykle pracowita, 
niebywale uzdolniona językowo, z wy-
jątkowym ,,uchem’’ do języ-
ków. Obdarzona inteligencją, obowiąz-
kowością, wytrwałością, punktualnością. 
Wyposażona w chłonny, dociekliwy 
umysł. Doskonale zorganizowana, potra-
fiła po mistrzowsku zarządzać niewielką 
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ilością czasu, którego przecież wciąż 
brakuje prawdziwemu licealiście. Nigdy 
nie było dla niej problemu z ilością 
i trudnością zadanych prac, wszystko 
było przygotowane w terminie 
i pieczołowicie. Oprócz swojego  
ojczystego języka ukraińskiego po-
sługiwała się też rosyjskim, angiel-
skim, polskim i oczywiście niemiec-
kim. Była nie tylko świetna z mojego 
przedmiotu, ale i z innych dziedzin 
osiągała bardzo dobre rezultaty. 
Po prostu lubiła się uczyć. Na koniec 
drugiej klasy za bardzo dobre wyniki 
w nauce została uhonorowana Na-
grodą Starosty Puławskiego ,,Być 
Najlepszym’’. Czyniła niebywałe 
postępy, jak gąbka chłonęła gramatykę, 
słówka, wyrażenia. Mogłoby się wyda-
wać, że nic ją to nie kosztuje, że sukcesy 
przychodzą same. Ja zaś wiedziałam, że 
stała za tym tytaniczna wprost praca. 
Jednak ten niesamowity wysiłek był do-
ceniany, odnosiła sukcesy. Wkrótce naj-
wyższa ocena w polskim systemie szkol-
nictwa stała się nieadekwatna do jej wie-
dzy z mojego przedmiotu. 

Marianna ma piękną cechę, którą nie-
zwykle cenię u ludzi: ogromną pokorę 
dla wiedzy. Jednocześnie różni się od 
uczniów – cyborgów,  których nastolet-
nie twarze  pozbawione są emocji 
i mimiki.  Jest wrażliwa i otwarta, cieka-
wa świata i ludzi. Dzięki swojemu smart-
fonowi, z którym się nie rozstaje, śledzi 
na bieżąco nie tylko wydarzenia poli-
tyczno – społeczne w Europie i na świe-
cie, lecz także interesuje się prawie 
wszystkim. Zaskakiwała mnie nieraz 
nowinkami z różnych dziedzin wiedzy. 
Lubi też czytać. 

Posiada zdrowego ducha rywalizacji, 
uwielbia wyzwania, lubi stawiać sobie 
coraz to wyższe wymagania, podnosić 
poprzeczkę często do granic wytrzyma-
łości. Obserwowałam ją podczas wielu 
zmagań konkursowych, potrafiła okieł-
znać stres i otrzymywać w finałach mak-

symalne noty za rozmowy ustne, co było 
nie lada wyczynem. 

Najwyższe wyzwanie postawiła sobie 
w klasie maturalnej, decydując się wziąć 
udział w kilku konkursach, wśród nich 
w tym najważniejszym – Olimpiadzie 
Języka Niemieckiego. Jednocześnie pa-
dła z jej strony deklaracja, że w tym roku 
musi dojść do finału. Nie rozmawiały-
śmy nigdy czy warto, ile to będzie kosz-
towało pracy, ile wyrzeczeń, ile emocji. 
Po prostu była to wspólna praca, bo 
olimpiada to utwór grany na 4 ręce. 
Ogrom materiału, presja czasu, ambicja 
i również konieczność uzyskania na 
świadectwie ukończenia szkoły najwyż-
szych ocen z innych przedmiotów  
(w Niemczech do podjęcia studiów ko-
nieczna jest matura, jednak o przyjęciu 
decydują średnie ocen  ze świadectwa). 

Jeszcze dziś czuję ten ogromny stres 
przed ustnym egzaminem etapu okręgo-
wego Olimpiady Języka Niemieckiego 
na UMCS, decydującym 
o zakwalifikowaniu się do finału, gdzie 
za 3 egzaminy z historii, geografii 
i literatury krajów DACH nie można by-
ło stracić nawet punktu. Przed tym eta-
pem kilka dni prawie nie wychodziłyśmy 
ze szkoły, ale udało się, Marianna otrzy-
mała maksymalną liczbę punktów. 
W kilka dni po egzaminie organizator 
potwierdził kwalifikację do finału. 
i znów nowe zadania, nowe wyzwania… 
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Znów trzeba będzie popisać się wiedzą 
uniwersytecką, teraz w szerszym zakre-
sie. Ponownie zaczynamy więc bardzo 
intensywnie pracować. Trzeba nauczyć 
się interpretować tekst literacki, zrozu-
mieć niuanse bliskoznacznych wyrazów, 
doczytać nowe lektury, znaleźć klucz do 
odszyfrowania utworów Goethego, Re-
marqua, Grassa, Dürrenmatta, Widmera,  
Süskinda, Fontane. Przeczytać opraco-
wania. Przedrzeć się ponownie przez 
meandry skomplikowanej historii Nie-
miec, umieć opowiadać o niej  
w kontekście relacji polsko-niemieckich. 
Wyszukać detale i ciekawostki 
z krajoznawstwa,  przebrnąć przez setki 
zawiłości gramatycznych i jeszcze śle-
dzić bieżące wydarzenia. To tylko nie-
które nasze cele przed finałem. Czas mi-
jał nieubłaganie, zsynchronizowałyśmy 
przygotowania do konkursu z innymi 
obowiązkami Marianny. I tak 
w intensywnej atmosferze pracy upłynęła 
klasa 3 – od konkursu do konkursu.  
W klasie maturalnej Marianna zdała cer-
tyfikat Deutsch als Fremdsprache 
w Instytucie  Goethe’go oraz otrzymała 
dyplom laureata Ogólnopolskiego Kon-
kursu Języka Niemieckiego 
,,Deutschfreund’’  za zajęcie  1. miejsca 
w województwie lubelskim i 2 w kraju. 
W klasie drugiej i trzeciej uczestniczyła 
w finale Wojewódzkiego Konkursu ,, An 
der KUL ist Deutsch cool!” na KUL 
w Lublinie – w marcu 2017r. zajęła 
w tym konkursie wysokie 4. miejsce oraz 
w Olimpiadzie Języka Niemieckiego – 
w lutym 2017r. zakwalifikowała się do 
finału.Wiele czasu spędzonego na 
wspólnych przygotowaniach, zmaga-
niach konkursowych, którym towarzy-
szyły ogromne emocje, pozwoliły nam 
bliżej się poznać. Niekiedy zacierały się 
granice mistrz – uczeń,  choć Marianna 
nigdy tego nie nadużywała. Nie potrafię 
dziś podać liczby wspólnie spędzonych 
godzin nad zgłębianiem niuansów języka 
i kultury niemieckiej. Nie wiem, ile trwa-
ły nasze rozmowy w języku Goethego 
o życiu, o przyszłości – tak dziś niepew-

nej w czasach wszechobecnego liberali-
zmu i moralnego relatywizmu.. Rozma-
wiałyśmy również o sprawach osobi-
stych, o rodzinie,  która była zawsze dla 
Marianny ważna, a której przyszło żyć 
w trudnych realiach społeczno-
politycznych ukraińskiej wojny, a także 
o naszych ojczyznach: Polsce i Ukrainie.  
Prowadziłyśmy długie rozmowy 
o Berlinie, mieście, w którym przed laty 
studiowałam i w którym za kilka miesię-
cy swoje studia podejmie Marianna. 
Spędzony wspólnie czas pozwolił posze-
rzyć każdej z nas własne horyzonty. Na-
sza wspólna wyprawa w świat wiedzy 
i życia powoli zmierza ku końcowi. Nie-
zwykła podróż, która ubogaciła nas nie 
tylko w nową wiedzę i nowe kompeten-
cje, ale skłoniła do refleksji nad  kondy-
cją Europy i świata, nad powtarzalnością 
zjawisk historycznych, z których ludzie 
nie potrafią wyciągać właściwych wnio-
sków, wreszcie nad tym jak wspaniałym 
zwierciadłem świata jest literatura.. Nie 
wierzę w spotkania przypadkowe. Jestem 
wdzięczna losowi, że dane mi było pra-
cować z osobą tak nieprzeciętną, mądrą 
i dojrzałą. Nazwisko Marianny zapisze 
się złotymi zgłoskami w sztafecie poko-
leń naszego liceum. Zostaną jej dyplomy 
na korytarzu szkolnym, fotografie 
i wpisy o jej sukcesach na facebooku 
naszej szkoły. Nikomu dotychczas 
z uczniów naszego liceum nie udało się 
sięgnąć tak wysoko, żaden nie brał udzia-
łu w finale olimpiady z przedmiotów 
ogólnokształcących. Musiała tego doko-
nać skromna, ale niezwykła uczennica 
z Ukrainy. Marianna ma swoje plany 
i marzenia. Marzenia o kontynuowaniu 
nauki na renomowanej niemieckiej 
uczelni, o podróżach, w tym tej 
do Szwajcarii,  ciekawym życiu. Wierzę 
głęboko, że wszystkie one się spełnią, 
ponieważ Marianna w pełni na to zasłu-
guje. Ze Swoimi koleżankami i kolegami 
chciałabym natomiast podzielić się re-
fleksją, aby mieli oczy szeroko otwarte, 
bowiem świat jest pełen cudownych, 
utalentowanych młodych ludzi – diamen-
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tów, którym jednak,  aby rozbłysły peł-
nym blaskiem, należy okazać dużo serca 
i ofiarować to,  co obecnie najcenniejsze 
– czas. Ślad własnych pasji zauważony 
w drugim człowieku uskrzydla i zachęca 
do wytężonej pracy. 

Teraz gdy myślę o Mariannie, która za 
parę dni opuści mury naszej szkoły, tro-

chę mi żal, że nasze spotkanie nie trwało 
dłużej. Jestem jednak przekonana, że 
w świecie znajdzie swoje dobre, spokoj-
ne miejsce i gdziekolwiek będzie, ponie-
sie ze sobą w swoje przyszłe życie róż-
nobarwny bukiet wspomnień z Nałęczo-
wa, miasta, które było dla niej  przez dwa 
lata jej drugą małą ojczyzną. 

marzec / kwiecień 2017 
Barbara Witkowska

P.S. 
Dnia 02. kwietnia 2017r. na uroczystej gali wśród znamienitych gości w Collegium Minus 
Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu z rąk pani prof. dr hab. Edyty Połczyńskiej, 
przewodniczącej Komitetu Głównego OJN,  Marianna odebrała dyplom finalisty 
40. Ogólnopolskiej Olimpiady Języka Niemieckiego. 

Z Nałęczowa do Berlina z Loesje! 
 
 Loesje to międzynarodowa orga-
nizacja promująca wolność słowa 
i progresywne myślenie, poprzez krótkie 
slogany umieszczone na plakatach, pod 
którymi zawsze widnieje podpis „Lo-
esje” (holenderskie imię żeńskie).W 
styczniu w Liceum Ogólnokształcącym 
im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie 
odbyły się warsztaty kreatywnego pisa-
nia Loesje, które stały się dla uczestni-
ków okazją do bliższego poznania dzia-
łalności tej kreatywnej organizacji oraz 
spróbowania własnych sił w zabawie 
słowami. Plakaty Loesje są zabawne 
i inspirujące – eksponowaliśmy je 
w szkole (na gazetkach ściennych) i na 
ulicach Nałęczowa (na tablicach ogło-
szeniowych). W ramach „Majówki z Pa-
nem Prusem”, przygotowaliśmy również 
plenerową wystawę plakatów Loesje, 
która spotkała się z dużym zainteresowa-
niem. Nasze zaangażowanie 
w promowanie idei Loesje, zaowocowało 
w czerwcu, zaproszeniem dwóch uczen-
nic (obecnie absolwentek) Liceum na 
szkolenie dotyczące aktywizmu online 
oraz walki z mową nienawiści 

w mediach. Warsztaty były zorganizo-
wane w ramach programu Erasmus + 
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i odbywały się w Berlinie. Dla przedsta-
wicielek naszej szkoły była to wspaniała 
okazja do bezpłatnego spędzenia tygo-
dnia w stolicy Niemiec i spotkania 
z twórczymi i aktywnymi młodymi ludź
mi z Niemiec, Macedonii, Palestyny, 
Gruzji, Armenii i Słowenii. Dla nas  
wszystkich - dowód na to, że warto być 
aktywnym i … znać języki obce (dobra 
znajomość języka angielskiego była wa-
runkiem kluczowym udziału 
w szkoleniu).Do tego międzynarodowe-
go  projektu przystąpiły tylko trzy osoby 
z Polski. W tym, można powiedzieć, eli-
tarnym gronie znalazły się nasze absol-
wentki Eryka Denko i Magda Mazur. 
Dziewczęta w Berlinie przeżyły wspania-
łą, twórczą przygodę. Eryka dokumento-
wała swój pobyt, pisząc bardzo skrupu-
latny i wnikliwy pamiętnik. Wyraziła 
zgodę na opublikowanie jego fragmen-
tów. Wybrane zostały zapisy, dotyczące 
zajęć warsztatowych i różnych kreatyw-
nych animacji, które były podejmowane 
w ramach tego projektu. Cieszymy się, 
że nasze uczennice mogły uczestniczyć 
w tym przedsięwzięciu. Doświadczenia  
i umiejętności, które tam zdobyły są bez-
cenne i nieocenione – możemy o tym 
przeczytać w relacji Eryki. 
 
18.06.2016 

W Warszawie spotkanie z Żanetą- ostat-
nią, należącą do naszej drużyny niewiastą 
o porywających oczach i pięknych falo-
wanych włosach. Zanim wsiadłyśmy do 
pociągu międzynarodowego, spotkały-
śmy się już w pełnym składzie (3 osoby  
z Polski, dokładniej- dziewczyny) z Emi-
lią, przedstawicielką Loesje Polska 
,trenerką kreatywnego pisa-
nia. Przekazała nam przypinki oraz na-
klejki z Loesje, kilka ciepłych słów 
i życzenia spędzenia czasu w Berlinie 
miło i przyjemnie. Kiedy wyszłyśmy  
z pociągu, miałyśmy udać się na S5. Ah 
jak dobrze, że sprawdziłam dokładnie co 
to w ogóle jest… Pierwszą osobą( jeśli 
dobrze pamiętam!) którą zobaczyłyśmy 

była Marina, przechadzała się po koryta-
rzu i witała tych, którzy dopiero co przy-
byli. Jak się później okazało, była to jed-
na z prowadzących szkolenia, treningi, 
spotkania. Spytałyśmy, w jakich poko-
jach jesteśmy. Ja i Magda razem  
z Alexandrą z Macedonii. Minęłyśmy ją 
na korytarzu i nawet nie wiedziałyśmy 
wtedy, że będzie naszą współlokator-
ką. Żaneta, jeśli dobrze pamiętam, była 
w pokoju z Teoną z Gruzji i Aną ze Sło-
wenii. Jedną z pierwszych osób, które 
także poznałyśmy na samym starcie był 
Ihab- zamieniliśmy kilka słów na koryta-
rzu. Chcę tutaj jeszcze pokrótce opisać 
wygląd hostelu. Co było ciekawe… na 
korytarzu znajdowały się gabloty z udo-
kumentowanymi zjazdami integracyjny-
mi, projektami, obozami… wszystko 
oparte na zdjęciach i zredagowanym tek-
ście. Co było jeszcze fajne pierwszego 
dnia- jedzenie. wszyscy wspólnie. Pozna-
łyśmy tam kilka osób, aczkolwiek naj-
bardziej zapamiętałam z tamtego dnia 
NAVĘ- bo z nami rozmawiała, trochę 
więcej niż inni. Nava jest ze Słowenii 
i jak się później okazało- jest tłumaczem 
i nauczycielem. 
 
19.06.2016 

Po śniadaniu udajemy się na pobliskie 
boisko, które znajduje się jakieś 30-40 
metrów od hotelu. Komenda  „stańcie 
wszyscy w okręgu” została wykonana. 
Kyrro i Marina prowadzą nasze spotka-
nie na świeżym powietrzu. Zaczynamy 
od zabawy- na początku organizatorzy 
ostrzegają nas, że będą one iście dziecin-
ne, ale ich zadaniem nie jest przeniesie-
nie nas do czasów podstawówki, tylko 
rozruszanie szarych komórek i całego 
ciała.  Następnym zadaniem było odpo-
wiedzenie na pytania: Czym jest mło-
dzież, jakie są jej obowiązki i co robi 
w społeczeństwie? Każdy mógł zamie-
ścić swoje myśli na folderze papieru, 
a potem je czytaliśmy, już wszyscy ra-
zem. Następnie spotkaliśmy się wszyscy 
w ogólnodostępnej sali. Dostaliśmy pole-
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cenie wybrania pomiędzy prawdą 
a fałszem na temat Loesje. Otrzymaliśmy 
karteczki,  na których były 3 zdania, wy-
bieraliśmy te,  które są prawdziwe. Obej-
rzeliśmy kilka krótkich materiałów fil-
mowych na temat tworzenia plakatów 
Loesje. Dostaliśmy duże plakaty z ha-
słami, do których mieliśmy dopisać krót-
ko ciąg dalszy, dotyczący zalet,  np hasło 
brzmiało: „mówienie w obcym języku”, 
a dopisać trzeba było, co nam to właści-
wie daje, co wnosi do naszego życia, jaki 
ma na nas wpływ. Ale krótko! Kartki  
z różnymi hasłami migrowały po sali, 
a za każdym razem można było do-
dać kolejną korzyść do długiej już listy. 
Po krótkiej rozgrzewce dostaliśmy zada-
nie „Mission impossible”- 7 zadań do 
wykonania w 40 minut. 

1) Znaleźć najbliższy sklep; 

2) Kto jest dyrektorem hotelu?; 

3) Zrobić selfie grupowe na przystanku 
autobusowym; 

4) Zebrać 26 rzeczy, których nazwy roz-
poczynają się kolejnymi literami alfabe-
tu; 

5) Przetłumaczyć zdanie ” Właściwy 
moment,czasami to teraz” na tyle języ-
ków, ile znamy; 

6)Napisać piosenkę na 8 wersów; 

7) Policzyć wszystkich znajomych na 
facebooku, jakich mamy. 
 
20.06.2016 

Naszym zadaniem było zapisanie 3 naj-
ważniejszych dla nas wartości w życiu. 
Następnie dobrać osobę do pary i znowu 
, już z 6 wartości wybrać te 3. Potem 
dobranie się w czwórki. Powtórzenie 
czynności. W końcu zostały dwie wielkie 
grupy. Najważniejszymi dla nas warto-
ściami okazały się : ZDROWIE, SPO-

KÓJ-SAMOROZWÓJ, RELACJE. Po 
tym zadaniu otrzymaliśmy kolejne… 
Mieliśmy przygotować prezentację na 
temat młodzieży w Internecie, ich udzia-
łu w społeczeństwie. Tym razem podzie-
liliśmy się trochę inaczej…bo państwa-
mi. Czyli ja, Magda i Żaneta byłyśmy 
razem. Zadanie, które otrzymaliśmy po 
obiedzie, polegało na wybraniu działania, 
które można podjąć lub zmian, które 
można wprowadzić w sprawie opisanej 
w sytuacji. A oto jedna z nich, która do-
stała się grupie, w której byłam.  Pro-
gram głoszący tradycyjne wartości, prze-
pełniony jest rasistowskimi postami, wie-
le osób to popiera. Wiele jest przeciw. 
Strona jest bardzo znana. Są tam ludzie, 
którzy z tym walczą. Czy usunęlibyście 
coś? (offline) Czy  nie? Dlaczego? Może 
tylko częściowo ? Co jeszcze można zro-
bić? Dostaliśmy na to 30 minut. Później 
ja i Marie przedstawiałyśmy nasz punkt 
widzenia i to, co byśmy w takiej sytuacji 
zrobiły. Inne grupy miały oczywiście 
inne przykłady i także przedstawiały 
swoje przemyślenia na forum. Po ścianie 
wstydu czas na pytania.. Ustawiliśmy się 
po przekątnej w sali konferencyjnej 
w długi rządek. Jeśli ktoś wyszedł z rzę-
du na „lewą stronę”, oznaczało to 
„TAK”, a na „prawą” to „NIE”. Pytania 
były dosyć trudne… ale nie żeby to były 
jakieś całki, pochodne czy coś tam jesz-
cze,  nieznane mi z podstawy matmy 
w liceum.  Podam przykłady. 

1) Muzułmanie mają lepiej niż geje 
w Twoim kraju. 

2) Młodzi ludzie są leniwi 

3)Unia Europejska daje lepszą szansę na 
przyszłość. 

4) Czy rząd jest winny wszystkich pro-
blemów młodzieży. 

Ciężko na te pytania odpowiedzieć jed-
noznacznie, prawda? Dlatego na tym się 
nie kończyło. Oprócz stwierdzenia, po 
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której stronie jesteśmy, mieliśmy jeszcze 
szansę na rozwinięcie, wyjaśnienie swo-
jego punktu widzenia- bo na takie tematy 
ciężko jest spojrzeć jednopoziomwo!.. 
Teraz noc kulturek.  Oglądaliśmy prezen-
tacje Gruzji, Armenii, ze Słowenii mieli-
śmy quiz Czaro i ja przygotowaliśmy 
prezentację o Polsce, Żaneta przywiozła 
miód, którego można było skosztować, 
a Magda dzielnie nosiła ze sobą ogórki 
kwaszone…. Palestyna i Armenia poku-
siły się o tańce ludowe, które zaprezen-
towali na żywo -było zabawnie. Powoli 
uczę się słuchać ludzi Chyba z godzinę 
rozmawiałam z Ihabem o kulturze, opo-
wiadał mi o Palestynie, ramadanie( który 
akurat wtedy trwał, więc można było na 
własne oczy zobaczyć, jak to wygląda, 
obserwując naszych nowo poznanych 
kolegów), spytał, czy umiem narysować 
flagę Palestyny( NIE UMIEM). Fajnie, 
że tutaj każdy Cię słucha i nie krytykuje, 
tylko próbuje zrozumieć… naprawdę to 
cenię .. i miło jest spędzać czas razem. 
Pochodzenie nie ma znaczenia. 
 
21.06.2016 

Rozgrzewka na świeżym powietrzu. Po-
tem  udaliśmy się do sali konferencyjnej 
i tam podzieliliśmy się na grupy. Bodajże 
3. Ja trafiłam do grupy Kyrro. Było tam 
jakieś 8-9 osób. Z tego co pamiętam, byli 
tam : Krystian z Macedonii, Alexandra, 
Katja ze Słowenii, Goharik, Mariam, 
Sako….I Kyrro.  Dostaliśmy czyste kart-
ki A4 i coś do pisania. To , co mieliśmy 
zrobić, to napisać jedną linijkę na kartce 
o tym, co przychodzi nam teraz do gło-
wy. Przelewaliśmy więc jedno zdanie z 
naszej głowy na papier 
i przekazywaliśmy kartkę dalej. Teraz już 
oprócz napisania zdania musieliśmy jesz-
cze zagiąć kartkę, żeby dla kolejnej oso-
by było widoczne tylko jedno zdanie. 
Reszta pozostawała ukryta.  Historyjki, 
które powstały, sprawiały, że chciało mi 
się płakać ze śmiechu.  Niektóre z nich 
wyglądały jak rozmowa, inne jak piosen-
ka.. Po rozgrzewce ponownie sięgnęli-

śmy po kartki papieru, a naszym zada-
niem było umieszczenie na nich najwięk-
szych, najważniejszych problemów, któ-
re według nas warto poruszyć - każdy 
indywidualnie, na jednej kartce jeden 
problem. Ja wybrałam dwa, bo taki był 
max. Tematy, które się tam znalazły, to: 
granice, wpływ technologii na życie 
człowieka, wolność, środowisko, ocenia-
nie po wyglądzie,  „parcie do przodu” za 
wszelką cenę. Wszyscy złożyliśmy kartki 
z wypisanymi problemami na środku 
stolika i teraz zaczęliśmy pisanie w stylu 
Loesje. Zasady poznaliśmy już wcze-
śniej. Kiedy każdy napisał coś na 
wszystkich arkuszach, mogliśmy przejść 
do kolejnego etapu-teraz zakreślaliśmy 
w kółka te hasła, które najbardziej paso-
wały do Loesje, skłaniały do refleksji 
i miały w sobie jakieś głębsze znaczenie. 
Organizatorzy wybrali te hasła, które 
miały najwięcej kolorowych zakreśleń. 
Dostaliśmy 30 wydrukowanych haseł,  
a z nich mieliśmy wybrać najlepsze, od-
powiadające regułom  Loesje. Po korek-
cie z tych 30 na polu bitwy pozostało 
jakieś 6 haseł. Przepisaliśmy je na małe 
karteczki, potem zebraliśmy się wszyscy 
razem- już bez podziału na grupy.  Zaję-
liśmy się ostatecznym redagowaniem.  
Kyrro i Rola czytali teksty, a my głoso-
waliśmy, czy mogą one zostać plakatami 
Loesje. 
 
22.06.2016 

Na dzisiaj przypadł nam dzień wolny. 
Zjedliśmy tylko wspólnie śniadanie, 
a potem każdy mógł rozejść się w swoją 
stronę. Dostaliśmy wszyscy po 10 euro 
na zorganizowanie sobie obiadu czy ko-
lacji w mieście. Naszym jedynym zada-
niem było rozwieszanie plakatów, do 
których dzień wcześniej wybraliśmy ha-
sła, oraz naklejanie naklejek i robienie 
sobie zdjęć w miejscach, które odwiedzi-
liśmy. Wybrałyśmy sobie grupkę 6-
osobową, na którą dostałyśmy bilet gru-
powy ważny przez cały dzień. 
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23.06.2016 

Na początek dnia zostaliśmy uraczeni 
nową rozgrzewką.  Polegała ona na od-
szukaniu lidera - osoby, która daje ko-
mendy , a reszta osób ją naśladuje.  Dzi-
siejszy program był, moim zdaniem, cie-
kawszy, niż dotychczasowe.  Tematy 
zajęć dotyczyły samorealizacji, pracy, 
hobby - to zdecydowanie coś, przykuwa-
jącego moją uwagę. Zapoznaliśmy się 
bliżej z koncepcją formułowania celów, 
planowania i zarządzania. Poznaliśmy 5 
cech,  pierwsze litery ich nazw, tworzą 
słowo SMART, co po angielsku znaczy 
tyle co ” bystry”. S-Specific (skonkrety-
zowany) – czyli jednoznaczny; M-
Motivational/Measurable ( Motywacyj-
ny, mierzalny)-sformułowany tak, by 
można było w liczbach przedstawić sto-
pień realizacji; A-Achievable ( osiągal-
ny)- możliwy do zrealizowania. Przy 
nierealnych oczekiwaniach się to po pro-
stu nie uda. Trzeba ustawić poprzeczkę 
wysoko, ale nie tak, żeby nie dało się jej 
dosięgnąć na samym starcie; R-Realistic 
( realny) Cel sam w sobie jest ważny. Nie 
jest to np walka o prawa smoków czy 
jednorożców o dostęp do morza; T- Time 
frame ( objęty ramą czasową) określamy 
, kiedy chcemy go osiągnąć, jak ma 
przebiegać realizacja. Teraz czas na 
odrobinę wysiłku umysłowego. Naszym 
zadaniem było zaprojektowanie bloga. 
W grupie , do której należałam, zajęliśmy 
się tworzeniem ” Selfie Berlin” -bloga, 
strony, na której zamieszczalibyśmy 
zdjęcia bądź filmy ludzi  
z Berlina, z ich wypowiedziami na temat 
tego, co sądzą o stolicy, o życiu, mogliby 
powiedzieć także coś o sobie. Byłyby to 
różne osoby,  zwyczajne , zaczepione na 
ulicy. Potem rozmawialiśmy o stronach 
poruszających problem mowy nienawi-
ści, przeciwdziałających rozprzestrzenia-
niu się „hate speechu”, broniących praw 
ludzkich. Następnie pracowaliśmy, wy-
korzystując metodę tzw.  drzewka. Zosta-
ło postawione następujące pytanie: „Dla-
czego młodzież nie udziela się?”  

W korzeniach drzewka należało podać 
przyczyny, w pniu metodę rozwiązania  
i w koronie realizację, podjęte działania. 
Nie było na co czekać, podzielono nas na 
grupy i zabraliśmy się do działania. Na 
naszym drzewku wypisaliśmy to , co 
przychodziło nam do głowy i wydawało 
się być rozsądne, poparte logicznym my-
śleniem. Pamiętam, że wspomnieliśmy 
np. o konflikcie pokoleń, że młodsze 
pokolenie nie może dogadać się ze star-
szymi. Chcieliśmy więc stworzyć miej-
sca spotkań, gdzie młodsi i starsi mogli-
by przychodzić i rozmawiać ze sobą  
i w ten sposób likwidować, dzielącą ich  
przepaść. Aktualnie mamy modę na tele-
fony, Internet. Zapomina się o tych naj-
prostszych, najzwyklejszych rozmowach, 
to nas jeszcze bardziej zamyka na dru-
giego człowieka. Dlatego warto stworzyć 
coś , co pozwoli nam się porozumieć-
mimo wieku. 
 
24.06.2016 

Ostatni dzień był luźniejszy. Naszym 
zadaniem było stworzenie  planu tworzą-
cej się strony, która będzie się rozwijać 
i przyciągać ludzi. 

Dostaliśmy do rozwinięcia 4 punkty: 

1. Dlaczego 
2. Target group 
3. Jak chcesz rozwinąć projekt, kon-
tynuować go? 
4. Kontynuacja, ciąg dalszy 

W grupie z Taco, Teoną, Navą i Goharik 
zaczęłyśmy pracować nad projektem. 
Najbardziej zadziwiającą propozycją 
była strona na temat homofobii, zrzesza-
jąca ludzi w wieku 40-60 lat, Jej głów-
nym celem było wzajemne pomaganie 
przez osoby, borykające się z tym pro-
blemem.  U nas, jeśli dobrze pamiętam,  
była masa pomysłów. Ostatecznie zdecy-
dowałyśmy się na stworzenie strony , 
która wspierałaby rodzące się pomysły. 
Mogliby rejestrować się tam ludzie róż-



ŚWIAT I MY  
 

 
49 

nej narodowości, na początku tylko 
z obszaru Berlina, aby organizowanie 
ewentualnych spotkań było bardziej real-
ne. Na stronie byłyby zakładki z różnymi 
kompetencjami oraz miejsce na pomysły, 
które otrzymywałyby potem potwierdze-
nie do rozpoczęcia dalszego działania. 
Zamieszczony pomysł mógłby zostać 
dostrzeżony, ekipa zostałaby zebrana 
i można by rozpocząć działanie, które 
miałoby na celu wdrożenie pomysłu 
w życie. 
 
25.06.2016 
Ostatni dzień był czasem na spakowanie się, 
pożegnanie i powrót do kraju. Za-

nim odjechaliśmy, długo gawędziliśmy 
przed hotelem. Pozbierałam podpisy od in-
nych, była masa buziaków, uścisków, ży-
czeń szerokiej drogi i życzliwych słów na 
przyszłość. Aż ciężko uzmysłowić sobie, że 
w momencie opuszczania kolejki był to już 
„koniec”  Przygoda zakończyła się, ale było 
naprawdę warto. 

 
 

Eryka Denko 
Bożena Kurs 

Marzena Mitura 
 
 

Czy wszystko jest dla wszystkich? 
 
 Ironia, hejt, mowa nienawiści  
z tym wszystkim możemy się spotkać we 
wszelkiego rodzaju mediach, a zwłaszcza 
w Internecie. Ludzie bardzo często uży-
wają ich w sposób raniący odbiorcę, na-
wet wtedy, gdy nie mają tego na celu. 
Hejt staje się coraz powszechniejszy 
i dotyczy wielu zjawisk oraz dziedzin 
życia. Stał się elementem modelu działa-
nia współczesnych mediów oraz celebry-
tów. Jest on oparty na emocjach 
i pozbawiony konkretów, tym odróżnia 
się od nastawionej na dialog krytyki oraz 
inteligentnej ironii. Intensyfikacja zjawi-
ska hejtu w Internecie to mniej więcej 
ostatnie dwa lata. Hejt „sprzedaje się” 
w mediach, jest metodą zarabiania pie-
niędzy. W logice Google'a wszystko, co 
napędza „klikalność” podnosi te (w któ-
rych występuje hejt.) teksty 
w wyszukiwarce. Sam dużo korzystam z 
Internetu. Często jestem hejtowany, ale 
sam również bywam tym hejtującym. 
Czy hejt może być dobry? Oczywiście, 
że tak! Jednak tylko do momentu, kiedy 
jest to tzw. „zdrowy hejt”, w którym wy-
rażamy swoją opinię – najczęściej kry-
tyczną, ale w taki sposób, żeby nie urazi-
ła drugiej osoby. Niewątpliwie,  w 90 % 
hejt stosowany jest po to,  aby „zrównać 
z ziemią” adresata. Autor wówczas nie 
zważa na to, co ten  hejtowany może 

czuć. Nie jest to zjawisko mile widziane. 
W myśl powiedzenia „wystarczy włożyć 
kij w mrowisko”- na hejt ten ostry (czy 
może raczej mowę nienawiści ?!) – od-
powiadamy najczęściej tym samym, 
a nawet z nawiązką. Jest to oczywiście ta 
naganna, niepożądana, wręcz ciemna 
strona hejtowania, która niepotrzebnie 
nakręca spiralę agresji i arogancji. 
Z ironią można spotkać się wszędzie, od 
życia codziennego, po scenę polityczną, 
którą obserwujemy w mediach.  Moim 
zdaniem ironia sama w sobie nie jest 
niczym złym, ale czasami ludzie nie mają 
bladego pojęcia, kiedy jej używać 
i kolokwialnie mówiąc „robią z siebie 
pajaca.” Mam tu na myśli osoby publicz-
ne i tak zwany show – biznes. Myślę, że 
po mojej dotychczasowej wypowiedzi 
nasuwa się jeden wniosek, pod którym 
mogę się podpisać, na dowód tego, że się 
z nim zgadzam. Wszystko jest dla ludzi, 
hejt i ironia również,  ale nie wszystko 
jest dla wszystkich. Hejt jest OK., ironia 
też – ale tylko do momentu, kiedy są 
używane z głową i adekwatnie do sytu-
acji. 

 
Kacper Hałas 
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I ty możesz „zarażać radością” 
 
 „Zarażamy radością” to nazwa 
fundacji, która powstała w Puławach 
i działa już od dziesięciu lat. Jej działal-
ność opiera się wyłącznie na pracy wo-
lontariuszy. W Fundacji nikt (łącznie  
z Zarządem i Radą Fundacji) nie pobiera 
żadnego wynagrodzenia za to co robi. 
Jedynym i najcenniejszym honorarium za 
prace jest radość, którą można zarazić 
drugiego człowieka. Celem fundacji 
„najogólniej ujmując” jest niesienie po-
mocy dzieciom i dorosłym, którzy zostali 
dotknięci niepełnosprawnością. Po odby-
ciu odpowiedniego szkolenia chętni wo-
lontariusze mogą pracować bezpośrednio 
z niepełnosprawnymi. Ich działanie naj-
częściej polega na wspieraniu rodziców 
dzieci niepełnosprawnych. Niosą  pomoc 
także dorosłym z różnymi ułomnościami. 
Obalają  mity jakie powstały wokół te-
matu niepełnosprawności. Formy pomo-
cy są różne od zabawy i spędzania wol-
nego czasu z dziećmi po pomoc 
w codziennych obowiązkach. Czasem 
również podopieczni potrzebują by zro-
bić im zakupy czy umożliwić wyjście na 
spacer. Jedno jest pewne, każda z tych 
osób, otrzymując bezinteresowną pomoc, 
zawsze odwdzięczy się uśmiechem. Fun-
dacja zajmuje się również organizowa-
niem „zarażonych radością” imprez dla 
swoich podopiecznych. Wolontariusze 
chętnie dzielą się swoją wiedzą 
i umiejętnościami. Wykorzystują swoje 
pasje i talenty przy organizowaniu szko-
leń, warsztatów, terapii zajęciowej dla 
osób niepełnosprawnych. 
 Moja przygoda z Kasią- jedną  
z założycielek fundacji, rozpoczęła się 
w momencie, kiedy szukałam wsparcia 
w zorganizowaniu festynu charytatywne-
go w Kurowie na rzecz Jerzyka Struskie-
go - chłopczyka, który urodził się z po-
łową serduszka. O Kasi dowiedziałam się 
od znajomych. Skontaktowałam się z nią. 
Momentalnie zainteresowała się moim 
przedsięwzięciem. Ludzie zaangażowani 

w niesienie pomocy potrzebującym już 

tak mają. Zarówno Kasia jak i inne osoby 
z fundacji to  bardzo otwarci, serdeczni 
młodzi ludzie, niesamowicie oddani 
i skuteczni w działaniu. Praca z nimi była 
dla mnie przyjemnością i cennym do-
świadczeniem. W festyn zorganizowany 
dla Jerzyka włączyło się wiele moich 
znajomych jak i wolontariuszy Fundacji. 
Wydarzenie to odniosło wielki sukces. 
Dzięki pomocy wielu życzliwych osób 
dołożyliśmy swoją cegiełkę w zbiórkę 
funduszy na leczenie chłopca. Udało się 
zgromadzić kwotę, niezbędną do prze-
prowadzenia operacji. Jerzyk jest już po 
zabiegu i ma szansę na normalne dzieciń-
stwo w gronie rodziny.  Fundacja „Zara-
żamy radością” łamie stereotypy na te-
mat ludzi dotkniętych niepełnosprawno-
ścią. Współpraca z tą fundacją pomogła 
mi zrozumieć, że niesienie bezinteresow-
nego wsparcia drugiemu człowiekowi, 
zmienia postrzeganie rzeczywistości 
i sprawia, że stajemy się lepsi. Pomoc 
osobom niepełnosprawnym powinna być 
rzeczą naturalną. Ofiarując swój czas 
i uwagę potrzebującemu, dajemy świa-
dectwo naszego człowieczeństwa i tylko 
w ten sposób udowadniamy jacy jeste-
śmy i ile jest warte nasze życie. 

 
Magdalena Pasternak 
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Kij ma dwa końce 
 
 Komunikacja jest nieodłącznym 
elementem życia człowieka. Można ją 
określić jako proces wymiany informacji 
za pomocą ustalonych w danym otocze-
niu werbalnych  i niewerbalnych kodów. 
Jest to więc interakcja, która ma na celu 
porozumiewanie się, wymianę myśli, 
uczuć i stanów emocjonalnych.  Czło-
wiek jest z natury istotą społeczną, ko-
munikowanie się  jest więc  zjawiskiem 
całkowicie naturalnym, nie do końca 
świadomym. Byt, egzystencja, właściwe 
funkcjonowanie ludzi  byłoby niemożli-
we bez umiejętności porozumiewania się 
między nimi. Komunikowanie się ma 
ogromny wpływ na nas i na nasze życie 
w środowisku. 
W erze cyfrowej możliwości  komuni-
kowania się przechodzą prawdziwą re-
wolucję dzięki między innymi Interne-
towi, telefonom komórkowym.  „Kij ma 
jednak dwa końce” i niestety pewne 
aspekty porozumiewania się zostają za-

tracane. A w jaki sposób?  Jak już wcze-
śniej wspomniałam, przekazujemy wia-
domości nie tylko za pomocą słów, ale 
także poprzez mimikę i gesty. Rozwój 
komunikacji dotyczy głównie wiadomo-
ści tekstowych. Nie mamy więc możli-
wości zastosowania kodów niewerbal-
nych, czyli tak zwanej mowy ciała. Pi-
sząc np. w aplikacji Messenger możemy 
dodać emotikony, dzięki czemu teore-
tycznie wiemy, co dana osoba czuje, ale 
często nie ukazuje to szczerych uczuć. 
Pomimo niedoskonałości, uważam że 
komunikacja zmierza w dobrym kierun-
ku i wciąż się rozwija. Kiedyś jej zasięg 
był znacznie ograniczony. Obecnie mo-
żemy rozmawiać z kimś, kto mieszka po 
drugiej stronie globu, a kto wie, niedługo 
może nawiążemy kontakt z cywilizacją 
pozaziemską. 

Elżbieta Sikora 
 

 
Rodzina, szkoła czy sekta 

 
 Ostatnia wywiadówka. Klasa li-
cząca ponad dwadzieścioro uczniów. Na 
zebranie przyszło aż ….troje rodziców.  
O czym może świadczyć tak mała fre-
kwencja? Czyżby opiekunowie nie zosta-
li poinformowani?  Nic z tych rzeczy, 
przyczyn należy szukać gdzie indziej. 
Wprowadzenie dziennika elektroniczne-
go dało rodzicom  możliwość  całodo-
bowego wglądu czy to w oceny, czy  
w obecności swojego dziecka, 
a oczywistością jest fakt, że właśnie , aby 
zasięgnąć tych informacji rodzice przy-

chodzą na zebrania. W owych okoliczno-
ściach wystarczy zajrzeć do komputera, 
aby mieć pełny obraz  sytuacji szkolnej 
swojego podopiecznego. Takie ułatwie-
nie niestety przełożyło się na zjawisko  
spadku aktywności rodziców 
w uczestniczeniu, w życiu swojego  
dziecka. Nikt z nas nie przyzna się 
otwarcie, że lubi być kontrolowany, 
a jednak podświadomie poszukuje zain-
teresowania ze strony swoich rodziców.  
Szkoła daje możliwość pokazania na 
wywiadówce przedstawień z udziałem 
uczniów, czy też organizuje wykłady  
z psychologiem, aby uświadomić rodzi-
com fakt, że za ich przykładem kroczą  
młode osoby, poszukujące swojej drogi 
życia. Niestety dzisiejszy świat, 
w którym się obracamy, nie jest krainą 
szczęśliwości i z arkadią ma niewiele 
wspólnego. Jest niczym labirynt, 



ŚWIAT I MY  
 

 
52 

w którym młody człowiek będzie poko-
nywał trudności, pułapki losu, aby 
wreszcie znaleźć odpowiednią ścieżkę. 
Jazdę samochodem ułatwiają znaki, tak  
i w życiu potrzebujemy pewnych wska-
zówek, dlatego właśnie młodzież szuka 
swoich autorytetów, by móc mieć wzór 
do naśladowania.. Dziecko już od pierw-
szych chwil istnienia potrzebuje miłości 
i poczucia bezpieczeństwa. Te pragnienia 
nie kończą się wraz z ukończeniem przez 
nie osiemnastego roku życia. Towarzyszą 
każdemu człowiekowi, aż po grób i co do 
pewności tego stwierdzenia nikt nie po-
winien mieć żadnych wątpliwości. Dla-
tego tak ważne ,w szczególności dla na-
stolatka, jest poczucie zaakceptowania ze 
strony swoich rodziców, ale także 
i rówieśników. To w domu rodzą się 
pierwsze więzi, uczucia. To co z niego 
„wyniesiemy” jest naszym bagażem 
w dorosłym życiu. Mówi się jakoby wiek 
nastoletni był trudnym okresem. 
i w wielu przypadkach tak jest, bo młody 
człowiek nie potrafi sam odnaleźć roz-
wiązania swoich problemów. Każdy ma 
swoje, indywidualne dylematy, czy to 
przedszkolak czy dwudziestoletni stu-
dent. Ciągle zapominamy, że człowiek 
nieustannie potrzebuje wsparcia ze strony 
najbliższych mu osób. Niestety 
w dzisiejszej cywilizacji komercji 
i konsumpcji, gdzie siłą napędową są 
pieniądze, coraz rzadziej spotkać się 
można ze zwykłym współczuciem, czy 
miłością. Kłopoty w rodzinie rozpoczy-
nają się od braku komunikacji pomiędzy 
jej  członkami. Zaprzestanie rozmów jest 

pierwszym krokiem do nieporozumień, 
a następnie do rodzącej się agresji 
i poczucia odrzucenia. Obojętność rodzi-
ców względem swoich dzieci, ich pro-
blemów sprawia, że  młodzi ludzie po-
szukuję wsparcia gdzie indziej. Zamyka-
ją się w sobie, nie oczekując od nikogo 
zrozumienia. Często tacy ludzie czują się 
samotni wśród tłumów. Czas spędzony  
z dzieckiem nic nie kosztuje, a jednak są 
tacy, których na to nie stać. Takim spo-
sobem te „zbłąkane owieczki” poszukują 
kogoś komu mogą zaufać, bratniej duszy. 
Szkoła wydaje się tym miejscem, gdzie 
nie trudno o przyjaźń, znalezienie osoby,  
która rozumie cię  bez słów. Jesteśmy 
w dużej mierze społeczeństwem „ tech-
nologicznym”. Nasza fascynacja telefo-
nem, tabletem, laptopem i wieloma in-
nymi urządzeniami w konsekwencji do-
prowadza do takiej sytuacji, że nie potra-
fimy ze sobą rozmawiać stojąc twarzą 
w twarz. Niekiedy wobec takich realiów 
nastolatek poszukuje odskoczni od rze-
czywistości. Łatwo wtedy wpaść w sidła 
czyhających niebezpieczeństw, atrakcyj-
ne wydają się wówczas rożnego  rodzaju 
narkotyki, alkohol, czy sekty.  
 Wystarczy chwila uwagi poświę-
cona młodej osobie, aby poczuła, że jest 
potrzebna, że jej istnienie nie jest wyni-
kiem przypadku. Jedno miłe słowo potra-
fi rozgonić chmury, jeden uśmiech spra-
wić, że dzień staje się lepszy. 
 
 

Dominika Pszczoła 

 
Sposób na mowę 

 
 Jaki jest sposób na wygranie kon-
kursu recytatorskiego? Czy istnieje „zło-
ty środek”?  Ile osób, tyle opinii. Wkupić 
się w łaski jury to sprawa niebagatelna, 
zwłaszcza, gdy konkurencja jest na wy-
sokim poziomie. Miałam przyjemność 
uczestniczyć w dwóch konkursach recy-
tatorskich. Jeden z nich poświęcony był 
Janowi Pawłowi II i nosił tytuł „Uwiel-

biaj duszo mo-
ja Pana”, dru-
gi zaś zorgani-
zowany został 
w ramach XVII 
Ogólnopol-
skiego Festi-
walu Herber-
towskiego, 
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a jego tematem była miłość w twórczości 
tegoż poety. Dowolność tekstów do recy-
tacji sprawia, że można wybrać wiersz 
najbardziej odpowiedni dla siebie. Dobór 
utworu, który jest adekwatny do osobo-
wości i warunków głosowych recytatora  
jest jednym z kryteriów, które bierze pod 
uwagę jury. Czemuż by nie recytować 
o miłości do konia? A właśnie, że można, 
byle tylko przedstawić to w sposób ory-
ginalny i ciekawy, aby uwieść swoją in-
terpretacją i tych oceniających 
i wszystkich pozostałych słuchaczy. 

Stres, silne emocje zawsze towarzyszą 
każdemu wyjściu na scenę, a zwłaszcza 
jeśli jest to udział w  konkursie. Ważne, 
aby nie dać się pokonać tremie i wystąpić 
w pełni swoich sił. Każde zaprezentowa-
nie się przed publicznością jest nowym 
doświadczeniem, z którego można, 
a nawet należy czerpać naukę, ale nie 
popadać w rutynę. 

 
Dominika Pszczoła 
 

 
Czy grozi nam utrata zdolności mówienia? 

 
 Czym jest komunikacja? Wedle 
słownikowej definicji ,to proces porozu-
miewania się ludzi za pomocą znaków 
językowych i niewerbalnych.  Co to 
oznacza? Otóż jest to przekazywanie 
drugiej osobie informacji 
w bezpośrednim kontakcie za pomocą 
słów, gestu, mimiki, wzroku. Potwier-
dzone naukowo jest to, że na proces ko-
munikacji   tylko w 10% składają się 
słowa ( pismo, mowa), pozostałe 90% to 
komunikaty niewerbalne, a więc barwa 
głosu, jego ton, mimika czyli tzw. mowa 
ciała. Amerykańska neuropsycholog Lo-
uranne Brizendine w książce pt. ”Mózg 
kobiety", przedstawiła wyniki badań, 
które wskazują, że kobiety używają 
dziennie około 20 tysięcy  słów, przy 
czym mężczyźni niewiele ponad 7 tysię-
cy. 
 Sposoby komunikowania się ludzi 
wraz z postępem technologicznym wciąż 
ewaluują.  Mamy nieograniczony wa-
chlarz możliwości, jeśli chodzi o techniki 
i możliwości kontaktu z drugim człowie-
kiem. Pisanie listów w dzisiejszej elek-
tronicznej rzeczywistości odchodzi do 
przysłowiowego lamusa.  Coraz bardziej 
popularne stają się szybsze i dużo wy-
godniejsze formy komunikowania się, 
jak np. wysłanie maila. Atrakcyjne, 
przede wszystkim dla młodego pokole-
nia, są komunikatory internetowe. Zasy-
pywani jesteśmy różnymi  propozycjami 

ze strony wielkich portali, a wśród nich 
prym wiedzie facebook, który skupia 
około miliard osób. Jego użytkownicy 
w sposób darmowy mogą  korespondo-
wać między sobą, wstawiać zdjęcia i je 
komentować. Takie rozwiązanie jest 
niewiarygodnie szybkie, a przede 
wszystkim nieskomplikowane. Bez wy-
chodzenia z domu możemy połączyć się 
ze swoim znajomym, przebywającym np. 
na Alasce. Telefon, laptop, tablet, czy 
komputer to urządzenia, które 
w niebywały sposób zrewolucjonizowały 
proces komunikacji. Wystarczy parę 
kliknięć i możemy bez żadnych proble-
mów i barier geograficznych prowadzić 
rozmowę z drugim człowiekiem. Te in-
nowacyjne rozwiązania, o których nie 
śniło się naszym dziadkom, dziś są po-
wszechnością. Ludzie wstają rano 
i pierwsza ich czynność to sprawdzenie 
face, bo może ktoś czegoś potrzebuje od 
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nas. Niekiedy takie zachowanie może 
przerodzić się w obsesję, a także w  na-
łóg. Oczywistością jest, że każdy czło-
wiek korzysta z najnowszych zdobyczy 
cywilizacji, już od najmłodszych lat 
uczymy się obsługi telefonu, aby za-
dzwonić w razie potrzeby. Niestety po-
przez  takie metody wymiany myśli mo-
żemy przekazać  tylko 10 procent infor-
macji. Nie widząc osoby, z którą rozma-
wiamy nie możemy odczytać jej komu-
nikatów niewerbalnych, które to stano-
wią sedno całego przekazu. Z powodu 
wirtualnych metod porozumiewania się 
zmniejszyły się również kontakty bezpo-
średnie między ludźmi. O wiele wygod-
niej jest zadzwonić do kogoś, niż poje-
chać i spotkać się z tą osobą  twarzą 
w twarz. Na przerwie w szkole można 
zauważyć masowe już przyzwyczajenie, 
kiedy to każdy zainteresowany jest swoją 
komórką i nie prowadzi się między sobą 
żadnych konwersacji. Takim sposobem 
więzi międzyludzkie ulegają powolnej 
destrukcji.  
 Żyjemy w erze cyfrowej, mamy 
bardzo łatwe sposoby komunikowania 
się z drugim człowiekiem, a mimo to tak 
nam do niego daleko. Zatracamy pod-

stawową formę porozumiewania się, jaką 
jest zwykła rozmowa dwojga ludzi, bez 
pośrednictwa elektroniki. We współcze-
snym świecie mamy do dyspozycji  róż-
norodne narzędzia komunikacji, 
a bogactwo sposobów ich zastosowania 
otwiera wiele kanałów komunikacyj-
nych,  nie możemy pozwolić  jednak by 
Internet nas pochłonął. Człowiek do 
prawidłowego funkcjonowania potrzebu-
je bliskiego kontaktu z innymi ludźmi. 
Przykładem może być historia człowieka, 
który w czasie wojny schował się 
w dżungli. Przebywał on tam również 
wiele lat po zakończeniu konfliktu zbroj-
nego.  Kiedy go odnaleziono i zbadano, 
okazało się, że zatracił on zdolność  mo-
wy. Stanie się tak również z nami, kiedy 
nie będziemy bezpośrednio rozmawiać ze 
sobą, a jedynie porozumiewać się za po-
mocą dostępnych, szybkich, sprawnych 
urządzeń. Coraz częściej się śpieszymy, 
żyjemy w stresie, nie mamy czasu na 
kontakty międzyludzkie. Ale czy warto 
tak się śpieszyć, skoro na końcu tego 
wyścigu czeka nas wszystkich to samo? 

 
 

Krzysztof Krasecki 
 

Nie dajmy się zuniformizować 
 
 Media… Media… Media…. 
Lubią trąbić o wszystkim i o niczym. Tak 
to już jest w dzisiejszych czasach. Niby 
coś jest na rzeczy, ale tak naprawdę nic, 
bo każdy „problem” kończy się wraz  
z pożegnaniem ,,hypu" czyli popularno-
ści danego tematu,  który zazwyczaj zni-
ka szybciej niż się pojawił. Media ciągle 
mówią o tym, jaki powinien być 
PRAWDZIWY facet, a jaki być nie po-
winien. Od tego wszystkiego może roz-
boleć głowa. Ale jaki  tak naprawdę po-
winien być owy mężczyzna?  
O to powinniśmy zapytać kobiety, ale 
czy to ma sens? Przecież tyle ile kobiet, 
tyle wymarzonych typów faceta. Nie da 
się określić tego jednego najlepszego, 
ponieważ każdy jest unikatowy na swój 

sposób. Obecnie w mediach kreuje się  
z jednej strony modę na inność, czyli 
przynależność do tzw. grup hipsterskich.  
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Wszystko co odbiega od uniformizacji 
zasługuje na uwagę, bo podkreśla naszą 
indywidualność. Ale z drugiej strony 
zamykają nas w schematach „dzisiejsze-
go mężczyzny” oraz „dzisiejszej kobie-
ty”. Same media tworzą w ten sposób  
niepotrzebny paradoks. Media lansując 
modę na taką, a nie inną fryzurę, na kon-
kretny sposób ubierania się,  narzucają 
styl przeciętnemu Kowalskiemu. Bo 
przecież, jak nie będziesz miał fryzury 
jak Marcin z popularnego pisma dla 
mężczyzn (PRAWDZIWYCH mężczyzn 
rzecz jasna) to nie będziesz ani fajny, ani 
męski, a tym bardziej żadna kobieta na 
ulicy nie obejrzy się za tobą.  Mężczyźni 
biorą sobie najczęściej te rady do serca, 
w efekcie czego po ulicach paradują 
identycznie wystylizowani panowie. Co 
mają w takiej sytuacji zrobić biedne ko-
biety, jak z tego jednolitego tłumu wyłu-
skać tę drugą połówkę.  Cały problem 
(nie tylko ten jaki powinien być mężczy-
zna – sprawa dotyczy każdego zagadnie-
nia poruszanego przez media) tkwi 
w tym, że ludzie chcą być tacy, jak inni, 
bo inni są „fajni”, a media wykorzystują 
to nasze przeświadczenie i zarabiają,  
zamieszczając reklamy. Wydawałoby się, 

że teraz media są w stanie „wcisnąć” 
nam, co tylko zapragną i niestety w dużej 
mierze taka jest prawda. Tracimy własne 
zdanie, własny wygląd i wszystko co 
mogłoby nas wyróżniać. Media zamykają 
nas w wykreowanej przez siebie rzeczy-
wistości, a my niczym roboty bezreflek-
syjnie przyjmujemy narzucone nam 
schematy. Musimy przełamać siłę me-
diów, bo w niedalekiej przyszłości facet 
będzie karmił dzieci piersią, a kobieta 
będzie naprawiać samoloty i ścinać 
drzewa. Nie dajmy się zwariować, 
a media traktujmy z przymrużeniem oka 
– dużym przymrużeniem. Niech mężczy-
zna dalej będzie silny, męski i odważny, 
a kobieta delikatna, piękna no i mądra - 
w końcu czasami musi myśleć za dwoje. 

 
 
 

Bartłomiej Pyrzyna 
 

 
Życie to nie Photoshop 

 
 “Piękno kobiety nie przejawia się 
w ubraniach, które nosi, w jej figurze lub 
sposobie w jaki układa włosy. Piękno 
kobiety musi być wi-
doczne w oczach, po-
nieważ są one drzwiami 
do jej serca – miejsca 
gdzie mieszka miłość.” 
Te słowa wygłosiła 
Aundrey Hepburn. 
Ostatnio zastanawiałam 
się, czy to co powie-
działa ta wyjątkowa 
aktorka i modelka jest 
prawdą. Ona sama była 
przecież ikoną piękna, 
miała swój niebanalny 
styl i klasę, ale przede 

wszystkim pozostawała sobą. Dzięki 
temu stała się inspiracją dla milionów 
kobiet na całym świecie. 

Mam wrażenie, że 
współcześnie najwięk-
szy wpływ na kształ-
towanie naszej oso-
bowości mają media. 
Ich zasięg jest bardzo 
duży i obecnie ich 
przekazy docierają 
niemal do każdego 
człowieka. Oczywi-
ście w szczególności 
umożliwiają nam: 
poszerzanie swojej 
wiedzy, komunikowa-
nie się z innymi ludź-
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mi, ale także zmieniają nasze przekona-
nia, styl życia, zachowania i potrzeby. 
Niestety takim wpływom najbardziej 
ulegają kobiety, które coraz częściej po-
strzegane są przez pryzmat swojego cia-
ła. Nawet oglądając swój ulubiony serial, 
reklamy, czy zdjęcia na portalach spo-
łecznościowych, widzimy emanujące 
radością kobiety, które na pierwszy rzut 
oka wyglądają idealnie. Są szczupłe (no-
szą rozmiar 36), mają długie, zgrabne 
nogi, olśniewający makijaż i fryzurę oraz 
markowe ubrania. Widząc wszędzie takie 
ideały, porównujemy się do nich 
i właśnie w tym jest problem- w ciągłym 
porównywaniu się. Ja sama często oglą-
dając zdjęcia np. na Instagramie, zadaje 
sobie wiele pytań. Dlaczego nie wyglą-
dam tak jak moja ulubiona blogerka? 
Czemu nie jestem aż tak szczęśliwa? 
Z jakiej racji ona ma ładniejszą figurę? 
W takich chwilach zapominamy, iż każda 
fotografia jest odpowiednio zaplanowana 
pod względem ujęcia, kadrowania, 
a czasem udoskonalona w Photoshopie, 
a praca w mass mediach daje możliwości 
korzystania przez płeć piękną z usług 
sztabu profesjonalistów. 
Jednak w naszym codziennym życiu nie 
możemy wszystkiego zaplanować, a za 
sprawą magicznej różczki nie zmienimy 
tego, co nam się w sobie nie podoba. 
Życie to nie Photoshop. Trzeba ciężkiej 
pracy nad sobą, żeby się zmienić. Ma-
giczne tabletki na odchudzanie nie za-
gwarantują nam szczupłej sylwetki do 
końca życia, a drogie ubrania 
i wykwintne jedzenie gwarancji szczę-
ścia. Powinnyśmy jednak cieszyć się, że 
każdy z nas jest inny. Dzięki temu mo-
żemy się„pięknie różnić” – jak mądrze 
zauważyła nasza wspaniała noblista Wi-
sława Szymborska. Jesteśmy jak płatki 
śniegu, każdy jest niepowtarzalny, bo nie 
ma dwóch takich samych osób. Dlatego 
ja akceptuje siebie taką, jaką jestem. 
Wiem, że nie jestem idealna, ale świat 
nie potrzebuje drugiej takiej samej osoby 
i nie muszę być niczyim duplikatem. 

Niestety nie wszyscy mają podobne od-
czucia. Młode dziewczyny coraz częściej 
postrzegane są jako osoby gorsze, gdyż 
znacznie różnią się od współczesnych 
piękności. To, iż wyglądają inaczej, 
przyczynia się do obniżenia ich poczucia 
własnej wartości i samooceny. Nie radzą 
sobie z presją tego, że muszą schudnąć, 
bo odbiegają od kanonów piękna. Pozo-
stawione same sobie, w najgorszym wy-
padku, popadają w anoreksję, depresje, 
bulimie, czy popełniają samobójstwa. 
Osobiście znam nastolatki, które okale-
czały się, gdyż nie mogły poradzić sobie 
z modą, promowaną prze mass media na 
zdrowe odżywianie i aktywny styl życia. 
Oczywiście, choroby XXI wieku to dra-
styczne skutki braku akceptacji siebie. 
Na szczęście media mają czasem, także 
pozytywny wpływ na nasze życie. Zdję-
cia innych ślicznych dziewcząt mogą 
motywować nas do pracy nad swoją syl-
wetką, aby czuć się dobrze z samym so-
bą, zacząć zdrowiej jeść, ćwiczyć i dążyć 
do tego, aby być jak najlepszą wersją 
samej siebie. 
Powinniśmy przestać porównywać się do 
innych osób, bo tylko wtedy będziemy 
naprawdę szczęśliwi. Media zawsze będą 
pokazywać nam atrakcyjne kobiety, gdyż 
przyciągają uwagę i zachęcają do dalsze-
go oglądania proponowanych treści. Mu-
simy nauczyć się nie patrzeć na to, co 
poznani ludzie mają na zewnątrz, skoro 
to, co mogą skrywać w środku, może być 
naprawdę piękne. Byłoby idealnie, gdyby 
wszyscy mieli właśnie takie podejście do 
drugiego człowieka. Wówczas każda  
z nas miałaby możliwość, aby być po 
prostu sobą. 
 

Agata Kałdonek 
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Coraz dalej człowiekowi do człowieka 

 
 Współczesny człowiek nie wy-
obraża sobie komunikacji w dzisiejszym 
świecie bez telefonów, komórek, czy 
Internetu.  Dlaczego tak się dzieje? Otóż 
żyjemy w erze cyfrowej, gdzie każdy ma 
dostęp do nowinek technologicznych, 
nowych wynalazków, które mają zwięk-
szyć „komfort życia”. Nowoczesny 
człowiek coraz rzadziej poszukuje kon-
taktu face to face. Zdecydowanie łatwiej, 
bo  bez wychodzenia z domu można wy-
słać maila, w którym zamieścimy swój 
przekaz. Rzucając hasło komunikacja, 
mimowolnie przychodzi nam na myśl 
telefon komórkowy. Prawie każdy z nas 
go posiada, wliczając w  to dzieci już od 
przedszkola. To małe urządzenie pozwa-
la nam kontaktować się z bardzo oddalo-
nymi od nas  ludźmi. Wystarczy wybrać 
numer, a dzięki zastosowanej technologii 
smartphona, możemy dotykowo sterować 
naszym „skarbem”, nie jest rzeczą wy-
bitnie trudną, wręcz przeciwnie, jest to 
banalne. Telefony dają nam także inną 
możliwość, komunikowania się.  Mowa 
tu mianowicie o Smsach.  Krótkie, tre-
ściwe wiadomości, które błyskawicznie 
docierają do najgłębszych zakamarków 
świata. Nie trzeba zbyt długo czekać na 
odpowiedź. Takie komunikowanie się nie 
sprawia nam żadnego problemu, ale mu-
simy za nie płacić. Czy są, zatem inne, 
bezpłatne formy wymiany myśli pomię-
dzy ludźmi?  Nieustanny postęp techno-
logiczny, który odbywa się na naszych 
oczach „podsuwa” nam gotowe rozwią-
zania. Tak zwane komunikatory pojawiły 
się już w latach 70. XX wieku. Pierw-
szym tego typu programem był talk, któ-
ry służył do przesyłania natychmiasto-
wych komunikatów, tzw. komunikacja 
natychmiastowa. Dzisiaj możemy spo-
tkać się z niezliczona ilością podobnych 
aplikacji. Dominującą rolę w tej sferze 
odgrywa Facebook. Ten  trzynastoletni 
portal bije rekordy popularności nie tylko 
wśród młodzieży. Miliony zarejestrowa-

nych użytkowników każdego dnia korzy-
sta z owego serwisu społecznościowego, 
za pomocą którego mogą tworzyć grupy, 
sieci oraz dzielić się wiadomościami na 
odległość. To niebywałe udogodnienie, 
dla konsumpcyjnego dziś w większości 
społeczeństwa.  To niesamowite jak po-
stęp cywilizacyjny może zmieniać życie 
człowieka. Przez Internet możemy kon-
taktować się z innymi ludźmi, choćby nie 
wstając z łóżka. Każdy nowy dzień przy-
nosi nam kolejne, daleko idące rozwiąza-
nia,  dotyczące komunikacji międzyludz-
kiej. Jest to dla nas szansa, ale również 
generuje zagrożenia. Coraz mniej korzy-
stamy z tradycyjnych metod porozumie-
wania się. Rzadkością jest w dzisiejszych 
czasach wysyłanie listów, nie wspomina-
jąc już o widokówkach z wakacji, gdyż 
możemy wrzucić zdjęcia na Face czy 
Instagrama. Jesteśmy w dużej mierze 
społeczeństwem „ technologicznym”, 
telefon, tablet, laptop i wiele innych 
urządzeń są dla nas niczym cząstka orga-
nizmu, nie rozstajemy się z nimi. 
W konsekwencji dochodzi nieraz do ta-
kiej sytuacji, że nie potrafimy ze sobą 
rozmawiać, stojąc twarzą w twarz. Chło-
pak zaprosił dziewczynę na randkę i oto 
przed nami ukazuje się obrazek: siedzą 
naprzeciw siebie każdy w swoim telefo-
nie. Zanika bezpośredni kontakt pomię-
dzy nami. Wolimy korzystać z cyber-
przestrzeni, gdyż jest  łatwiej, dogodniej, 
szybciej. Izolujemy się od życia 
w społeczeństwie.  Porozumiewanie 
się ze świata realnego przenosi się do 
przestrzeni wirtualnej. Zubożamy też 
zdolności i  umiejętności pięknego wy-
sławiania się.  Bo któż z  nas pisze pięk-
ną polszczyzną smsy, rzadko kiedy po-
sługujemy się całymi zdaniami, nie 
wspominając już o znajomości 
i używaniu ortografii oraz  interpunkcji, 
którą i tak  słownik poprawi. Taki stan 
rzeczy doprowadza do zatracania bezpo-
średnich więzi międzyludzkich, a także 
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do minimalizacji naszego słownictwa. 
  Jakie są najczęstsze przyczyny 
rozwodów? To wcale nie zdrady, ale 
właśnie nieumiejętność dogadania się  
z partnerem, oddalanie się od siebie. 

„Dziwne to jest i niesprawiedliwe: 
im sprawniejsze środki komunikacji, 
tym dalej człowiekowi do człowieka.”    

    Jalu Kurek 

Myśl ta jakże doskonale odzwierciedla 
relacje pomiędzy ludźmi w dobie cyfry-
zacji. Jest wiele możliwości komuniko-
wania się, ludzie jednak wybierają te, 
które ich zdaniem nie wymagają od nich 
zbytniego zaangażowania, bo przecież 
prościej jest wysłać do sąsiada smsa, niż 

pójść i spotkać się z nim. Każdy z nas ma 
taki swój mały świat, w którym zamyka 
się ze swoimi problemami, nie pozwala-
jąc ,niekiedy dotrzeć do siebie drugiemu 
człowiekowi. Komunikacja w erze cy-
frowej jest niewątpliwie dopasowana do 
nowoczesnego obywatela, cywilizowa-
nego społeczeństwa. Pełna udogodnień 
spełnia potrzeby dzisiejszego świata. 
Wpływa to jednak negatywnie na nasze 
relacje interpersonalne. A co jest waż-
niejsze? Odpowiedzieć na to pytanie 
każdy musi sobie sam. 

 
 

Dominika Pszczoła 

 
W pułapce schematu 

 
 „Bardziej boję się trzech gazet niż 
trzech tysięcy bagnetów” - ta sentencja 
Napoleona Bonaparte idealnie opisuje 
siłę mediów, i ja osobiście zgadzam się  
z tym stwierdzeniem. Rolą środków ma-
sowego przekazu jest wspieranie 
i pozytywne wpływanie na rozwój de-
mokracji, praworządności 
i sprawiedliwości. Spotkałam się również 
z opinią, iż media są czwartą władzą, 
obok ustawodawczej, wykonawczej 
i sądowniczej, która kształtuje społeczeń-
stwo i politykę. Bardzo dobrym przykła-
dem ich ogromnej mocy jest „afera Wa-
tergate”, kiedy to grupa dziennikarzy 
gazety „The Washington Post” ujawniła 
skandal polityczny w Stanach Zjedno-
czonych. W dzisiejszych czasach małą 
uwagi  przywiązuje się do tradycji oraz 
niewiele czerpie się z doświadczeń  
i zachowań z poprzednich lat. Liczy się 
tylko to co jest tu i  teraz. To samo mogę 
powiedzieć o wyobrażeniu o  męskości, 
której wzorzec diametralnie zmienił się 
za sprawą opinii, tworzonych przez 
czwartą władzę. Media zachęcają męż-
czyzn do zmian, wmawiając im, że dzięki  
temu wzbudzą zainteresowanie u kobiet. 
Ale czy taka kolej rzeczy jest prawidło-

wa? Obecnie nie tylko kobiety starają się 
o to, aby mężczyzna okazał im zaintere-
sowanie, lecz także mężczyźni zaczęli 
dążyć do zwrócenia na siebie uwagi płci 
pięknej. Według kolorowej prasy oraz 
portali internetowych idealny osobnik 
męski powinien ubierać się modnie, ko-
rzystać z nadmiernych ilości kosmety-
ków, poddawać się zabiegom plastycz-
nym oraz zażywać suplementy diety 
i inne specyfiki. Wymogi stawiane męż-
czyźnie sprawiają, że poświęca on coraz 
więcej czasu swojemu ciału oraz stylowi. 
Zaczyna chodzić na siłownię oraz do 
kosmetyczki. Powyższy model ma 
w sobie wiele cech, które zarezerwowane 
są wyłącznie dla świata damskiego. 
Branża kosmetyczna i odzieżowa, która 
dawniej skierowana była głównie dla 
kobiet, obecnie obrała za swój cel rów-
nież mężczyznę. W każdym sklepie 
można znaleźć działy przeznaczone wy-
łącznie dla panów. Wszystko to ma na 
celu uzyskanie jak największych korzyści 
finansowych, dlatego wmawia się pa-
nom, że produkty promowane przez daną 
firmę są im niezbędne. Najłatwiejszą  
i najbardziej opiniotwórczą formą prze-
kazu są wzorce zamieszczane w prasie, 
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telewizji, radio, na bilbordach oraz 
w Internecie. Dbanie o siebie jest zdecy-
dowanie aspektem pozytywnym, lecz 
należy robić to z zachowanie pewnych 
granic. Czy nam kobietom zależy na de-
likatnym mężczyźnie z gładką buzią? 
Obecnie można spotkać się również  
z damską wersją mężczyzny. Brzmi to 
absurdalnie, lecz sama widziałam 
w telewizji oraz Internecie celebrytów  
z makijażem, pomalowanymi paznok-
ciami, ubranymi w damskie ciuchy. Inni 
panowie obserwując takie wzorce, upo-
dabniają się, myśląc, że w ten sposób 
osiągną podobny sukces. Jednym z więk-
szych środowisk, w którym można zaob-
serwować takie trendy jest branża mu-
zyczna. Idealnym przykładem jest woka-
lista Thomas Neuwirth, który wygrał  59. 
Konkurs Piosenki Eurowizji w 2014r., 
stylizując się na kobietę i występując pod 
pseudonimem „Conchita Wurst”. Zjawi-
sko zacierania się różnic płciowych 
w konsekwencji wywołuje u mężczyzn 
trudności z określeniem  własnej tożsa-
mości. Kiedyś moda była pewnego ro-
dzaju wyznacznikiem męskości oraz po-
zycji społecznej. Aktualnie wszystkie 
granice zostały zatarte i niemożliwe jest 
dokonanie oceny danego mężczyzny po-
przez pryzmat jego ubioru. Nadszedł 
czas, kiedy to prasa i reklama za wszelką 
cenę przekonują panów do przyjmowania 
określonych wzorców, wmawiając im, że 
w ten sposób zapewnią sobie  zaintere-
sowanie płci przeciwnej. Ukazują męż-
czyznę jako osobnika, który reprezentuje  
ekologiczny styl życia , dba o naturę, jest 
wrażliwy na życie kwiatów i zwierząt, 
a jednocześnie kupuje codziennie swojej 
kobiecie piękny bukiet tulipanów. Z jed-
nej strony reklamy narzucają sposób 
ubierania się, a z drugiej zachęcają do 
oryginalności. Tylko gdzie jest owa nie-

banalność, jeżeli każdy pan będzie miał 
tą samą koszulkę z reklamy? Dodatkowo 
to kobiety wskazują kierunek,  w jakim 
muszą podążać panowie. To one są kre-
atorkami stylu, a mężczyźni ślepo idą za 
trendami, które one wyznaczają, zapomi-
nając jednocześnie o swojej męskości. 
Męskość stanowi jedną z większych za-
gadek współczesnej kultury. Zmieniające 
się oczekiwania wobec mężczyzny spra-
wiają, że gubi się on we własnej tożsa-
mości, nie do końca wie, co jest wy-
znacznikiem owej męskości. Środki ma-
sowego przekazu sprawiają, że mężczyź-
ni czują się tak,  jakby byli  pod stałą 
obserwacją oraz kontrolą, a wszelki  błąd 
jest od razu dostrzegany. Lęk przed od-
izolowaniem od społeczeństwa, powodu-
je, że ulegają presji mediów  i przyjmują 
medialnie kreowane wzorce. Muszą oni 
udowadniać swoją męskość, chociaż 
otrzymują sprzeczne sygnały na temat 
tejże męskości. Z jednej strony środki 
masowego przekazu ukazują mężczyznę 
jako wysportowanego i muskularnego 
atletę, a z drugiej jako osobę przejmującą 
coraz więcej cech damskich. 
W konsekwencji osobnik płci męskiej nie 
jest w stanie określić swojej przynależ-
ności. Często bezkrytycznie wpasowując 
się we wzorzec narzucony przez media, 
zamyka się jakby w pułapce schematu, 
który niekoniecznie określa jego indywi-
dualność (styl życia, sposób myślenia). 
Moim zdaniem sam wygląd, to nie 
wszystko Ja cenię bardziej u mężczyzny 
to, że daje poczucie bezpieczeństwa, jest 
inteligentny, opiekuńczy oraz troskliwy. 
Jedno wiem na pewno, powinniśmy wy-
korzystać siłę mediów do promowania 
właściwych wzorców oraz przekazywa-
nia rzetelnych informacji. 

 
Agata Matysiak 

 
„Śpiewać każdy może...” 

 … trochę lepiej lub trochę gorzej, 
ale nie o to chodzi, jak co komu wycho-
dzi(...)”. Tak Jerzy Stuhr rozpoczął swój  

występ na XV Krajowym Festiwalu Pio-
senki Polskiej w Opolu w 1977 roku. 
Piosenka celowo łamała konwencje 
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przyjęte dla festiwalowych przebojów 
i przez krytyków oraz jury została przyję-
ta z niemałą dezaprobatą. W XXI wieku, 
naprawdę, śpiewać każdy może. Istnieje 
wiele szkół (prywatnych, jak i tych pu-
blicznych), które wręcz biją się o nasze 
głosy (nasze portfele). Młodzież uczęsz-
cza na przeróżne korepetycje, chcąc 
wzbić się na wyżyny swoich wokalnych 
możliwości, lub też uczy się arii opero-
wych w domowym zaciszu, przy pomocy 
filmików z Internetu. Dzieciaki masowo 
zgłaszają się do programów typu talent 
show, które mają być trampoliną do 
osiągnięcia sławy (większość takich prób 
oczywiście kończy się fiaskiem). A prze-
cież można inaczej. Od wielu, wielu lat 
w Liceum Żeromskiego prężnie działa 
chór, który nie tylko służy szkole, ale 
także uczy, bawi oraz jest znakomitą 
okazją do spotkań z przyjaciółmi. Intry-
gująca nazwa zespołu - „Freony”, 
brzmiałaby równie dobrze gdyby zamie-
niono ją na „Śpiewać każdy może”. 
„Freony” potrafią ze zwykłego laika 
wokalnego zrobić całkiem niezwykłego 

wokalistę. Minimalne pojęcie o muzyce 
i śpiewaniu byłoby wskazane, ale i bez 
tego również uda się coś wyczarować. 
Niektórym jest łatwiej, gdyż  rodzą się 
z czymś, co nazywa się talentem do 
śpiewania i smykałką do grania na in-
strumentach muzycznych. Można podać 
wiele przykładów osób, które śpiewająco 
zapisały się w historii „Żeroma”. Jednak-
że u niektórych problem nie leży po stro-
nie braku umiejętności wokalnych. Pew-
nym osobom brakuje odwagi do spraw-
dzenia swoich możliwości. Muszą czekać 
na motywujące słowa kolegów, którzy 
popchną w stronę rozwijania zaintereso-
wań. 

„Freony” swoją obecnością uświetniają 
wiele uroczystości szkolnych. Zespół 
stara się uczestniczyć we wszystkich 
eventach organizowanych przez Nałę-
czowski Ośrodek Kultury, a także brać 
udział w akcjach typu: Pomóż Dzieciom 
Przetrwać Zimę, Dzień Seniora. Działa-
my nawet pod osłoną nocy 
w eleganckich i bardzo twarzowych zie-
lonych koszulkach z logo naszej szkoły. 
Jesteśmy jak ninja, zawsze gotowi 
i zawsze na miejscu, a wraz z naszym 
sensei, a raczej senseiką Panią Sylwią 
Janicką - Gorgol stanowimy kompletny 
i zgrany (a właściwie rozśpiewany) team. 

 

Ola Szarpak 
 

Absolwent Sukcesu 
 
 Ostatniego dnia akademickich 
wakacji, czyli 30 września 2016 r., gości-
liśmy  w murach „Żero-
ma” naszych  absolwen-
tów – Przemysława Zo-
rychtę i Piotra Gizę. 
Przemek jest studentem V 
roku Politechniki War-
szawskiej na Wydziale 
Inżynierii Produkcji – 
kierunek Automatyka 

i Robotyka. Zaprezentował naszej mło-
dzieży efekt pracy swojej i innych człon-

ków Koła Nauko-
wego Automatyki 
Przemysłowej – 

trójramiennego 
robota przemy-
słowego, który na 
co dzień zajmuje 
się sortowaniem 
z wykorzystaniem 
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sprężonego powietrza, w oparciu 
o autorski układ sterowania. Opowiedział 
o etapach tworzenia tej konstrukcji 
i napotykanych po drodze trudnościach. 
Nie po raz pierwszy okazuje się, że na 
efekt końcowy składa się niezliczona 
ilość godzin pracy, wytrwałość, cierpli-
wość i wyjątkowa dokładność wykona-
nia. Po drodze zaś, przydawała się dobra 
znajomość matematyki. Piotrek nato-
miast, prowadzi własną działalność go-
spodarczą – firmę GizaDruk. Do grona 
absolwentów obecnych tego dnia 
w naszej szkole dołączyła Katarzyna 
Szuba, studentka germanistyki, odbywa-
jąca u nas praktykę pedagogiczną. Dzię-
kuję Wam za to spotkanie. Jestem dumna 
z osiągnięć absolwentów naszego Licem, 
a jednocześnie moich wychowanków. 

Krystyna Maik 

 Dnia 2 listopada 2016 r. odbyło 
się w naszym Liceum wyjątkowe spotka-
nie z cyklu ,,Absolwent Sukcesu” z panią 
dr inż. Agnieszką Łękawą – 
Raus, pracownikiem naukowym Poli-
techniki Warszawskiej, autorką licznych 
publikacji i laureatką programów na-
ukowych. Pani Agnieszka ukończyła 
nasze Liceum w 2003 roku. Wspominała 
szkolne fascynacje i opowiadała 
o swoich pomaturalnych losach: studiach 
na Wydziale Elektrotechniki 
i Informatyki na Politechnice Lubel-
skiej, kilkumiesięcznym stażu w Japonii 
oraz studiach w Department of Materials 
Science and Metallurgy na Uniwersytecie 
Cambridge. Dzięki pani Agnieszce mieli-
śmy możliwość spojrzenia w przyszłość 
oczami naukowca. Nasz gość bardzo 

fachowo wprowadził nas w tajniki nano-
technologii – dziedziny, którą się obecnie 
zajmuje. Z wielkim zainteresowaniem 
obejrzeliśmy niezwykłą prezentację, do-
tyczącą możliwości zastosowa-
nia nanorurek węglowych w prawie 
wszystkich dziedzinach naszego życia. 
Dowiedzieliśmy się o obszarach wiedzy 
dotąd nieodkrytych, nad którymi pracują 
polscy naukowcy. Jesteśmy dumni, że 
wśród nich jest nasza Absolwentka. Nie 
obyło się bez pytań, dotyczących bezpo-
średnio dziedziny, którą zajmuje się pani 
Agnieszka. Uczniowie byli też ciekawi 
przepisu na sukces oraz życia studenc-
kiego na Cambridge. W trakcie spotkania 
otrzymali od starszej koleżanki wiele 
praktycznych rad i wskazówek, dotyczą-
cych realizacji swoich marzeń. Zaś na-
szej drogiej absolwentce, pani Agnieszce 
przekazujemy najpiękniejsze słowa po-
dziękowania za przeprowadzone 
z ogromną pasją spotkanie i życzenia 
samych sukcesów w życiu osobistym 
i zawodowym. 
 

Barbara Witkowska 
 
 

 
Romeo i Julia w realiach współczesności 

 
 W dniu  1 marca 2017 r. społecz-
ność uczniowska „Żeroma” wraz z gim-
nazjalistami z Wąwolnicy udała się do 
Teatru Muzycznego Buffo w Warszawie 

na spektakl pt. „Romeo i Julia" 
w reżyserii Janusza Józefowicza. 
 Twórcy musicalu znacznie zmie-
nili realia znanej szekspirowskiej trage-
dii. Scenariusz spektaklu nie był wier-
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nym przekazaniem treści dramatu, jaką 
znamy z pierwowzoru literackiego. Wy-
darzenia i losy bohaterów zostały prze-
niesione w czasy współczesne. Towarzy-
szy im dynamiczna muzyka i barwne 
postacie. W tej scenerii dwoje młodych 
ludzi przeżywa swoją pierwszą miłość. 
Nic więc dziwnego, iż musical ten już od 
trzynastu lat przyciąga widzów, zaintry-
gowanych taką adaptacją dramatu, opo-
wiadającego historię najsłynniejszych ko-
chanków wszechczasów. 
Tematem musicalu jest czysta i niewinna 
miłość dwojga młodych ludzi oraz walka 
 z przeciwnościami losu, jakie stają na 
drodze do ich szczęścia.  W spektaklu po-
ruszony został również problem nieakcep-
tacji, z jaką spotyka się młodzież. Zwró-
cona została uwaga na potrzebę odnalezie-
nia się w grupie. Ukazane zostały  zgubne 
skutki pychy i zawiści. Trafne zestawienie 
mentalności świata dorosłych i świata 
młodych, którzy nie potrafią słuchać siebie 
nawzajem i obdarzać szacunkiem, skła-
nia również do refleksji na temat rodziny 
i przyjaciół. Jak traktuję swoich rodzi-
ców? Czy ufam im? Czego od nich ocze-
kuję, a czego 
oni oczekują 
ode mnie? Jak 
dogaduję się  
z rówieśnika-
mi? Czy potra-
fię być sobą 
w ich towa-
rzystwie?? Co 
wyniknie  
z konfrontacji konsumpcyjnej postawy 
dorosłych i szczerego pragnienia przez 
młodych ludzi piękna i miłości? Czy nie 
jest tak, że  to właśnie oni w swej niedoj-
rzałości potrafią lepiej od dorosłych, do-
strzegać prawdziwe wartości tego świa-

ta? Spektakl ostrzega, że konflikt bohate-
rów, reprezentujących te dwie antagoni-
styczne postawy może być tragiczny 
w skutkach. Po skończonym przedsta-
wieniu młodzież miała okazję zrobić 
zdjęcie z odtwórcą głównej roli Romea - 
Mateuszem Jakubcem. Wśród obsady 
znaleźli się również: Natalia Kujawa jako 
Julia, Paweł Orłowski jako Merkucjo, 

a także: Michał 
Derlicki, Jan Tra-
czyk, Małgorzata 

Duda-Kozera, 
Tomasz Steciuk, 
Maryla Tyszkie-
wicz oraz Marcin 
Tyma. 
Osobiście wyjazd 
ten uważam za 
bardzo udany. 
Jestem miłośnicz-
ką musicali, więc 
ta kultowa pozy-

cja również nie była mi obca. Z zapartym 
tchem śledziłam burzliwe losy bohate-
rów, którymi fortuna bawiła się, jak 
chciała. Uważam, że spektakl ten zdecy-

dowanie jest godny pole-
cenia. Porusza on tematy 
ważne zarówno dla mło-
dych ludzi, jak 
i dorosłych, skłania do 
myślenia, ale także do-
starcza wspaniałej roz-
rywki i niezapomnianych 
wrażeń przy oryginalnych 
utworach, skomponowa-

nych przez  Janusza Stokłosę – autora 
muzyki do tego spektaklu. 
 

J. Szlendak 
 

 
Geniusz czy tyran? 

 
 Rytm.. Uderzenia pałeczkami 
w werbel. Właśnie tak zaczyna się fil-
mowe i zarazem muzyczne   arcydzieło 
,jakim jest „Whiplash” w reżyserii Da-

mien’a Chazell’a. Film w Polsce miał 
premierę 2 stycznia 2015 roku. 
Opowiada on historie chłopaka Andrew 
Neimanna, który uczy się w najlepszym 
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konserwatorium muzycznym w Stanach 
Zjednoczonych . Zostaje zaangażowany 
do band’u, prowadzonego przez psycho-
patycznego nauczyciela Terrenca Fle-
tchera.  Poniżanie, przemoc, obrażanie, 
manipulacja -to jego metody nauczania. 
Uważa, iż pochwała „dobra robota” nie 
stworzy geniuszy. Andrew czeka więc 
droga usłana cierniami. 
Główne role zagrali Miles Teller (znany 
m.in. z filmu „Rekiny wojny”, serii „Nie-
zgodna”). Dobrze sprawdził się w roli 
młodego, nieśmiałego perkusisty 
o wielkich marzeniach.  W postać na-
uczyciela wcielił się znakomity Jonathan 
Kimble Simmons- zdobywca Oskara za 
rolę drugoplanową w tej produkcji. 
Grany przez niego bohater budzi wiele 
emocji i sprzecznych ocen, dotyczących 
jego postępowania. Mianowicie, trudno 
stwierdzić, czy jest to postać pozytywna- 
geniusza w swojej dziedzinie, czy raczej 
negatywna- psychopaty, budzącego 
strach. Wielu krytyków sprzecza się w tej 
kwestii. Według mnie prawda leży po-
środku, Fletcher to postać o różnych ob-
liczach, wielowymiarowa. Jego zacho-
wania są niejednoznaczne. Raz rzuca 
krzesłami, innym razem prowadzi z An-
drew pogawędkę, po której rośnie 
u chłopaka poczucie własnej wartości. 
Sarkastyczne wypowiedzi, dogłębna iro-
nia, ostre komentarze(„Zejdź mi z oczu, 
bo cię zniszczę..” ) , ale również i płacz – 
to cały jego złożony charakter. Warto 
z uwagą przyjrzeć się tej postaci, aby 
samodzielnie ocenić Terrenca Fletchera. 
Co jeszcze jest wyjątkowego w tym fil-
mie? Niewiele osób zwraca uwagę na 
montaż, za który jego autor Tom Cross 
zdobył Oskara . Montaż jest dużym atu-
tem, dzięki któremu „Whiplash” uznany 
został za dzieło sztuki. Ten genialny 
montaż powoduje u odbiorcy takie wra-
żenie, jakby wczuwał się w to, co prze-
żywa główny bohater. Krótkie, szybkie 
ujęcia na instrumenty, nuty, zegar, czy 
krew na dłoni, bębnach,  sprawiają, że 

widz odczuwa emocje,  towarzyszące 
Andrew. Oglądający,  empatycznie 
wczuwa się w jego doznania. Razem 
z nim przeżywa strach przy każdym 
„starciu” z mentorem oraz z całą mocą 
wierzy w perkusistę i kibicuje mu. Po 
silnym napięciu dla głównego bohatera, 
a więc i dla widza, który z empatią mu 
towarzyszy w jego rozterkach, zawsze 
przychodzi czas wytchnienia – randka, 
rozmowa, powrót do domu. Możliwe, że 
to tylko przygotowania na kolejne men-
talne napięcia . Skoro mowa o emocjach, 
nie wolno zapomnieć o muzyce, jako 
temacie przewodnim filmu, ale również 
o soundtracku w tle. Świetne utwory jaz-
zowe to prawdziwa „ uczta” dla ucha. 
Wśród nich m.in.„Caravan” Buddy Rich 
, „Intoit” Stan Getz oraz tytułowy „Whi-
plash” Hank Levy. Przeglądając opinie 
o filmie Chazell’a,  natknęłam się na 
stwierdzenia, że stosowanie takich me-
tod, które preferował Terrenc,  nie mo-
tywuje ucznia do pracy, wręcz zniechęca 
go do wysiłku. W pewnym momencie 
Andrew zadaje pytanie : „Co jeśli znie-
chęciłeś następnego Charliego Parke-
ra?”,  Fletcher odpowiada : „Następca 
Charliego Parkera by się nie poddał”. 
Wnioski nasuwają się same. „Whiplash” 
zachęca do pokonywania własnych gra-
nic, poznawania i doskonalenia swoich 
możliwości , ponieważ tak tworzą się 
najwybitniejsze jednostki. Obraz Cha-
zell’a przede wszystkim oddaje hołd ar-
tystom i muzyce jazzowej. 
Słyszałam kiedyś następujące zdanie: 
„Nie wyjdzie mi w życiu, to zostanę mu-
zykiem”. Co to, to nie.. 
„Whiplash” udowadnia, że muzyka to 
ciężka praca. Trzeba się jej całkowicie 
poświęcić, podporządkować jej swoje 
życie. Film Chazell’a do ostatniej sekun-
dy jest pełen napięcia, a sam finał budzi 
skrajne emocje. Fani thrillerów? Zapra-
szam  

Mary 
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II miejsce w Ogólnopolskim  Konkursie „Przedsiębiorczy slogan reklamowy” 
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Prace Julii Szlendak 

 
 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Praca zgłoszona na XVII Ogólnopolski Festiwal Herbertowski w kategorii plastycznej 
( inspirowana wierszem poety pt. „Kamień”) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Rysunek powstał na konkurs zorganizowany w ramach realizowanego w szkole projektu  
„Uczeń Bezpieczny w Sieci”. 
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Sukces Elżbiety Sikory 
 
 Uczennica klasy II a Elżbieta Sikora po raz kolejny udowodniła, że ma talent literac-
ki. Po sukcesie w ubiegłorocznej edycji Ogólnopolskiego Konkursu na Reportaż im. Ryszar-
da Kapuścińskiego stwierdziła, że warto „pójść za ciosem”. W tym roku również postanowiła 
powalczyć w tej twórczej rywalizacji. Mimo natłoku różnych obowiązków szkolnych, znala-
zła czas na napisanie reportażu literackiego pt. Kreowanie marzeń. Ponownie jej praca zosta-
ła najwyżej oceniona przez członków jury. Ela ma więc już w swoim dorobku dwie wygrane 
w tym konkursie, który jest organizowany w ramach, odbywających się w TVP 3 Lublin, 
Młodzieżowych Warsztatów Dziennikarskich. Cieszymy się bardzo z sukcesu naszej kre-
atywnej uczennicy. Gratulujemy zdobycia pierwszego miejsca. Życzymy owocnego rozwija-
nia pasji i doskonalenia warsztatu pisarskiego. 

Bożena Kursa 
 

Kreowanie Marzeń 
 
 Pani Aleksandra, jako mała Ola, 
odkąd zaczęła chodzić do podstawówki 
uwielbiała zwierzęta, zapewne jak więk-
szość dzieci w tym wieku. Już wtedy 
planowała, że zwiąże swoją przyszłość 
właśnie z nimi. Nie trudno się domyśleć, 
że jej ulubionym przedmiotem była bio-
logia. Zawsze chętnie przygotowywała 
się do lekcji i dodatkowo czytała cieka-
wostki na temat przyrody. Kiedy nad-
szedł czas wyboru dalszej drogi kształce-
nia, chciała wyjechać do Białowieży, do 
szkoły dla leśników. Niestety te plany 
pokrzyżowali jej rodzice, którzy bali się 
wysłać córkę tak daleko od domu. Nie-
chcąc w pełni rezygnować z marzeń za-
pisała się do Technikum 
Hodowlanego w Gródkach 
i wybrała profil hodowli 
i użytkowania koni. 
„W tej szkole odbywały się 
zajęcia nie tylko teoretycz-
ne, ale też praktyczne, co 
bardzo mnie uszczęśliwiło. 
Uczyłam się zabie-
gów pielęgnacyjnych dla 
zwierząt. Asystowałam 
weterynarzowi przy co-
dziennych czynnościach. Najbardziej 
lubiłam zajęcia z powożenia i jazdy na 
wierzchowcach. Była to prawdziwa przy-
jemność, w odróżnieniu od nudnych lek-

cji, które odbywały się w salach. Oprócz 
wszystkich zajęć szkolnych do moich 
obowiązków należało również opieko-
wanie się  koniem o imieniu Jegomość. 
Majestatycznie, prawda? Był on przed-
stawicielem rasy koników polskich, które 
słyną z odporności na choroby. Dzięki 
temu, że mieszkałam w pobliskim inter-
nacie, każdą wolną chwilę mogłam po-
święcać właśnie jemu. Po niecałym roku 
Jegomość został zeswatany z klaczą, któ-
ra nazywała się Niwica, a za jedenaście 
miesięcy pojawiło się źrebię. Była to 
urocza klacz, dla której wybrano imię  
Nimfa. Cała szkoła hucznie uczciła to 
wydarzenie, był to bowiem pierwszy 

koń, który przy-
szedł na świat 
w tej stadninie. 
Urządzono przy-
jęcie, na którym 
pojawiło się wie-
le osób, upieczo-
no wielki tort, 

a maleństwo 
otrzymało mnó-
stwo podarun-
ków, w tym spe-

cjalny smoczek. Chyba z tego cieszyła 
się najbardziej!” Nimfa stała się oczkiem 
w głowie pani Aleksandry. Starała się, 
żeby źrebaczek zawsze przebywał 
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w odpowiednich warunkach. Musiał 
mieć czysto i sucho, dlatego w każdej 
wolnej chwili sprzątała w jego boksie. 
„Bardziej dbałam o porządek u niej         
(u Nimfy) niż w swoim pokoju. Często 
przez to miałam kłopoty w internacie!”- 
śmieje się pani Aleksandra. Z upływem 
czasu trochę żałuje, że nie walczyła 
o wymarzoną szkołę, ale lata spędzone 
w technikum bardzo miło wspomina i nie 
uważa, że była to zła decyzja. Obecnie 
pracuje w firmie florystycznej. Kwiaty 
bardzo lubi, ale swoje serce oddała zwie-
rzętom. Z chęcią zajmowałaby się nimi 
na co dzień, tak jak czyni to  
z roślinami. Dlatego co roku wyjeżdża 
wraz z siostrą i córką do innego parku 
narodowego, najchętniej w góry, aby 
obcować z dziką i nieujarzmioną przyro-
dą. Jej nowym hobby stało się  malowa-
nie i rysowanie, najczęściej  ołówkiem 
lub węglem, fauny w naturalnym środo-
wisku. W ubiegłym roku była 
w Ojcowskim Parku Narodowym. Wraz 
z rodziną przemierzyła wiele pieszych 
szlaków po Dolinie Prądnika, odwiedziła 
tamtejsze zachwycające jaskinie, wspięła 
się na kilka niedużych szczytów. Preferu-
je aktywny wypoczynek. Jak sama mówi, 
wszędzie jest jej pełno. Gdy wyjeżdża 
w nowe miejsce planuje czas tak, by 
zwiedzić wszystko co jest godne zoba-
czenia. Jeśli musi gdzieś dotrzeć, wów-
czas stara się to robić pieszo, by w ten 
sposób jak najczęściej obcować z naturą. 
Dopiero w ostateczności korzysta ze 
środka transportu. Największe przeżycia, 
które najmilej wspomina, towarzyszyły 
jej podczas  potajemnych, samotnych 
wypraw. „Zawsze, gdy jesteśmy na wa-
kacjach, wstaję rano, zanim moja siostra 
i córka obudzą się. Wtedy idę w takie 
miejsce, gdzie mogę obcować 
z pierwotną naturą i maluję. Sprawia mi 
to ogromną przyjemność. O tej porze, 
kiedy większość ludzi śpi, fauna prowa-
dzi aktywne życie. W takich chwilach 
można zauważyć zwierzęta, które 
w ciągu  dnia chowają się przed człowie-
kiem. Żeby uchwycić ich niepowtarzalne 

piękno trzeba mieć dobrą pamięć! Na-
prawdę! Tak łatwo je spłoszyć, że często 
zanim zdążę dokończyć rysunek… ucie-
kają! To może być bardzo frustrujące.” 
Ulubione miejsce pani Aleksandry to 
Roztoczański Park Narodowy, położony 
w województwie lubelskim. Zazwyczaj 
prócz corocznej wyprawy w góry udaje 
jej się znaleźć kilka wolnych dni, by udać 
się w ten właśnie zakątek. Zapewne czy-
ni to ze względu na sentyment do koni. 
Tutaj może obserwować koniki polskie – 
rasę  koni, żyjących na wolności. „To już 
taka moja tradycja. Wakacje bez Zwie-
rzyńca, mojej ukochanej roztoczańskiej 
miejscowości, to nieudane wakacje. 
Zawsze spędzam tam czas aktywnie. Ca-
ły czas  zwiedzam nowe miejsca, chociaż 
mogłoby się wydawać, że poznałam już 
tam wszystko i mogłabym zostać prze-
wodnikiem! Uwielbiam tamtejsze  wspa-
niałe lasy, Bukową górę,  plażę przy 
Stawach Echo oraz mój ulubiony punkt 
programu- ostoję konika polskiego.” Pani 
Aleksandra ma mnóstwo rysunków 
z tamtych okolic. Od razu można zauwa-
żyć, że różnią się one od wszystkich in-
nych jej prac. Nie tylko liczebnością, ale 
również starannością. Widać, że przykła-
dała się do nich bardziej oraz, że „włoży-
ła w nie kawał serca”. Czymś niezwy-
kłym jest oglądanie przemian, jakie za-
chodziły w  liniach i kreskach jej szki-
ców. Oprócz malarstwa i podróży pani 
Aleksandra uwielbia czytać, oczywiście 
książki o faunie. Posiada ich dość pokaź-
ną kolekcję. W tym zbiorze znajdują się 
przewodniki po parkach narodowych, 
atlasy, opowieści regionalne, encyklope-
die przyrody. Jedną z jej ulubionych 
książek jest ta pod tytułem ,,Wilki” au-
torstwa Adama Wajraka. Ten dziennikarz 
i mieszkaniec Białowieży opowiada 
w niej o latach tropienia wilków 
i przyjaźni z tymi najbardziej fascynują-
cymi drapieżnikami Europy. Jak powie-
działa pani Aleksandra: ,,autor przenosi 
czytelnika do jakby innego świata, z jed-
nej strony tak bliskiego, a z drugiej tak 
odległego”. Czuje podziw i sentyment 
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dla pana Wajraka, jednak niedoścignio-
nym jej autorytetem została Simona Kos-
sak. Jest to znana polska przyrodniczka. 
Zasłynęła na skalę światową jako wyna-
lazczyni urządzenia do odstraszania dzi-
kich zwierząt od wchodzenia na tory ko-
lejowe, dzięki któremu nie giną one pod-
czas przechodzenia na drugą stronę to-
rowiska. Jej bezkompromisowe poglądy 
i działania na rzecz ochrony przyrody, 
zwłaszcza Puszczy Białowieskiej, gdzie 
w leśniczówce o nazwie „Dziedzinka” 
mieszkała ponad trzydzieści lat, bardzo 
imponują pani Aleksandrze. Odnajduje 
ona w sposobie życia pani Kossak swoje 
marzenia z dzieciństwa, których nie była 
w stanie zrealizować. 
„Czy chciałabym zamieszkać z dala od 
cywilizacji w głębi Puszczy Białowie-
skiej? Kiedyś pewnie odpowiedziałabym 
twierdząco, ale teraz mam inne prioryte-
ty. Są nimi mój ukochany mąż i córka, z 
której jestem bardzo dumna. Nie mogła-
bym zostawić ich samych, chociaż kon-
cept takiej przygody bardzo mi się podo-
ba!” 

Puszcza Białowieska oraz nienaruszona 
przez działalność człowieka przyroda. To 
jest świat pani Aleksandry, którego prak-
tycznie rzecz ujmując nie jest częścią. 
Może się jednak nią poczuć poprzez ry-
sowanie, czytanie i obserwację. To tak 
niewiele, ale jej wystarcza,by poczuć się 
szczęśliwą i oderwać się od codzienno-
ści, w której często nie ma czasu 
i możliwości na celebrowanie piękna 
natury. Co to znaczy zaobserwować 
swój, a zarazem obcy świat? Świat nie-
poskromionej fauny i nieokiełznanej flo-
ry. Sądzę, że pani Aleksandra zna odpo-
wiedź na to pytanie. 

 
Elżbieta Sikora 
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      *** 
 Talmud mówi, że niewyjaśniony sen jest jak nieprzeczytany list. Nic więc dziw-
nego, że budząc się, często czujemy pełen niedosyt: chcemy poznać znaczenie śnionej 
historii reżyserowanej przez wyobraźnię, albo spodziewamy się, że sen jest odpowie-
dzią na dręczące nas pytania. Zgodnie z teorią Freuda, sny są odzwierciedleniem naszej 
podświadomości i dzięki nim można odkryć przyczyny lęków, neurotycznych zachowań.  
Zainteresowanie snem i jego analiza zaczęły się wraz z narodzinami ludzkości. 
Od niepamiętnych czasów był on najbogatszym źródłem w tłumaczeniu przeszłości, 
teraźniejszości i co najważniejsze przyszłości. Wedle jednego z najstarszych wierzeń, 
sen był stanem zbliżonym do stanu śmierci. Zapamiętane marzenia senne nasi przod-
kowie uznali za podróż opuszczającej ciało nieśmiertelnej duszy. Patrząc znów w stronę 
starożytnej Mezopotamii czy Egiptu, wiemy, że marzenie senne było traktowane jako 
zły omen, dopóki nie zostało zinterpretowane przez znawców, którzy przeprowadzali 
odpowiednie rytuały zgodnie z ich przesłaniem. Babilończycy znów traktowali sny jako 
swego rodzaju przewodniki postępowania w życiu codziennym. Sny więc 
są nierozłącznym elementem życia każdego człowieka od niepamiętnych czasów. Ma-
rzenie senne, które staje się udziałem śpiącego, bywa często tak sugestywne, że nie po-
trafi on oddzielić jawy od snu. Mimo badań licznych uczonych do dziś przestrzeń snu 
nie została do końca poznana i intryguje swymi tajemnicami. 

*** 
„[…] może pisanie krótkiego opowiadania jest snem na jawie? Że jest stanem granicznym 
między snem a jawą, to oczywiste: wystarczy zapytać chińskiego filozofa albo motyla” . 
 

Julio Cortázar 
 

„Wszystko jest opowieścią. To, w co wierzymy, to, co poznajemy, co pamiętamy, a nawet to, 
co śnimy. Wszystko jest opowieścią, narracją, sekwencją zdarzeń i osób przekazujących 
sobie emocje”. 

Carlos Ruiz Zafón 
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Zgubne skutki 
Krystian Krasa 

 
 

Komisarz Nuk wracał do domu ze służby, podczas której schwytał kolejnego 
groźnego przestępcę. Ujął seryjnego mordercę, który zabijał, jak mogłoby się wydawać, 
przypadkowe ofiary. Komisarz wiedział jednak, że nic nie dzieje się przypadkiem.  Roz-
szyfrował system doboru ofiar i zastawił pułapkę. Teraz wracał do domu, a kiedy tam 
dotarł nikogo nie było. Początkowo nie przejął się tym, żona często zostawała dłużej  
w pracy. Po dwóch godzinach przyjechał jego kolega z komendy, miał dziwną, niepasu-
jącą do niego, smutną miną i bez powitania zapytał: 
— Wiesz już? 
— Co? 
— Jak by to powiedzieć, twoja żona nie żyje. 
— Jak? Co się stało? Kto to zrobił? 
— Nikt, to był wypadek, wypadła przez okno. 
— Dlaczego? 
— Telefon jej wypadł, schyliła się żeby go złapać i wypadła. 
— Skąd wiesz, że nikt jej nie wypchnął? 
— Nasi zbadali to miejsce, nie ma śladu obecności innych osób. 
— To nie mógł być wypadek, wszystko ma przyczynę tylko musze ją znaleźć. 
— Mówisz tak przy każdej sprawie. 
— I zawsze mam rację. 
— Nie tym razem, uspokój się, może lepiej żebym z tobą został. 
— Nie dzięki, chcę być sam. 
Po rozstaniu z kolegą komisarz Byk pojechał do sklepu po alkohol, a po powrocie do 
domu pił do nieprzytomności. Obudził się rano w kałuży wymiocin i z okropnym bólem 
głowy. Starał się zebrać myśli. Przychodziło mu to z trudem. w końcu doprowadził się 
do porządku i postanowił działać. 
Pojechał do biurowca, w którym pracowała jego żona. Przy oknie, z którego wypadła nie 
było juz żadnych znaków informujących, że wczoraj zginął tu człowiek. „Trzeba się ro-
zejrzeć” – pomyślał. 
Zaczął wypytywać, pracujących tam ludzi, czy coś może widzieli, albo słyszeli. Niestety, 
niczego się od nich nie dowiedział. Wszystko wskazywało na to, że to rzeczywiście był 
wypadek. Wrócił do domu, po drodze kupił alkohol, aby znowu zabić myśli.  Nie wierzył, 
że to był wypadek, coś wewnątrz duszy mu to podpowiadało i nie dawało spokoju. Kie-
dy znalazł się w mieszkaniu, powtórzył się scenariusz wczorajszego wieczoru, z tą róż-
nicą, że obudził go dźwięk telefonu stacjonarnego. Chwiejnym krokiem podszedł do 
niego i podniósł słuchawkę. 
— Halo, kto mówi? 
— Nie ważne, kto mówi, ważne, co mam do powiedzenia. 
— Niby co? 
— Pana żona nie zginęła przez przypadek. 
— Jak to? 
— Mam informację, że ktoś z jej firmy przyczynił się do jej śmierci. 
— Kto? 
— Nie wiem, musi go pan sam zdemaskować. 
— Jak? 
— Jest pan przecież policjantem, ma pan swoje metody. 
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Po tych słowach połączenie zostało przerwane. Nuka nie zszokowała ta wiadomość, 
potwierdziły się, bowiem jego przypuszczenia. W  pierwszej chwili, stan zamroczenia 
alkoholowego, w jakim się znajdował, nie pozwolił mu działać natychmiast 
i najnormalniej w świecie ponownie zasnął.  Rano, po przebudzeniu, natychmiast przy-
pomniał sobie nocną rozmowę. Dopiero teraz w pełni dotarło do niego to, czego się do-
wiedział. „Za wszelką cenę muszę wyśledzić, kto do mnie telefonował i jaki miał w tym 
interes”- pomyślał. Przeczucia dotyczące śmierci żony, nie zawiodły go i jakiś niewielki 
skrawek tajemnicy został mu uchylony. „Ale, czy ten trop okaże się właściwym” – pyta-
nia i wątpliwości kłębiły się w jego głowie. „Muszę to jak najszybciej wyjaśnić” – posta-
nowił. Pojechał do znajomego prywatnego detektywa, byłego policjanta, który miał wo-
bec niego dług wdzięczności, jeszcze z czasów, kiedy razem pracowali. Poprosił go 
o założenie podsłuchu w pracy zmarłej żony. Kolejne dni upłynęły na czekaniu, jakie 
efekty przyniosą, zainstalowane pluskwy. W tym czasie odbył się również pogrzeb żony. 
Zgromadzone z podsłuchów materiały okazały się mało ciekawe i w żaden sposób nie 
wyjaśniały, jakie były kulisy tego wypadku. Komisarz Nuk, zrezygnowany wrócił do 
pracy. W pierwszym okresie zajmował się tylko drobnymi sprawami.  Nie zaprzestał 
sprawdzania nagrań z podsłuchów, czynił to każdego dnia. W końcu zwrócił uwagę na 
rozmowę prezesa z sekretarką, z której można było wywnioskować, że mają romans. 
Przyszedł mu do głowy pewien pomysł. Postanowił, że wykorzysta ten fakt, będzie on 
dla niego dobrym punktem zaczepienia – zaszantażuje prezesa. Swój plan niezwłocznie 
zaczął realizować. Czekał na niego przed wejściem do biurowca. Bez żadnego wstępu 
i kurtuazji wyjaśnił prezesowi, kim jest i co zamierza uczynić, jeśli nie uzyska od niego 
informacji o swojej żonie.  w rozmowie padło ultimatum: 
— Ma pan trzy dni na ujawnienie informacji na temat śmierci mojej żony,  
w przeciwnym razie, nagranie rozmowy trafi do rodziny. 
— Ale jak? co? Przecież pana żona zginęła w wypadku, wszyscy ją lubili, nikt nie chciał 
jej skrzywdzić. 
— Trzy dni! 
Następnego dnia, w pracy przywitał go komendant, który nie krył irytacji: 
— Zwariowaliście komisarzu?! 
— Co się stało? 
— Jeszcze macie czelność pytać, założyliście nielegalny podsłuch i szantażowaliście 
człowieka, a teraz głupiego udajecie! Zostajecie zawieszeni do czasu wyjaśnienia spra-
wy, ale uprzedzam, że na tym się nie skończy! Możecie odejść! 
Wychodząc natknął się na Staszka, kolegę, który poinformował go o śmierci żony. Wie-
ści szybko się rozchodzą. Współpracownik wiedział już o wszystkim i zasypał go pyta-
niami: 
— Dlaczego założyłeś podsłuch w tej firmie? 
— Ktoś powiedział mi, że to człowiek z tej korporacji jest odpowiedzialny za śmierć 
mojej żony. 
— Ko taki ? 
— Nie wiem! 
— I tak po prostu uwierzyłeś? 
— Miałem przeczucie. 
— Janusz do cholery zniszczyłeś sobie życie i nie wiesz, kto cię do tego  sprowoko-
wał! Ten prezes to kolega kogoś ważnego, więc już po tobie.  Sprawdziłeś,  chociaż, 
z jakiego numeru dzwonił ten człowiek? 
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— Dzwonił na stacjonarny, a na nim 
nie wyświetla się numer. 
— A kiedy dzwonił? Sprawdzę bilin-
gi. 
— Dzień po jej śmierci. 
Komisarz Nuk czekał kilka dni 
w napięciu na informację od Staszka. 
Wiedział, że zniszczył sobie życie, ale 
myślał, że warto wszystko poświęcić, 
aby złapać winnego. Staszek przyje-
chał z miną smutną, tak jak wtedy, 
gdy informował komisarza o śmierci 
żony. Znał już prawdę. 
— Mów, co ustaliłeś? - zapytał zniecierpliwiony komisarz Nuk. 
— Nie było żadnego telefonu. 
— Co? 
— Nikt do ciebie nie dzwonił tamtej nocy, ani w ogóle w tamtych dniach. 
— Niemożliwe, pamiętam to! 
— Przyśniło ci się. 
— Cholera, chcę pobyć sam! 
Komisarz Nuk usiadł na krześle i zaczął myśleć o tym, co się stało. Zniszczył życie sobie 
 i być może jakiemuś człowiekowi, tylko przez głupi sen. Wbił sobie do głowy, że to nie 
był wypadek i uwierzył w urojenia swojej podświadomości. Alkohol, też się do tego 
przyczynił.  Teraz przyjdzie mu wypić piwo, którego nawarzył i uratować tyle ile się da. 
Wziął do ręki butelkę wódki, chwilę na nią popatrzył i z gniewem rozbił ją, rzucając 
o ścianę. Był to dzień, w którym zdecydował, że już nie pije. 
 
 

 
Miód 

Julia Szlendak 
 

Dzień był upalny i niczym niezmącony, wydawać by się mogło, ot dzień, jak co 
dzień.  Żar lejący się z nieba oblepiał ciała wszystkich mieszkańców małego miasteczka 
Machi, niczym miód lejący się z wielkiego plastra nieboskłonu. Spowalniając ich i tak już 
leniwe ruchy. Jedyną osobą wyróżniającą się nie tylko swą wysoką posturą, ale też nie-

spotykaną wtenczas szybkością swych ru-
chów był młody listonosz.  Pędził niczym 
ninja po wąskich chodniczkach i bocznych 
alejkach. Przemykał zwinnie między zamy-
ślonymi przechodniami. Jego stopy skryte 
w czarnych jak sadza butach nie mogły już 
dłużej znieść tego skwaru. Nikt jednak nie 
zastanawiał się nad jego zmęczeniem. Każdy 
skupił się wyłącznie na tym, jak przetrwać 
ten iście wyjątkowy dzień. 
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Nie był on jednak wyjątkowy jedynie pod względem ekstremalnej pogody, o czym nasz 
bohater miał się niebawem przekonać. 
Jeszcze tylko kilka listów, dwie paczki i nareszcie skończę na dziś tę robotę – pomyślał z 
ulgą, skręcając nieopodal wyjątkowo zatłoczonej i ruchliwej uliczki. To nie tak, że nie 
lubił swojej pracy. Po prostu, jak każdy, też miał już dość tego upału. Szybkim krokiem 
wbiegł na przejście dla pieszych, chcąc mieć najbardziej nasłonecznioną część trasy za 
sobą. Jedyne, co potem usłyszał i poczuł to pisk opon i rozgrzany do bólu asfalt pod 
swoją głową. Po policzku zaczęła sączyć się gorąca stróżka lepkiej, czerwonej krwi. 
— Nic panu nie jest?! – usłyszał nagle nad sobą piskliwy i wyjątkowo nieznośny kobiecy 
głos. Bo co może być bardziej irytującego od piskliwego dźwięku tuż po uderzeniu się 
w głowę, w tak upalny dzień. Bał się. Bał się otworzyć oczy, a jednocześnie instynkt 
podpowiadał mu, że jeśli teraz tego nie zrobi, nie otworzy ich już nigdy więcej. Niepew-
nie uniósł powieki. Przez pierwsze trzy sekundy nie widział nic prócz nieprzeniknione-
go blasku. Zdawało mu się, że to niebiańska poświata. Nie zdziwił się jednak, gdy po tym 
czasie okazało się, że był to blask słońca, ten sam, który tak nieznośnie dokuczał mu 
przez cały dzień. Już miał ochotę zakląć pod nosem z bólu i zażenowania, lecz wtem 
przypomniał sobie o piszczącej kobiecie. Gwałtownym ruchem przekręcił, więc głowę, 
co chyba nie było zbyt dobrym pomysłem, bo tym razem przed oczami stanęła mu 
ciemność, niczym mgła burego atramentu. 

Po chwili jednak z mroku zaczęła wyłaniać się pewna postać. Listonosz wytężył, 
więc wszystkie swoje zmysły, chcąc przebrnąć przez czarną zasłonę do tajemniczej syl-
wetki. Gdy w końcu odzyskał wzrok, przed oczami stanęła mu okrągła jak piłka kobieta. 
Nie gruba. Nawet nie puszysta. „Przy kości” też nie byłoby dobrym stwierdzeniem. Wy-
glądała po prostu jak piłka, lewitująca dwa centymetry nad powierzchnią ziemi. Spoj-
rzała smutnymi oczami na niego 
i skocznym ruchem odbiła się od roz-
grzanej nawierzchni asfaltu, biegnąc 
mu na ratunek. 
— Pomogę ci wstać – rzekła łagodnie, 
podając mu swą maciupką, 
w porównaniu do reszty ciała, dłoń. 
Nie wiedział, co robić. Odrzucenie 
pomocy byłoby przecież niegrzeczne. 
Chwycił ją, więc, i o dziwo wstał bez 
najmniejszego problemu. Nawet,  
co jeszcze dziwniejsze, poczuł się 
lżejszy niż zwykle. 
— Jestem duchem?! – wypalił nagle 
i z przerażenia aż krew zakrzepła mu 
w żyłach. Krew! Natychmiast dotknął dłonią swojego czoła, lecz na palcach nie zobaczył 
czerwonej cieczy. Zamiast niej, jego ręka oblepiła się miodem. Płynnym, złocistym mio-
dem ciągnącym się teraz wzdłuż jego całej ręki, i dalej lejącym się aż na ulicę. Nie wie-
dział, co to wszystko znaczy. Był zdziwiony, czuł jednocześnie ulgę i przerażenie. Myśli 
tłoczyły się w jego obolałej, miodowej głowie tak, że żadna z nich nie nabierała sensow-
nego kształtu. 
— To nie czas na żarty, Natsu. Musisz się śpieszyć. Zostało już mało czasu - rzekła kobie-
ta i odwracając się na pięcie, rzuciła się wzdłuż uliczki, która w jednej chwili całkiem 
opustoszała. „Skąd ona zna moje imię?!” – pomyślał z przerażeniem. Nie miał już jednak 
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więcej czasu na rozmyślania. Uczuł, że jeśli zaraz jej nie dogoni i nie wyjaśni, o co w tym 
wszystkim chodzi, doszczętnie postrada zmysły. Ruszył więc prosto za nią, szybciej, niż 
dotychczas. Pod czarnymi jak smoła butami chlupotał mu złocisty miód. 
Nie zdążył nawet przebiegnąć pięciu metrów, gdy kątem oka dostrzegł kolejną osobę. 
Była to dziewczynka. Jej policzki zalewały złote łzy. „Muszę się dowiedzieć, co się stało?” 
– pomyślał i zatrzymał się. Dziewczynka sprawiała wrażenie zagubionej i bezradnej.  Już 
chciał zapytać… kiedy to ona pierwsza odezwała się. 
— Pomożesz mi? 
Zaskoczony jej determinacją, natychmiast twierdzącą  pokiwał głową. 
— Tak bardzo chce mi się pić. A  jedyny płyn, którego tu jest pod dostatkiem, to miód. 
Kompletnie bezużyteczny, jeśli chodzi o zaspokajanie pragnienia.... Pomożesz mi poszu-
kać wody? – do oczu napłynęły jej jeszcze większe miodowe łzy. 
— Pewnie, ale najpierw muszę dowiedzieć się, co tu się dzieje. Mam jeszcze dużo... – nie 
zdążył nic więcej powiedzieć, gdyż nagły szloch dziewczynki sprawił, że zapomniał  
o wszystkich swych zmartwieniach i mocno ją przytulił. 
— Poszukamy wody, tak? – zapytał, uśmiechając się. 
— Tak! – odparła dziewczynka, śmiejąc się szczerze, jakby jej wcześniejszy lament był 
tylko częścią teatralnej sztuki. 
Listonosz złapał dziewczynkę za rękę. „Podczas wspólnych poszukiwań może uda mi się 
wypytać, co to za miejsce i jak się tu znalazłem” - pomyślał. Nim zdążył jednak otworzyć 
usta, dziewczynka poczęła znów mówić. 
— Kotki też chcą pić. 
— Kotki? – zapytał. 
— ,,Mhm!” - dziewczynka odparła głośno. 

Przez rozgrzane powietrze do-
biegł  głośny gwizd i nagle ty-
siące kociąt i dorosłych kotów 
wyłoniło się z pobliskich krza-
ków, płotów i dziur. Natsu nie 
ukrywał swojego zaskoczenia. 
— Więc... Może zabierzmy też 
te... koty...? – zapytał niepewnie. 
— Oczywiście! – odpowiedziała 
z całą powagą dziewczynka. 
Przez chwilę szli w milczeniu. Wtó-
rowały im tylko głośne lamenty zło-
tawo-białych kotów. 
— Jak masz na imię? – postanowił 
zapytać, żeby przerwać tę niezręczną 

ciszę. ,,Może wreszcie dowiem się czegoś więcej” – pomyślał. 
— A czy to ważne? - odpowiedziała pytaniem na pytanie. 
Kompletnie zbiła go z tropu, kolejny już raz w przeciągu zaledwie kilku minut. Więcej już nie 
odważył się pisnąć słówka. Wtem ich oczom (oraz milionom oczu miodowych kotów, przypo-
minających bardziej pluszaki niż żywe zwierzęta) ukazał się mały, skromnie ubrany chłopiec. 
Na jego twarzy malował się dogłębny smutek. Natychmiast podeszli więc i zapytali. 
— Co się stało? 
— Zgubiłem bardzo ważną kopertę – odparł, a jego wielkie czarne jak  sadza  oczy zaszkliły 
się od łez. Koperta! W tej właśnie chwili listonosz przypomniał sobie o wszystkich listach 
i paczkach, które musiał zostawić na przejściu dla pieszych przy samochodzie, należącym do 
kobiety-piłki. Już chciał zawrócić, gdy usłyszał głos dziewczynki. 
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— Na to znajdzie się czas. Jeśli zaczniesz go gonić, będzie za późno. 
Nie rozumiał, co chciała mu przez to powiedzieć. Jej słowa zaintrygowały go i postanowił, że 
zostanie z nimi. Myślał jednak z niepokojem, co dzieje się teraz z niedoręczonymi przesyłkami, 
czy nie trafią w niepowołane ręce. 
— Cóż, ta koperta musi zawierać? Pewnie coś znacznie ważniejszego niż rachunki za telefon 
i paczki z allegro, które ja najczęściej mam w swojej torbie, mam racje?  – zapytał, uśmiechając 
się serdecznie, bardziej do siebie, niż do chłopca. 
— Tak! To znaczek pocztowy – odparł bez zastanowienia, aż jego kędzierzawa czupryna za-
drżała z emocji. 
—  Co ważnego może być w czymś tak zwykłym jak znaczek pocztowy, który tylko przylepia 
się do kawałka nic nieznaczącego papieru, jakim jest  koperta? – zareagował listonosz, nie kry-
jąc swojego zdziwienia. Po chwili zastanowienia chciał cofnąć swe słowa. Nie miał przecież na 
myśli nic złego.  Nie zdążył tego uczynić, gdyż chłopiec odpowiedział spokojnie. 
— Jest tam miejsce. 
— Miejsce? 
— Tak, miejsce z moich marzeń. Błękitna fontanna z płynącą strumieniami wodą, dookoła ro-
dziny spacerują, wszyscy są szczęśliwi. To nie jest zwykły skrawek papieru! 
Natsu nie wierzył własnym oczom, a przez jego ciało przeszedł gwałtowny dreszcz. Miejsce 
z opisu chłopczyka było centralnie przed nimi. Każdy szczegół się zgadzał. Rodziny spacerowa-
ły beztrosko wokół olbrzymiej fontanny, z której serca tryskało źródło wody czystej jak łza. Nie 
zastanawiał się, złapał obie pociechy za ręce i podbiegł ku tej sielankowej scenerii. Małe oczka 
wytrzeszczyły się tak, że mało nie wypadły z orbit i nie potoczyły się po miodowym chodniku, 
a małe, różane usteczka otworzyły się z zachwytu nad pięknem lejącego się źródła, zdającego 
się być zbawiennym. 
— Nie przypuszczałem, że jest tu coś takiego! – wykrzyknął malec. 
— A wystarczyło się tylko obejrzeć - zaśmiał się szczerze listonosz. 
Gdy podbiegli, każdy mógł napić się do woli i znaleźć orzeźwienie przy wodospadzie, który 
wydawał się wtedy o wiele wspanialszy, niż sama Niagara. Miły chłód spływał na jego skronie, 
przynosząc mu ukojenie. Dzieci szczęśliwe jak nigdy biegały wokół niego, bawiąc się z pluszo-
wymi kotami, które rozbiegły się po całym placu. Nagle oboje zatrzymali się przed nim 
i krzyknęli chórem: 
— Dziękujemy! 
— Nie ma, za co, naprawdę... – odparł, lekko speszony. 
— Wiemy, że byłeś bardzo zajęty, a my tylko ci przeszkadzaliśmy. Chcieliśmy cię bardzo 
prze... 
— To była dla mnie czysta przyjemność, naprawdę! To ja wam dziękuję - tym  razem  to on im 
przerwał. 
Posłał im szeroki uśmiech, który nie gościł na jego twarzy już od wielu dni. 
Gdy jeszcze mówił, chłopiec obejrzał się za siebie i krzyknął. 
— O nie, już ta godzina, muszę natychmiast wracać! 
Puścił się pędem w kierunku nieznanym ani listonoszowi, ani dziewczynce. Wtedy listonosz 
odczuł nieznane mu dotąd uczucie. Coś pomiędzy tęsknotą, a lękiem. 
— Nic mu nie będzie – dziewczynka chwyciła go mocno za rękę. 
— Panie listonoszu? – zapytała cicho. Nawet nie zdziwił się, że nie mówi już do niego po imie-
niu. Chciał ją znowu dostrzec, ale miód zalał mu oczy. Nic nie czuł, nic nie widział. Miał stłu-
mione myśli. Nie wiedział, co to jest strach, radość, smutek, tak jakby zapomniał, że istnieją 
takie emocje. 
— Panie listonoszu...? 
Miód stawał się coraz bardziej klarowny i nie był już tak mętny i lepiący. Zaczął mieć wtedy 
nadzieję. Nawet, jeśli nie zobaczy ponownie bezimiennej dziewczynki, to dane mu będzie znów 
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poczuć taką radość, której nie zaznał od wielu, wielu dni. Chciał zerwać się  
i pobiec przed siebie, ale nie tak, jak wcześniej – nie zważając na innych. Chciał zabierać ze 
sobą wszystkich napotkanych ludzi, chciał dawać im szczęście, chciał być szczęśliwy.  
Ta chęć była tak silna, że złoty kolor miodu zaczął przybierać coraz jaśniejsze kolory, aż znowu 
przed jego oczami pojawiła się tylko pulsująca biel. Tym razem z bieli wyłoniła się równie biała 
twarzyczka o dużych oczach i długich rzęsach. 
— Panie listonoszu! – usłyszał nagle wyraźniej niż wszystko inne wokół, co sprawiło, że ból 
w jego głowie powrócił. 
Przymknął, więc na moment oczy, a na jego twarzy pojawił się grymas. Usłyszał jednak, że inny 
głos zwraca temu głosowi uwagę. Przysłuchiwał się przyciszonej rozmowie pomiędzy głosem 
jeden a głosem dwa. Wreszcie otworzył oczy. Zobaczył dwie postacie wyróżniające się na tle 
białego pokoju – mamę i córkę. 
— Dzięki Bogu, ocknął się pan – w głosie kobiety zabrzmiała ulga. 
— Tak bardzo przepraszam, ja... pamięta pan? 
— Hę?! 
Nie wiedział, czy chodzi jej o gromadę miauczących kotów, na którą musiał uważać, by nie 
rozdeptać jej przez przypadek, czy o niezwykłą fontannę, która jako jedyna nie oblepiała 
wszystkiego wszechobecnym miodem. Przez długą chwilę wpatrywali się w siebie nawzajem, 
z nieukrywanym napięciem, co będzie dalej. Wtem ból głowy powrócił ze zdwojoną siłą i Natsu 
przypomniał sobie wszystko. Upał. Ludzi. Ulicę. Światło. Ciemność. 
— Tak! – prawie krzyknął, nie mogąc już znieść spojrzenia kobiety,  ciążącego na nim niemiło-
siernie. 
— Pamiętam, niech się pani nie martwi! 
— Dzięki Bogu! – odetchnęła ponownie kobieta, która zdawała się być już bardziej 

zmęczona niż on. 
Choć w rzeczy samej tak nie było. Natsu czuł, 
że nie może nawet podnieść ręki, a co dopiero 
wstać. Zdecydował się jednak nie mówić o tym 
miłej pani, nie chcąc jej martwić. Tym bardziej, 
że owa kobieta znów zabrała głos, jakby zapo-
minając o całym zdarzeniu sprzed chwili. 
— Naprawdę mi przykro. Tam na szafce są 
pana rzeczy, oczywiście, jeśli mowa 
 o odszkodowaniu, ja naprawdę zapłacę ile bę-
dzie trzeba, a nawet więcej. To wszystko moja 
wina, jeśli czegoś pan będzie po... och, a może 
teraz pan czegoś potrzebuje, może chce się pan 

czegoś napić, przecież jest tak gorąco! Niemądra ja, a przecież... 
Potok wylewający się z jej ust był niczym miód dla uszu listonosza. Wybuchnął, więc szczerym 
śmiechem i poczuł, że ani trochę nie przeszkadza mu to, że nie wie gdzie jest, ani co się z nim 
stanie. 
— Cz-czemu się pan śmieje? Czy ja... 
— Nie, nie! Bardzo dziękuję za wszystko. 
W tej chwili nie pragnął niczego innego, jak tylko zapomnieć o wszystkim i okazać im najwięk-
szą wdzięczność, na jaką było go stać. 
— Czy... – zawahał się przez chwilę, zaciskając dłonie, co sprawiło, że kapiąca jednostajnie 
i niewzruszenie kroplówka zaczęła szybciej krążyć w jego krwioobiegu. 
—  Czy ja... Mogę coś dla Was zrobić? 
Wtem mały, piskliwy, ale jakże cudny głos małej dziewczynki swą słodyczą otulił go całego. 
— Niech się pan częściej uśmiecha. 
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Trop 
Elżbieta Sikora 

 
Łucja przez chwilę siedziała nieruchomo, zupełnie wyczerpana. Złoty kluczyk zawieszo-

ny na łańcuszku, zwisał z jej bezwładnej dłoni. Rzeczywistość, która roztaczała się przed nią, 
zaczęła wyłaniać się z mroku, ukazując dolinę, a nad nią słońce wznoszące się ku górze. Za-
mknęła oczy i głęboko wciągnęła orzeźwiająco-mroźne powietrze. 
— Nadchodzą… - wyszeptała. 
Instynktownie błyskawicznie założyła łańcuszek na szyję, podniosła łuk z ziemi i wspięła się 
resztką sił na pobliskie drzewo. Lata spędzone w osadzie, nauczyły ją,  jak zachowywać się, gdy 
nadchodzą Wargowie. Aberdare było gnębione przez te bestie, które zazwyczaj koczowały na 

zachodzie królestwa. Przynajmniej dwa razy w miesiącu 
urządzały sobie krwawe polowania, w tak 
nieregularnych odstępach czasu, że nikt nie mógł 
przewidzieć, kiedy nastąpi kolejne. Rządca Aberdare 
już kilkakrotnie wysyłał listy do Najwyższego Lorda 
z prośbą o pomoc, ale nigdy nie otrzymał odpowiedzi. 
Jego podwładni byli więc, zmuszeni do tego, aby 
nauczyć się skutecznie z nimi walczyć. Łucja ledwo 
zdążyła wspiąć się na najwyższą gałąź, gdy ziemia za-
trzęsła się. Spojrzała w dół, to było stado olbrzymich 
Wargów. Spróbowała je policzyć, lecz liście 
przesłaniały jej widok.  Już miała schodzić, gdy nagle 
zauważyła jak jeden z nich zatrzymał się i zaczął coś 
węszyć. Odruchowo zacisnęła dłoń na swym kluczyku, 
który o dziwo był cieplejszy niż zwykle. Warg podniósł 
łeb do góry, spoglądając Łucji prosto w oczy. 
Zahipnotyzowana ich przenikliwością oraz barwą 
stalowego błękitu, nagle straciła równowagę i spadła z 
drzewa.   Jak w bezwarunkowym odruchu, natychmiast 
zerwała się na nogi i podskoczyła do góry. Jednocześnie 
wyciągnęła łuk oraz strzałę i wycelowała w serce 

Warga. Nagle niebo, niczym błyskawica, przeszyło wycie, niosące się z oddali.  Bestia ani 
drgnęła. Powietrze stawało się ciężkie, rosło napięcie. Wtem, gdy ich spojrzenia znowu się spo-
tkały, kluczyk dotykający jej piersi zaczął stawać się coraz cieplejszy, aż zaczął palić żywym 
ogniem. Dziewczyna straciła czujność. Bestia wykorzystała moment jej dekoncentracji i rzuciła 
się, wbijając ostre kły w jej ramię. Zanim straciła przytomność, działo się z nią coś dziwnego. 
Czuła oczywiście ból, ale jednocześnie owładnęło ją tajemnicze uczucie odprężenia. 
 

 
*** 

 
— Co dalej? Masz już jakieś plany? - zapytał niski, otyły mężczyzna w wyblakłej marynarce 
i w kapeluszu, zasłaniającym całą głowę. 
— Jeszcze nie, ale muszę coś z tym zrobić - odparł nerwowym tonem, wysoki młodzian 
o śniadej karnacji, ubrany schludnie, w elegancki płaszcz. 
Jego strój kontrastował z otoczeniem, znajdowali się, bowiem w obskurnej knajpie, gdzie praw-
dopodobieństwo bójki jak i kradzieży było nadmiernie wysokie. 
— Dopadną cię! Zostaw to, młody, radzę ci, zostaw to! 
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— Ty nic nie rozumiesz! Powierzono mi to, więc to JA jestem za to odpowiedzialny! Dotrę tam 
z twoją pomocy lub bez niej! - warknął, poczym wyszedł. 
 

*** 
 
Obrazy, które ukazywały się Łucji zmieniały się jak w kalejdoskopie. Tym razem znajdowała 
się w izbie, zagraconej zapisanymi kartkami i księgami oraz z ogromnym biurkiem, stojącym 
pod oknem. Nagle promienie słoneczne odbiły się od czegoś i oślepiły ją. Podeszła bliżej 
i wówczas zobaczyła leżący kluczyk. Był złoty z małą dziurką pośrodku, miał trzy ząbki oraz 
uszko ozdobione wygrawerowanym wzorem płomieni. Już miała go dotknąć, gdy nagle z hu-
kiem otworzyły się drzwi i wszedł mężczyzna z gospody. Zdawał się nie zauważyć nieproszo-
nego gościa, od razu usiadł przy biurku i zaczął coś wyciągać z szuflad. Dopiero teraz mogła mu 
się dobrze przyjrzeć. Miał złote włosy, a gdzie niegdzie pasma rozjaśnione przez słońce oraz 
oczy o kolorze stalowego błękitu, ubrany był w ten sam strój, co w gospodzie. Zabrał jakiś do-
kument oraz kluczyk i wyszedł. 
 

*** 
 
Tym razem jej oczom ukazał się las w nocnej scenerii. Światło księżyca oświetlało ciemną po-
stać, która biegła ścieżką. Niestety zanim Łucja zdołała przyjrzeć się jej, ta osoba zniknęła.      
W  ostatniej chwili zauważyła, że coś leży na ziemi, to coś prawdopodobnie wypadło nieznajo-
memu. To był kluczyk. Ten sam, który ona nosi na szyi, ten sam, który miał ów mężczyzna. 
Podniosła go i schowała do kieszeni. Rozejrzała się i nadstawiła uszu, starając się uchwycić 
jakiś dźwięk, ale jedynym odgłosem, który usłyszała było wycie Warga. 
 

*** 
 
Łucja przez chwilę siedziała nieruchomo, zupełnie wyczerpana. Złoty kluczyk zawieszony na 
łańcuszku, zwisał z jej bezwładnej dłoni. Była znowu u siebie w pokoju, na swoim łóżku. Czuła 
palący ból w ramieniu, jej ciało przeszywały dreszcze, natomiast w głowie kłębiły się różne 
myśli. Nie wiedziała, czy to, co przeżyła działo się na jawie, czy był to tylko sen, a może uroje-
nie. Kluczyk, który teraz trzymała w dłoni, wyjęła wcześniej  
z kieszeni, z tej samej, do której włożyła ten znaleziony w lesie. Jeśli to wszystko było prawdą 
to wiedziała, że musi zrobić jedno- odnaleźć Warga-mężczyznę. 
 

 
To koniec… 
Angelika Ligęza 

 
 „Claris… Claris… Jesteś beznadziejna. Czas umierać. To koniec. Nikt Cię nie kocha…” 
- powtarzał męski głos. 
 

*** 
 
Koncert był niesamowity, wyszalałam się za wszystkie czasy, zapomniałam  
o ostatnich swoich problemach. Szłam przepełniona szczęściem, aż nagle z moich myśli wyrwał 
mnie SMS. 
„Przyjdź szybko, czekam na ławce w parku, tam gdzie zawsze.” Pobiegłam w wyznaczone miej-
sce. Siedział tam, skulony, przybity i… płakał, płakał jak małe dziecko. Serce pokruszyło mi się 
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na małe kawałki… nigdy nie widziałam go w takim stanie. Wiedziałam już, co się święci. 
Spokojnym krokiem zbliżyłam się, podniósł wzrok i zdążył tylko wydukać „miałaś rację.” 
Była to chyba najgorsza rzecz, jaką kiedykolwiek w życiu usłyszałam, wolałabym nie mieć tej 
racji, kiedy patrzyłam jak cierpi. Ja przecież tego nie chciałam! Nie jego kosztem… Zerwali. 
Zdradziła go. To było pewne. Usiadłam obok niego i przytuliłam go najmocniej na świecie, po 
czym złapałam za rękę i w milczeniu odprowadziłam do domu. Nie miałam zielonego pojęcia, 
że aż tak mu na niej zależy. Co on w niej widział, zawsze się panoszyła. Piękna blondynka 
z dużymi czarnymi oczami i małym sercem. Okropnie pewna siebie i taka zawistna. Ale Dan 
zawsze powtarzał, że „jej nie znam, bo przecież jest inna od wszystkich”. o takim wyglądzie to 
każda mogła pomarzyć, nie mówiąc już o mnie. Czy malutka, bardzo nieśmiała brunetka ze 
smutnymi piwnymi oczami mogłaby jej dorównać? Kto by chciał taką paskudę? 
Nieźle rozpoczęty dzień, zakończył się beznadziejnie… Weszłam do domu, od razu skierowa-
łam się na górę, przebrałam w piżamę, przykryłam kołdrą i poszłam spać.. 
 

 
*** 

—Clari! Clari! Wstawaj! 
—Mamo, jeszcze chwilkę… 
—Córeczko zostało ci dwadzieścia minut, nie zdążysz. 
—No dobrze, już, już… 
Ubrałam się dosłownie w trzy minuty, poranna toaleta, zabrałam śniadanie i wyszłam  
z domu. Po drodze zaszłam po Dana, czekał na schodach. 
— No hej i jak się czujesz? 
— Cześć, a jak myślisz Claris? Ona była dla mnie całym światem… w sumie to dalej jest. 
— Słuchaj mój kolego, naprawdę nie warto się nią przejmować, a znając życie jeszcze ją odzy-
skasz - posłałam mu szeroki i szczery uśmiech, taki, jaki kochał najbardziej… 
 
Każdy kolejny dzień był dla mnie jak „kopiuj-wklej”. Nic szczególnego. Zwykła rutyna- szkoła, 
dom i Dan… cierpiał jak nigdy, on chyba naprawdę ją kocha. Przez całe te dwa tygodnie zmie-
nił się strasznie… Stał się samolubny, mówił tylko o sobie, o ich zerwaniu. Na mnie nie zwracał 
uwagi, moje problemy stały się dla niego nieważne.  Potrzebowałam odrobiny wsparcia, którego 
nie miałam. Wszystko we mnie narastało, nie radziłam sobie z niczym, życie zaczęło mnie przy-
tłaczać, mało jadłam, prawie nie spałam… a kiedy już usnęłam miałam jeden i ten 
sam sen, prawdziwy koszmar. 
  
Aż do dzisiaj. Dan nie czekał już na mnie na schodach. Nie było go tam, a przecież każdego 
ranka tutaj się spotykaliśmy i razem szliśmy do szkoły. Wtedy był tylko mój.  Może to i głupie, 
ale w pierwszej chwili pomyślałam „zrobił sobie coś, a ja nie mogłam go powstrzymać”. Za-
dzwoniłam do jego drzwi. Przede mną stanęła jego mama. 
 
— Dan już pojechał… myślałam, że z tobą. 
— N-nie,  przepraszam, że przeszkodziłam. 
— Nic się nie stało słoneczko, zadzwoń do niego. 
 
Tak, więc zrobiłam, ale nie odbierał. Po dziesięciu minutach byłam już w szkole. Weszłam do 
klasy, gdzie mieliśmy angielski, a on już tam siedział. Zresztą…nie sam. Była przy nim Caroli-
ne- tak, tak, piękna i okrutna, jego była. Wyglądało na to, że do siebie wrócili, tylko.. kie-
dy zamierzał mi o tym powiedzieć?  
 
Podeszłam od tylu, złapałam go za fraki i wyprowadziłam z sali. 
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— Co ty wyprawiasz Dan?!?! 
— Ja? chyba za bardzo się spinasz - uśmiechnął się bezczelnie. 
— Ale, co to ma być? Wróciłeś do niej? Zdradziła cię, już nie pamiętasz?! 
— Oj Claris, moja biedna Clari… posłuchaj mnie uważnie, nie chcę mieć z tobą już nic wspól-
nego. Caroline zerwała ze mną przez ciebie, to twoja wina!  Zawsze kręciłaś się koło nas, czy 
koś cię o to prosił?! 
— A-a-ale.. 
— Co ale? Jakie ale? To koniec! 
 
Po tych słowach nie wytrzymałam i uciekłam. Biegłam przed siebie, aż do naszej kryjówki. 
Zrządzenie losu, czy może podświadomość? Płakałam ile we mnie było sił, tłukłam pięściami 
o ławkę i krzyczałam. Nikt mnie tak jeszcze nie skrzywdził, nikt. Rozpacz ogarniała całe moje 
ciało, gałki oczne robiły się już sine, brakowało mi powietrza, całe ciało pokrywało się bladym 
kolorem… Czułam jak serce bije coraz wolniej… leżałam już na ziemi w bezruchu i wtedy 
przypomniał mi się sen - „Claris… Claris… Jesteś bez-
nadziejna. Czas umierać. To koniec. Nikt Cię nie ko-
cha… „- powtarzał męski głos. Czy… ja umieram?

 
 
 
 
 

 
Skradziony sen 

Joanna Józwik 
 

Obudził mnie chłód. Otworzyłam oczy, jednak nie mogłam poruszyć żadną częścią cia-
ła. Zauważyłam, że koło łóżka, tuż przy moich nogach, stoi jakaś mała istota. Wyglądała jak 
dziecko, jednak nie mogłam dostrzec jej twarzy. Poczułam jak zaczyna ciągnąć moją kołdrę. 
Chciałam wstać i zobaczyć, kto to, ale byłam całkowicie unieruchomiona, jakbym zastygła 
w betonie. Minęła chwila i poczułam, że ta istota złapała mnie za nogi i zaczęła ściągać 
z łóżka. To nie mogło być dziecko. Miało zbyt dużo siły. Byłam przerażona. Chciałam krzy-
czeć, ale nie mogłam. Nie mogłam nic zrobić... 
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*** 
Nie śpię od czterech dni. Gdy spoglądam w lustro, boję się samej siebie. Przekrwione oczy nie 
są już moje. Straciły swój dawny zielony kolor. Stały się szare. Mój dzień tak naprawdę trwa 
okrągłą dobę. Nie potrafię zapaść w sen nawet na chwilę. Bóle głowy nie dają mi normalnie 
funkcjonować. Jem coraz więcej i więcej. Nie potrafię się opanować. Byłam wczoraj u lekarza. 
Zrobił mi wszystkie badania, stwierdził, że jestem przemęczona 
 i odprawił z kwitkiem. Cały czas mam w głowie jego głos jakby mówił do małego, rozwydrzo-
nego bachora. ,,Jest pani tylko przemęczona. Proszę wrócić do domu, wypić zieloną herbatę 
i spróbować zasnąć. Leki nasenne są w tym przypadku zbędne.” Dziś znów zamierzam iść, ale 
tym razem do innego. Umówiłam się na dziesiątą. Chcę, żeby wreszcie coś się zmieniło. Mój 
mąż Marek ciągle wrzeszczy, że nie potrafię zająć się dzieckiem, ale mój organizm jest wycień-
czony. On nie potrafi tego zrozumieć. Dawniej zawsze mnie wspierał. Dziś, już nie mogę na 
niego liczyć. Gdy wchodzi do pokoju i pyta z wyrzutem, dlaczego nie zrobiłam obiadu. Odpo-
wiadam, że jestem tak zmęczona, że nie potrafię podnieść się z łóżka. 

— Czym się niby tak zmęczyłaś - pyta ze zdziwieniem i złością. 
Nie wiem gdzie oczy podziać. Chcę się ukryć przed jego spojrzeniem. Ani razu mi się nie udało. 
 
      *** 
I znowu taki sam pożal się Boże specjalista! „Jest pani przemęczona” ble ble ble i tyle. „Nic 
więcej nie może dla mnie zrobić.” No pewnie, radź sobie sama. Przecież to twoja sprawa. Jak 
mam żyć skoro nie śpię?! Staram się przypomnieć sobie wszystko, co istotne, ale nie wydarzyło 
się nic nadzwyczajnego, poza tym... nie wiem nawet jak to nazwać, bo sen to na pewno nie był. 
Nikt mi tego nie wmówi. Czułam wyraźny chłód i obecność tak silną, jak to tylko możliwe. To 
było najgorsze, co mi się w życiu przytrafiło. Muszę coś zjeść. Cały czas chodzę po mieszkaniu 
i trzymam się za głowę. Każdy dźwięk jest ogłuszający, a każdy promień słońca boli bardziej 
niż strzał w serce. Marek zaraz wróci z firmy i zacznie mi wytykać, że nic nie ugotowałam. 
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*** 
Podłoga skrzypi, więc wrócił. Ucieszyłam się na myśl, że go zobaczę, ale to tylko Rex, nasz 
pies. Całą noc wpatrywałam się w sufit. Siedząc na łóżku jadłam sernik, ptasie mleczko 
i tabletki nasenne. Morze wypitego szampana nie przyniosło snu. Nie przespałam nawet minuty. 
On nie wrócił. Dzwoniłam kilkanaście razy. Zabrał naszego syna. Muszę jechać do jego rodzi-
ców i zabrać go stamtąd. Wiem, że muszę to zrobić, ale wiem też, że nie dam rady zmierzyć się 
znów z jego szyderczym uśmie-
chem. Opadam bezwładnie na 
pościel i znów staram się zasnąć. 

*** 
Cienie przesuwają się po ścianie. 
Boję się. Szepczą coś niezrozu-
miałego. Wstając z łóżka nie-
chcący kopię butelkę po szampa-
nie. Szkło rozpryskuje się po 
pokoju. Nie chcę wdepnąć 
w odłamek, ale wzrok mnie za-
wodzi. Kawałek butelki wbija mi 
się w stopę, paraliżując nogę. 
Krew płynie niepowstrzymanym 
potokiem. Nie wiem, co robić. 
Moje ,,mądrzejsze ja'' każe mi 
zadzwonić po karetkę. Telefon jest tak daleko. Moja, a może już nie moja ręka jednak go dosię-
ga. Ból przybiera na sile. Wybieram numer i po chwili już tłumaczę osobie po drugiej stronie 
słuchawki, co się dzieje. Z trudem wyrzucam z siebie słowa i słyszę, że karetka została wysłana. 
Telefon upada na podłogę. Dreszcz wstrząsa moim ciałem, ale walczę. Nadal chcę żyć. 
 

*** 
 
Szpital. Światło powoduje ból. Oczy nawet nie chcą się przed nim bronić. Wyjęli mi szkło ze 
stopy, zatamowali krwawienie i po raz setny zapytali, jak się czuję. Śmieszne nie?! Nie zmruży-
łam oka od siedmiu dni, z czego jeden przeleżałam na oddziale, bo przeprowadzali te swoje ba-
dania. Kolejny lekarz i ta sama diagnoza. Nie wytrzymam dłużej! Mija dzień za dniem i nadal 
słyszę to samo. Tylko ,,Jest pani skrajnie zmęczona. Proszę ograniczyć stres”. Patrzą na mnie 
jak na wariatkę - lekarze, pielęgniarki, inni pacjenci, wszyscy. Coraz bardziej siebie nienawidzę. 
Nie wiem, co zrobiłam źle. Za co zostałam ukarana? Na szczęście, albo i nieszczęście dziś wy-
chodzę. Dzwoniłam do Marka, żeby dał mi porozmawiać z Kubą, ale powiedział tylko, że skła-
da pozew o rozwód i będzie się starał o odebranie mi praw rodzicielskich. Przepłakałam całą 
noc. Straciłam wszystko, co się dla mnie liczyło. Tak bardzo mi na nich zależy. Wiem, że nie 
mogę się poddać, ale skoro lekarze nie potrafią mi pomóc, to, co mi zostało? Z dnia na dzień 
jestem coraz słabsza. Wybucham gniewem bez powodu. Łykam tabletki i popijam alkoholem. 
Wszystko po to, żeby zasnąć, choć na chwilę. Na jedną chwilę... 
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Muszę zrobić wszystko, 
co w mojej mocy. Dla 
Kuby. Żadne omamy 
słuchowe, halucynacje 
czy wybuchy złości nie 
powstrzymają mnie. 

*** 
„Bezsenność powoduje 
bardzo groźne skutki 
uboczne. Po pierwszej 
nieprzespanej nocy naj-
pierw mózg człowieka 
wydziela falę dopami-
ny. Jest więc więcej 
energii i pozytywnej 
motywacji do działania. 
Umysł jednak powoli 
przestaje sprawnie 
i szybko działać. Poja-

wia się mniej zachowań przemyślanych, a więcej tych impulsywnych. Po 24 godzinach niespa-
nia przychodzi wykończenie. Bóle głowy, rozdrażnienie, spowolnienie reakcji nakładają się na 
siebie, powodując dezorganizację życia. Powoli mogą zacząć pojawiać się halucynacje. Po 48 
godzinach wyłącza się układ odpornościowy” - no to świetnie, skoro lekarze nie chcą mi pomóc, 
muszę próbować innych sposobów.  „Wróżka Chantal, wróżka prawdę ci powie. Miłość, przy-
jaźń, problemy finansowe i natury osobistej. Umów się już dziś!” - po przeczytaniu wszystkie-
go, co tylko zdołałam, przerażona zaczęłam szukać metod rozwiązania mojego problemu. Prze-
kopałam Internet, polując na ludzi, będących w podobnej sytuacji, ale nie udało się. Kilka osób 
ze swoją bezsennością poradziło sobie w ciągu trzech dni. Czytając jedną z opowieści, natknę-
łam się na znachorkę z pobliskiego miasta. Miałam nadzieję, że może ona coś poradzi. Wypiłam 
szklankę ciepłego mleka i zamierzałam szukać dalej, ale moją uwagę przykuło coś innego. Wy-
raźne ciche stąpanie po schodach. Zbyt ciche. Zastygłam z rękoma na klawiaturze i już po chwi-
li odgłosy ucichły, jednak, gdy znów zaczęłam klikać drzwi się otworzyły i stanął w nich Cień. 
Czerwone oczy pałały nienawiścią. Był głodny. Nie wypowiedział ani słowa. Powoli zbliżał się, 
wyciągając czarne, włochate dłonie. Otworzył paszcze, a jego ciężki oddech zmiótł mnie na 
drugi koniec pokoju. Zamknęłam oczy. Skuliłam się w sobie, czekając na cios, ale nie nadszedł. 
Długo jeszcze wpatrywałam się w zamknięte drzwi pewna, że wróci. Nie wrócił, ale od tamtego 
momentu wiem, że mam coraz mniej czasu. Śmierć czeka za rogiem na każde moje potknięcie. 
Jeden zły krok i zabierze wszystko. Czy wygram tę walkę? 

*** 
Byłam dziś u tej wróżki. No cóż miła starsza pani, około siedemdziesiątki. Przyglądała się moim 
oczom długo i przenikliwie. Poprosiła, abym opowiedziała jej całą moją historię. W końcu 
oznajmiła, że nie miała nigdy takiego przypadku i nie za bardzo wie jak mi pomóc, ale dostałam 
od niej ziółka do parzenia i tabletki nasenne, wykonane według jej własnej receptury. Wróciłam 
i postępując zgodnie z instrukcją, zaparzyłam trzy szklanki ziółek i łyknęłam garść tabletek. Co 
stało się potem, to istna masakra. Moje wymiociny były wszędzie. Cały czas było mi zimno. Nie 
potrafiłam rozróżnić kształtów mebli w sypialni. Wyczuwałam wyraźnie, że ktoś na mnie pa-
trzy. Czułam ostry zimny oddech na skórze. Cienie przesuwały się po ścianach, szepcząc, że są 
głodne. Ba! Nienasycone. Nie wiem ile czasu minęło. Wiem tylko, że nie mogłam się pozbyć 
wrażenia, że ktoś cały czas mi towarzyszy. 
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*** 
Kolejne znachorki okazały się wrednymi babami z ustami po botoksie  
i kilkunastoma warstwami smolistego tuszu na rzęsach, który sypał się z ich oczu przy każdym 
ruchu. Wydoiły ze mnie 1000 złotych zupełnie za nic! Chociaż nie do końca, bo jakieś tam cza-
ry nade mną odprawiały. Prawie się udusiłam na wizycie u Morgany. Opary palonego kadzidła 
zmieszane z ciężką wonią jej perfum były nie do wytrzymania. Wyszłam, a raczej wybiegłam 
z jej gabinetu dosłownie po pół godzinie. To był chybiony pomysł. Nic nie pomogły i w dodatku 
zostałam bankrutem. 
 
 

*** 
 
To już dziesięć dni. Doktor Wilczyński zmusił mnie do zrobienia wszystkich badań. Długo mnie 

wypytywał, ale mimo to nic nie po-
radził. Zamykam oczy na siłę żeby 
nie czuć bólu. Nie jestem w stanie 
sobie z nim poradzić. Kolejną noc 
spędziłam przed telewizorem. Za-
zwyczaj jest to bezowocne gapienie 
się w ekran, ale tym razem było ina-
czej. Zobaczyłam ją. Jasnowidzkę 
Eleni, która rozwiązuje każdy pro-
blem. Przynajmniej tak mówi rekla-
ma. Prawdopodobnie to moja ostat-
nia deska ratunku. Boże, do czego to 
doszło, że zaczynam wierzyć w takie 
głupoty, ale skoro nie mam już nic 
do stracenia, to, dlaczego nie spró-
bować? 

*** 
Wizyta u Eleni nareszcie przyniosła 

jakiś postęp. Tłumaczyła moją bezsenność, jako blokadę umysłową, spowodowaną paraliżem 
sennym sprzed kilkunastu dni. Żeby się odblokować kazała mi medytować dopóki nie poczuję, 
że stres ze mnie schodzi. Nareszcie zatliła się we mnie iskierka nadziei. Właśnie dziś mam prze-
spać pierwszą noc od dziesięciu dni. Wreszcie koszmar się skończy. Rozpiera mnie poczucie 
szczęścia! 

*** 
Jest po drugiej. Nadal nie śpię. Strach trzyma mnie w swoich szponach. Nie jestem  
w stanie oddychać. Wszystkie lęki świata zebrały się w mojej duszy. W pokoju panuje chłód. 
Sopel lodu wbija mi się w serce. Znów to poczucie czyjejś obecności. Dziecko szarpiące kołdrę, 
lodowate ręce usiłują ściągnąć mnie z łóżka. Powoli pojawiający się cień i te oczy patrzące pro-
sto na mnie – złe, zimne i przenikliwie żółte... 
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*** 
Minęło dwa dni odkąd Marika umar-
ła. To moja wina. Nie potrafiłem jej 
pomóc, a przecież jestem...byłem jej 
mężem. Teraz płacę za to poczuciem 
winy i nie wiem w jakich słowach 
mam przeprosić byś mi wybaczyła. 
Diagnoza piątego lekarza - blokada 
po paraliżu sennym. Zmaltretowany 
umysł nie mógł sobie z tym pora-
dzić. Serce nie wytrzymało powta-
rzających się halucynacji i ciągłego 
stresu. Dziś widzę jak egoistycznie 
ją potraktowałem, ale bardzo się 
bałem. Wydawała się nieobliczalna. 
Nie kontrolowała swoich zachowań. 
Przestała być sobą. Te dni zburzyły 
nasze szczęście, które budowaliśmy 
przez wiele lat. Nie chciałem by ja-
kaś krzywda stała się naszemu sy-

nowi. Teraz dotarło do mnie, że zawsze Cię kochałem i to się nie zmieni. Wiem, że to nie wróci 
ci życia, ale chcę byś wiedziała jak bardzo ciąży mi sumienie. Nawet nie wiem co powiedzieć 
Kubie... Nie chcę by stracił do mnie zaufanie, ale tym razem zachowam się jak należy. Jestem 
Ci to winien. 

 
Kamienna dusza 

Aleksandra Białek 

 
 Smoczyca z pobłażaniem spojrzała na swojego synka. „Taki maleńki w tym wielkim 
świecie” - pomyślała. Podniosła się z legowiska. 
— Wrócę niedługo, uważaj na siebie i nie wychodź z groty - rzekła do małego. 
Po czym pofrunęła przed siebie. Smoczuś, odprowadził wzrokiem mamę, a kiedy zniknęła za 
widnokręgiem zajął się zabawą. Tak go ona pochłonęła, że nie zauważył cienia, wypełniającego 
jaskinię. To było odbicie Myśliwego, który wkradł się do pieczary.  Jego wzrok zatrzymał się na 

kamieniu, zawieszonym na 
szyi Smoczusia. „Caroline 
będzie taka szczęśliwa, kiedy 
go dostanie” - pomyślał 
i uśmiechnął się. Wyjął 
miecz, jednym ruchem zabił 
przerażone maleństwo 
i zerwał cenny minerał. 
Smoczyca, wracając do ja-
skini, instynktownie wyczu-
ła, że coś złego się wydarzy-
ło. Najszybciej jak tylko mo-
gła wbiegła do środka, 
a kiedy jej oczy ujrzały to, co 
dla matki jest najgorsze, 
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zwłoki dziecka, zawyła z wielką żałością. Poprzysięgła pomścić śmierć potomka. Pierwsze swo-
je kroki skierowała do Najstarszego Smoka. I to był strzał w dziesiątkę. Nestor powiedział, bo-
wiem, że mały jeszcze nie umarł. Zaczął dalej wyjawiać tajemnicę, że jej syn należy do niezwy-
kłego gatunku Smoków. Ich znakiem rozpoznawczym i zarazem źródłem niezniszczalnej siły 
jest kamień, zawieszony na szyi. Ma on magiczną moc, bowiem jego środek wypełnia dusza 
tego, który go nosi. Smoczyca poczuła wielką ulgę. Skrajne przeżycia i emocje dały znać 
 o sobie. Nagle poczuła, że ogarnia ją obezwładniające zmęczenie i nawet nie zorientowała się, 
kiedy zmógł ją błogi sen. Tymczasem  Myśliwy wrócił do swojego  zamku i pokazał wybrance 
serca niezwykły dar. 
— James jakie to jest  piękne!- krzyknęła szczęśliwa. 
— Chciałbym ci ofiarować wszystko, co jest najwspanialsze. 
— Założę go wieczorem. 
Pocałowała go w policzek i udała się do swoich komnat. Nie mogła się powstrzymać i od razu 
stanęła przed lustrem, aby podziwiać kamień, zawieszony na swojej szyi. Jej zachwyt został 
jednak zmącony dziwnymi zjawiskami, które nagle się wydarzyły.  Poczuła się słabo, tak jakby 
kamień wysysał z niej siłę i energię. Minerał zaczął świecić i drżeć.  Caroline poczuła niesamo-
wity ból i krzycząc, zemdlała. Kiedy się ocknęła i spojrzała w lustro… zamiast swojego oblicza, 
ujrzała odbicie Smoka! Bestia przyglądała się jej uważnie. Trochę to trwało zanim uświadomiła 
sobie, że widzi w lustrze siebie, tak odmienioną: 
— Nie! nie! to niemożliwe – wrzasnęła. 
Machnęła łapą, łamiąc komodę i rozbijając lustro. W tej samej chwili wpadł James. Widząc roz-
dartą suknię i bestię, wyciągnął miecz i próbował zabić Smoka. Przerażona Caroline odskoczyła 
z takim impetem, że rozbiła ścianę, wypadła na zewnątrz i w ostatniej chwili poderwała się do 
lotu. 
— Zabiję cię! Zginiesz jak ona! - krzyczał za nią. 
Zdezorientowana bestia po krótkim locie, wylądowała w środku puszczy.  Próbowała zebrać 
myśli, zrozumieć, co się stało, dlaczego uległa takiej metamorfozie i co ma uczynić, aby przy-
wrócić swój wizerunek. Z kłębiących się pytań, na które nie znała odpowiedzi, wyrwał ją głos, 
który nagle usłyszała ,,KAMIENIE wskażą ci drogę”. Zaskoczona obejrzała się i spostrzegła 
wielkie głazy. Każdy z nich świecił inną barwą, tworząc poświatę, która biegła tak  daleko, że 
jej końca  nie mogła dosięgnąć wzrokiem. Lecąc za tym blaskiem, poczuła mocny ból w prawej 
łapie. Przeszyła ją strzała. Spojrzała w dół i ujrzała Myśliwego w gotowości do oddania kolej-
nych strzałów. Przyśpieszyła lot, aż w końcu dotarła do wielkiej groty z mnóstwem Smoków. 
Na środku siedział największy z nich, a obok niego Smoczyca, podobnej wielkości jak ona. 
— Jeśli zdejmiesz ten kamień, znów będziesz kobietą - rzekł Smok. 
 Nim zdążyła zareagować, kolejny grot przeciął jej skórę na szyi wraz z łańcuchem, na którym 
był zawieszony klejnot. Spadając pękł, a dusza w nim zawarta wypłynęła. Caroline zawyła 
z bólu, poczuła, że się kurczy. James patrzył na to zszokowany i przerażony.  
A Smoczyca widząc to, podeszła do niego i przemówiła ludzkim głosem. 
— Zabiłeś Smoczusia, więc również musisz zginąć! 
I zaczęła zionąć ogniem, paląc go żywcem. Najstarszy Smok zaś sięgnął po kamień i sprawił, że 
Smoczuś ożył. 
— Mamo! - krzyknął uradowany malec i podbiegł do Smoczycy. 
Starzec podszedł do Caroline i powiedział. 
— Czas na ciebie, wracaj do domu - poczym dmuchnął w jej stronę. 
Dziewczyna zamknęła oczy, a kiedy je otworzyła była w swojej komnacie. „Uff, to tylko  sen, 
to tylko zły sen” - pomyślała i ponownie zamknęła oczy. 
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Tylko czy aż? 
Kamila Samoń 

 
To był jedynie sen. 

Wiedział to, a mimo to odczuwał jakiś dziwny niepokój. Nieustające, a wręcz narastające 
uczucie lęku, pożerające go od środka. Tak natarczywe, iż cały dzień nie był  
w stanie myśleć o niczym innym. „To tylko sen, koszmar” – powtarzał sobie z uporem, 
lecz bez skutku. Tajemnicze odczucie zawsze wracało, ze zdwojoną siłą. 
Westchnął. Był zmęczony. Pomyślał, że powinien wziąć sobie wolne. Przerwa  
w pracy na pewno dobrze by mu zrobiła. Najprawdopodobniej właśnie z powodu prze-
pracowania nie spał dobrze. Przynajmniej tydzień wolnego. Mógłby spędzić ten czas  
z rodziną, wybrać się wreszcie na ten od dawna przekładany piknik, wyjechać w góry... 
Gosia powtarzała mu, że szczególnie cierpi na tym ich córka. Ośmioletnie dziecko po-
trzebuje obecności obojga rodziców. Przecież doskonale zdawał sobie z tego sprawę! 
Ale co miał zrobić? Nie mógł tak po prostu wziąć urlopu. Takie były uroki tej pracy… 
Będzie musiał poszukać zastępstwa. Lewiński to uczynny facet, mógłby chwilowo prze-
jąć część jego pacjentów, ale… Największy problem stanowiła jednak pewna starsza 
pani, która kategorycznie odmawiała wizyt u innego psychoterapeuty. Czuł się zapę-
dzony w kozi róg i nie bardzo wiedział, jak to wszystko rozegrać. W  każdym razie… 
Stwierdził, że zastanowi się nad tym później. Na chwilę obecną, mimo niesprzyjającej 
aury, miał zamiar cieszyć się pierwszą od dawna naprawdę wolną niedzielą. Zamieszał 
łyżeczką w kubku i zamiast pociągnąć z niego łyk odstawił go na biurko. Podszedł do 
okna. Spoglądał na przejeżdżające ulicą auta. Całe ubłocone, za każdym razem ochlapu-
jące wodą ludzi, przechodzących obok chodnikiem. Pomimo okropnej pogody 
i nieustannie spadających na głowy z szaroburego nieboskłonu hektolitrów wody, znaj-
dowali się śmiałkowie, którzy postanowili opuścić bezpieczne, suche schronienia. 
„Nacieszyć się”… Tak… Gdyby tylko mógł pozbyć się tej irracjonalnej obawy ze swojej 
podświadomości… Czuł, że długo w ten sposób nie wytrzyma. On, najlepszy psychote-
rapeuta w regionie, on Stefan Nowicki, nie potrafił poradzić sobie z jednym koszmarem. 
Co za bezsens. Przecież to był tylko sen. 

 
*** 

 
— To pan to zrobił, widziałam to! – staruszka uniosła wskazujący palec 
 i oskarżycielko wycelowała go prosto w Nowickiego, siedzącego w fotelu naprzeciw 
niej. 
— Osobiście widziałam, nie ujdzie to panu na sucho! – podniosła drżący głos do tego 
stopnia, iż niemalże krzyczała. 
Mężczyzna ze zdziwienia otworzył szeroko oczy. 
— Moment… Mówiła dopiero pani, że się to pani śniło, teraz brzmi to zupełnie inaczej – 
starał się zachować spokój i zimną krew. 
 Pacjenci nie raz potrafili serwować taką dozę bzdur, że nie mieściło się to w głowie, 
przecież wiedział o tym najlepiej. Ale dzisiaj była to już kolejna osoba, która opowiada-
ła, że był bohaterem jej snu. 
— Zapłacisz, za to, co zrobiłeś! Ty zbrodniarzu! – starsza pani tak się zapamiętała 
w miotaniu zdań, że nagle przestało przeszkadzać jej zwracanie się do terapeuty „per 
ty”. 
Kolejna osoba, której śnił się Nowicki, do tego w niezbyt przyjemnych okolicznościach. 
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— Zapewniam panią, że nie zrobiłem, żadnej z rzeczy, o które pani mnie posądza, to był 
tylko s… - przeszedł do defensywy, lecz pacjentka nie pozwoliła mu skończyć.  
Wstała ze swojego fotela, nadal z palcem wymierzonym w jego osobę. Serce!!!, pod 
wpływem zwiększonej ilości adrenaliny zaczęło bić dużo gwałtowniej. Odruchowo, jak-
by przygotowując się do obrony, również podniósł się, mimo, że nie powinien. 
Nagle drzwi otworzyły się i do gabinetu wpadł młody człowiek, mocno zziajany, prze-
rywając tę dziwną sytuację. Zza jego pleców wychyliła się recepcjonistka, wyglądająca 
na zmartwioną: 
— Najmocniej pana przepraszam, ten chłopak był umówiony na później, ale twierdzi, że 
ma bardzo pilną sprawę… 
— To ty! – wykrzyknął bezceremonialnie nowoprzybyły.  
— Widziałem cię w moim śnie! 
Nowicki cofnął się o krok, przerażenie coraz wyraźniej odmalowywało się na jego twa-
rzy. Nic już nie rozumiał. Poczuł, jak po skroni powoli ścieka mu pot. Był jak zwierzę  
w klatce. Uwięziony, zdezorientowany, spłoszony… Przecież on nie zrobił niczego takie-
go, nic z tego, co próbowano mu wmówić! W tym momencie ponownie głos zabrała ko-
bieta z recepcji. 
— Chwileczkę… - Nowicki wbił w nią spojrzenie pełne nadziei na to, że pomoże mu wy-
brnąć z tej sytuacji, wyjaśni, co się dzieje. Jej mimika zwiastowała jednak, co innego. 
— Faktycznie! Ja również sobie teraz przypominam, ty jesteś temu winny! 
Wszystkie trzy palce wyciągnięte były teraz w stronę mężczyzny, wszystkie trzy głosy 
chórem krzyczały: WINNY, WINNY! Szaleństwo sięgnęło zenitu, po czym nagle wszystko 
ucichło, tak nagle i niespodziewanie, jak się zaczęło. Została pustka. Lecz ta pustka wca-
le nie przyniosła ukojenia. Nadal męczyło to samo. Strach i niepewność pozostawały 
niezmiennie. Ale to przecież tylko sen. 

*** 
 
Zadzwonił budzik. Zaspany sięgnął, by go uciszyć. Nie musiał się spieszyć, wczoraj do-
stał informację, że dzisiejsze wizyty odwołano. Nie pytał o powód. Był zadowolony 
 z dodatkowego wolnego dnia. Jedyne, co miał teraz do zrobienia, to odwiezienie córki 
do szkoły. Wstał ociężale z łóżka. Tej nocy również się nie wyspał. Do tego bolała go 
głowa. Ubrał się i zszedł na dół, przygotować dziecku i sobie coś do zjedzenia. Jego żona 
musiała wyjść wcześniej do pracy, ale widocznie zdążyła jeszcze zrobić poranne zakupy, 
bo na stole leżała nierozpakowana torba, z której wypadły bułki i gazeta. 
 

* 
 
Właśnie kończył popijać kawę. Monisia poszła myć zęby po śniadaniu, a on od niechce-
nia wziął do ręki gazetę i zaczął ją przeglądać. Wielki, wytłuszczony nagłówek na pierw-
szej stronie głosił powrót seryjnego mordercy, który jakiś czas temu uciekł policji,  
a teraz  ponownie dał o sobie znać. Musiał przekartkować parę stron, opisujących wynik 
ostatnich wyborów samorządowych, temat wycinki lasów i parę innych informacji, któ-
re tak naprawdę nikogo nie ciekawiły, by dotrzeć do głównego reportażu. Nieujęty jesz-
cze do tej pory sprawca, zamordował w parku trzy kolejne ofiary. Łączny wynik znajdu-
jący się na jego koncie to już siedem osób. Opinia publiczna nieprzychylnie wyrażała się 
o nieudolności organów ścigania, które nie potrafiły unieszkodliwić szaleńca. Wszyscy 
się bali, a on spokojnie podrzynał gardła kolejnym osobom – mężczyznom, kobietom, 
czy dzieciom – nieważne. Każdy, kto stanął na jego drodze mógł żegnać się z życiem. 
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— Tato…? – nieśmiałe zawołanie dotarło do uszu Nowickiego, przerywając mu lekturę. 
Odłożył gazetę i odwrócił się. 
Zamurowało go. Nie wierzył własnym oczom i nie potrafił wydobyć z siebie ani słowa. 
Oto przed nim stała jego córka. Buzię miała jeszcze ubrudzoną w paście do zębów,  
a w malutkich, trzęsących się dłoniach trzymała zakrwawiony nóż. 
— Tato?... – zaczęła prawie, że płaczliwym tonem. 
— Znalazłam w łazience… 
Nieszczęsnemu ojcu aż zakręciło się w głowie. 
— O co tutaj chodzi… - wydusił z siebie szeptem, patrząc i jednocześnie nie widząc ni-
czego. O co tutaj chodzi… Czy to był tylko sen?... 
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Szkolny humor 
 

- Jak nazwać nauczyciela bez nerwicy? 
- Bezrobotny. 

Przed wizytacją w szkole nauczyciel ustala: 
- Jak o coś zapytam, niech zgłaszają się wszycy. Ci, 

co wiedzą prawą ręką, ci co nie wiedzą lewą... 
Uwagi: 

 
Cieszy się, że dostaje coraz więcej uwag.  

 
Cieszy się, bo kolega się cieszy, że dostaje coraz wię-

cej uwag.  
 

Wysłany po kredę, przyniósł cały karton twierdząc, że 
pani woźna zwiększyła wydobycie rudy kredy. 

 
Humor z zeszytów: 

W czasie totalnej mobilizacji wcielono do wojska nawet dzieci w podeszłym wieku. 

Rejtan nie chcąc dopuścić do rozbiorów Polski stanął w drzwiach i sam się rozebrał. 

Na placu gdzie stoi pomnik Jagiełły, toczyła się kiedyś wielka bitwa zwana pod Grunwal-
dem. 

Rodzicami Żeromskiego byli Józef i Wincenty 
Żeromscy. 

Marynarze pływają po wodach a często po oce-
anach. 

Makbet opierał się na mordzie. 

Ludzie ginęli z mrozu i innych chorób zakaźnych. 

Szkielet utrzymuje nas na nogach. Gdyby nie było 
szkieletu, to mięso ciągle spadałoby na ziemię. 

Serce jest to narząd bicia. 

Antygona zakopała brata, splunęła moralnie na 
króla i powiesiła się 

Po śmierci Urszulki Kochanowski od trenu IX zaczyna powątpiewać w jej cnotę 

Matka Helenki zmarła na chorobę, a ojciec spadł i zabił się na śmierć. 

Boryna obudził się martwy. 

Na skutek żałoby swojej matki, Iwona urodziła się w pięć lat po śmierci ojca.  










