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Z życia szkoły
Atuty naszej Szkoły!
Zespół Szkół Nr 2 w Nałęczowie to
szkoła
położona w
niewielkim
uzdrowiskowym miasteczku,
zlokalizowana
w urokliwej okolicy
wąwozów i wzgórza Jabłuszko. Atutem
placówki jest bogata oferta edukacyjna
skierowana
dla
osób
o
różnych
zainteresowaniach, aspiracjach
i zdolnościach. Różnorodność szkół
tworzących zespół daje szerokie spektrum
możliwości kształcenia. Zespół Szkół Nr 2
w Nałęczowie powstał z połączenia dwóch
placówek oświatowych o bardzo bogatej
tradycji i dużych zasługach dla edukacji
i wychowania młodzieży w regionie –
założonego
w
1944
r.
Liceum
Ogólnokształcącego
im.
Stefana
Żeromskiego i powołanego do życia w
1930 r. Zespołu Szkół im. Zygmunta
Chmielewskiego. Przed fuzją w środowisku
lokalnym był to ceniony Żerom i równie
popularny Ekonomik. Od września 2017r.
obie te tak popularne szkoły tworzą
wspólną historię i z nowymi inspiracjami
oraz wyzwaniami spoglądają w przyszłość.
Szkoła daje możliwość uczenia się
w klasach licealnych, które bardzo dobrze
przygotowują do egzaminu maturalnego
i do podjęcia nauki na wybranych
wyższych uczelniach. Klasy technikum
konsolidują dobre przygotowanie do
egzaminu maturalnego z umożliwieniem
zdobycia kwalifikacji, potwierdzonych
zdaniem egzaminów zawodowych. Szkoła
Branżowa I Stopnia to połączenie nauki
przedmiotów
ogólnych
w
szkole
z praktyczną nauką zawodu bezpośrednio
w zakładzie pracy. Placówka prowadzi
również
nabór
do
Liceum
Ogólnokształcącego
dla
Dorosłych,
funkcjonującego w systemie zaocznym.

ucznia. Oferujemy naszym wychowankom
możliwość zrealizowania planów, aspiracji
oraz
rozwijania
zainteresowań,
wyposażamy w wiedzę i umiejętności
niezbędne do dalszego kształcenia oraz
pracy zawodowej. Umożliwiamy każdemu
uczniowi odniesienie sukcesu zgodnego
z jego predyspozycjami i ambicjami.
W opracowanej strategii pracy placówki
najważniejszym podmiotem jest oczywiście
uczeń. Wszystkie procesy i działania mają
na celu kształtowanie postawy młodego
człowieka, która w przyszłości pozwoli mu
na radzenie sobie z wymaganiami życia
zawodowego, osobistego i społecznego.
Szkoła kreuje postawy twórcze
i aktywne, niezbędne do życia w warunkach
podlegających ciągłym zmianom. Nasza
placówka i kształci i wychowuje zgodnie
z przekonaniem, że te dwa procesy stanowią
integralną całość procesu edukacyjnego.
Poprzez różne formy oddziaływań na
zajęciach
edukacyjnych,
lekcjach
wychowawczych, uroczystościach
szkolnych
i klasowych, wycieczkach
szkolnych i pozaszkolnych, olimpiadach,
konkursach i zawodach stwarzane są
warunki do realizowania działań w sferze
wychowania: moralnego, patriotycznego,
społecznego, prozdrowotnego,
estetycznego, kulturalnego, emocjonalnego.
Proponujemy ciekawą ofertę zajęć
pozalekcyjnych, stwarzającą każdemu
uczniowi warunki do wszechstronnego
rozwoju na miarę jego indywidualnych
możliwości, do realizacji pasji i talentów.
Są
to
koła
zainteresowań
m.in.
fotograficzne, czy filmowe, zajęcia
w ramach SKS-u, zespoły artystyczne,
dodatkowe fakultety zarówno dla uczniów
zdolnych jak i mających trudności w nauce,
zajęcia warsztatowe np. z programowania.
Promujemy
talenty
swoich
uczniów. Znaki rozpoznawcze naszej
szkoły w środowisku lokalnym to Zespół
Wokalny Freony, uświetniający swoimi
występami uroczystości i imprezy lokalne,
czasopismo młodzieży i nauczycieli

Zespół Szkół nr 2 to nowoczesna,
dobrze wyposażona placówka edukacyjna,
w której dostrzega się potrzeby każdego
3

Z życia szkoły
wysokimi wskaźnikami na egzaminach
zawodowych. Proponujemy bogatą ofertę
nauczania języków obcych. U nas można
opanować język angielski, niemiecki,
francuski, hiszpański. Jesteśmy Szkołą
Partnerską
UMCS
i
Uniwersytetu
Przyrodniczego w Lublinie, dzięki czemu
nasi uczniowie uczestniczą w wykładach,
seminariach, warsztatach i sesjach
naukowych organizowanych przez te
uczelnie. Współpracujemy z wieloma
organizacjami, instytucjami i fundacjami,
aby wzbogacić i urozmaicić proces
dydaktyczny
i
wychowawczy.
Potwierdzeniem dobrej marki szkoły
i różnorodności prowadzonych działań są
liczne certyfikaty i odznaczenia, nadane
placówce za aktywny udział w projektach
i przedsięwzięciach ogólnopolskich: Złoty
Medal
Opiekuna
Miejsc
Pamięci
Narodowej, Certyfikat Szkoły Łowców
Talentów, Certyfikat Uczeń Bezpieczny
w
Sieci,
Certyfikat
Dobrze
ZaPROJEKTowanej Szkoły. Liceum zostało
uhonorowane prestiżowym tytułem Stacji
Kultury, przyznawanym przez Fundację
TEAM Teatrikon. Stacje Kultury to jeden
z
najbardziej
wyróżniających
się
plebiscytów dla szkół ponadpodstawowych
na Lubelszczyźnie.
Zespół Szkół Nr 2 w Nałęczowie to
miejsce, w którym uczniowie i nauczyciele
nie boją się podejmować
realizacji
ambitnych i ciekawych przedsięwzięć
o charakterze naukowym, kulturalnym,
społecznym
i
charytatywnym.
W środowisku są znane i cenione cykliczne
imprezy, organizowane przez naszą
placówkę, które adresowane są do uczniów
szkół podstawowych i ponadpodstawowych
oraz do wszystkich chętnych, m. in. Dzień
Zawodów Przyszłości, Powitaj Wiosnę
z Nami, Wojewódzki Konkurs Ortograficzny
Zostań Mistrzem Ortografii pod patronatem
UMCS, Czytelnia pod Chmurką i animacje
literackie w ramach Majówki z Prusem,
Wieczorki
Literackie
w
kawiarni
artystycznej Ewelina. Dzień Zawodów
Przyszłości to przedsięwzięcie skierowane
do młodszych kolegów i koleżanek, którzy

Cisowiec, Grupa Teatralna Sensu Lato
organizująca cykliczne wieczorki literackie
w Kawiarni Artystycznej Ewelina, Szkolny
Klub Wolontariatu. Wolontariusze stale
współpracują z Przedszkolem im. Adama
Żeromskiego w Nałęczowie, Świetlicą
Środowiskowo Dziecięca Alternatywa,
Fundacją Zarażamy Radością.W szkole
swoją działalność prowadzi również
Spółdzielnia
Uczniowska,
skupiająca
przede wszystkim uczniów technikum
ekonomicznego, dla których pełni ona
funkcję
warsztatu
praktycznego
doskonalenia zawodowego. Działają trzy
agendy spółdzielni: sklepik, punkt
sprzedaży pieczywa oraz kasa.
Uczniowie chętnie biorą udział
w licznych konkursach, olimpiadach,
warsztatach
tematycznych,
dużych
konferencjach IT. Zawsze mogą liczyć na
dodatkową motywację oraz
wsparcie
i pomoc ze strony nauczycieli. W szkole
pracuje
wykwalifikowana
kadra
pedagogiczna, w większości to nauczyciele
dyplomowani
i
egzaminatorzy
przedmiotów
maturalnych.
Stanowią
zespół osób nastawionych na doskonalenie
własnych kwalifikacji i kompetencji.
Stosują nowoczesne i efektywne metody
nauczania, prowadzą działania innowacyjne
sprzyjające rozwojowi uczniów i realizacji
ich planów. O zdrowie młodzieży dbają
pracownicy służby zdrowia(pielęgniarka
i lekarz stomatolog), a stałą pomoc
zapewniają pedagog oraz psycholog
szkolny.
Regularnie od kilku lat placówki,
z połączenia których powstał obecny Zespół
Szkół są wymieniana w Ogólnopolskim
Rankingu
Szkół
Ponadgimnazjalnych
Perspektyw, zajmując każdego roku
wysokie
lokaty
w
powiecie
i województwie. Liceum Ogólnokształcące
im. Stefana Żeromskiego szczyci się
dobrymi wynikami uzyskiwanymi na
maturze. Niejednokrotnie średnia ocen
naszych maturzystów z poszczególnych
przedmiotów przewyższała wskaźniki
wojewódzkie i ogólnopolskie. Uczniowie
technikum również mogą pochwalić się
4

Z życia szkoły
muszą dokonać
wyboru, dotyczącego
dalszego
kształcenia
w
szkołach
ponadpodstawowych. Warsztaty i pokazy
prowadzone przez naszych uczniów
i nauczycieli oraz spotkania z absolwentami
szkoły, reprezentującymi różne profesje
mają za zadanie pomóc im w podjęciu tak
ważnej decyzji.

Każdego roku duża grupa naszych
uczniów otrzymuje Nagrody Starosty
Puławskiego Być Najlepszym za bardzo
dobre wyniki
w
nauce,
wzorowe
zachowanie
oraz
za
osiągnięcia
w
konkursach
i
olimpiadach,
a także za pracę w wolontariacie.
W ubiegłym roku szkolnym nasza
absolwentka została laureatką Nagrody
Głównej Starosty Puławskiego Być
Najlepszym. Od wielu lat najlepsi
uczniowie nagradzani są Stypendium
Prezesa Rady Ministrów. Wymiernym
świadectwem naszej pracy są dalsze losy
Absolwentów, którzy mogą poszczycić się
osiągnięciami
w życiu zawodowym,
społecznym i rodzinnym. Wielu z nich
utrzymuje stały kontakt z nauczycielami
i wychowawcami oraz chętnie odwiedza
swoją Alma Mater.

Szkoła znana jest w środowisku jako
placówka, która stawia na działanie, która
lubi jak dzieje się coś pożytecznego
i
pozytywnego.
Te
wszystkie
przedsięwzięcia są możliwe do realizacji
dzięki temu, że uczęszcza do nas wspaniała,
wszechstronnie utalentowana młodzież, i że
mamy grupę nauczycieli, prawdziwych
pasjonatów. Dużą satysfakcją dla nas jest
fakt, że potrafimy bezkolizyjnie łączyć
działania kulturalne, wolontarystyczne
i środowiskowe z nauką i przygotowaniem
uczniów do matury i egzaminów
zawodowych czego dowodem są bardzo
dobre, od kilku już lat, wyniki egzaminu
dojrzałości i egzaminów potwierdzających
kwalifikacje zawodowe.

Uczniom zamiejscowym zapewniamy
miejsce w przytulnym
internacie,
w którym panuje prawdziwie domowa
atmosfera.

W roku szkolnym 2018/2019 proponujemy następujące
kierunki kształcenia
Liceum Ogólnokształcące im. Stefana
Żeromskiego



Nauka trwa 3 lata
 Jesteś przygotowany do egzaminu
maturalnego.
 Jako absolwent liceum możesz
kontynuować naukę na wybranym
przez Ciebie kierunku studiów.
Przygotowaliśmy dla Ciebie:
 Klasę biznesowo – inżynierską
z przedmiotem rozszerzonym
obowiązkowym: geografią lub
fizyką oraz do wyboru: matematyką
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lub językiem obcym (angielskim,
niemieckim)
Klasę medialno – prawniczą
z
przedmiotem
rozszerzonym
obowiązkowym: historią oraz do
wyboru: wiedzą o społeczeństwie
lub językiem polskim
Klasę biologiczno – medyczną
z
przedmiotem
rozszerzonym
obowiązkowym: biologią oraz do
wyboru: językiem polskim lub
chemią

Z życia szkoły
Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych






Uczniowie kierunku technik ekonomista
w
trakcie
cyklu
kształcenia:
• nauczą się prowadzić księgi rachunkowe
i ewidencjonować operacje gospodarcze
różnych firm i podmiotów działających na
rynku,
•
poznają
zasady
rachunkowości
od podstaw,
• będą księgować operacje gospodarcze
w tradycyjny sposób, ale i również
w dobrze
wyposażonej
pracowni
ekonomiczno-informatycznej,
• poznają
zasady
zastosowania
technik komputerowych w ekonomii,
• nauczą się obsługi programu InsertGT,
który jest najpopularniejszym program
księgowym
stosownym
na
rynku
i używanym przez wiele firm oraz biur
obrachunkowych.
Absolwent tego kierunku będzie
przygotowany
do
wykonywania
następujących zadań zawodowych:
• planowanie i prowadzenie działalności
gospodarczej,
• obliczanie podatków,
• prowadzenie spraw kadrowo – płacowych
w organizacji,
• prowadzenie rachunkowości,
•wykonywanie analiz i sporządzanie
sprawozdań z realizacji zadań organizacji.
Posiadając takie umiejętności absolwent
kierunku technik ekonomista będzie mógł
podjąć pracę w następujących instytucjach:
banku, biurze podatkowym, prywatnej
firmie, instytucji samorządowej, rządowej
i pozarządowej, firmie ubezpieczeniowej
oraz w wielu innych jednostkach. Ponadto
będzie mógł otworzyć własną działalność
gospodarczą.

Liceum Ogólnokształcące jest
szkołą dla dorosłych kształcącą
w formie weekendowej.
Zajęcia odbywają się zazwyczaj, co
2 tygodnie w sobotę i w niedzielę
w godz. 8:00 – 15:00.
Okres nauczania wynosi 3 lata
(VI semestrów).Absolwenci
Zasadniczej Szkoły Zawodowej
rozpoczynają naukę od semestru III.
Nauka jest bezpłatna.

Liceum dla Dorosłych wzbogaca wiedzę
z
przedmiotów
ogólnokształcących.
Ukończenie
umożliwia
uzyskanie
wykształcenia średniego oraz świadectwa
dojrzałości
po
zdaniu
egzaminu
maturalnego. Dzięki temu możliwe jest
dalsze kontynuowanie nauki w szkole
policealnej lub na studiach wyższych.
Technikum Nr 1
nauka trwa 4 lata
 Uzyskujesz
tytuł
technika
w wybranym zawodzie.
 Jesteś przygotowany do egzaminu
maturalnego.
 Jako absolwent technikum możesz
kontynuować naukę na wybranym
przez siebie kierunku studiów.
 Oferujemy Ci zawody zgodnie
z zapotrzebowaniem rynku pracy.
Technik ekonomista
przedmioty rozszerzone: matematyka,
wiedza o społeczeństwie
Kierunek umożliwia zdobycie wiedzy
niezbędnej do wykonywania zawodu
ekonomisty, a także pozwala wykształcić
skrupulatność, precyzję myślenia oraz
zdobyć wiedzę marketingową. Wybierając
ten kierunek nauczysz się korzystać
z narzędzi ekonomicznych informatycznych
oraz zapoznasz się z zasadami nowoczesnej
rachunkowości i finansów.

Technik informatyk
przedmioty rozszerzone: matematyka,
informatyka
Dzięki stałemu rozwojowi komputerów
i Internetu zawód informatyka stał się
popularny, a zapotrzebowanie na rynku
pracy na fachowców z tego zakresu jest
bardzo duże. Jest to jedna z najszybciej
rozwijających się branż, dlatego też
6

Z życia szkoły
powstało wiele specjalizacji, m.in. :
programista, administrator sieci
komputerowych, projektant stron
internetowych, a takie umiejętności
możesz zdobyć w Zespole Szkół Nr 2.
W czasie nauki zdobywane umiejętności
zawodowe to miedzy innymi:
 posługiwanie
się
systemami
operacyjnymi,
 praca w wybranych rodzajach sieci
komputerowych,
 posługiwanie się wiedzą o budowie
i działaniu systemów operacyjnych
w stopniu pozwalającym na
opanowanie umiejętności pracy
z różnymi systemami,
 posługiwanie
się
typowym
oprogramowaniem
użytkowym
i narzędziowym,
 konfiguracja sprzętu i
oprogramowania dla podstawowych
zastosowań,
 posługiwanie się językami obsługi
wybranych rodzajów baz danych,
 projektowanie baz danych i ich
oprogramowania,
 programowanie
w wybranych
językach, w szczególności Pascal,
C++, Java,
 stosowanie metod programowania
i dobór algorytmów,
 cyfrowe
przetwarzanie obrazu
i dźwięku.






Oczywiście absolwent technikum może
również założyć własną firmę i prowadzić
działalność gospodarczą w wybranym
zakresie.
Technik hotelarstwa
przedmioty rozszerzone: język obcy,
geografia
Zajęcia praktyczne prowadzone są nie tylko
w profesjonalne wyposażonej pracowni,
ale także w Hotelu*** Przepióreczka oraz
w Centrum Szkoleniowo Wypoczynkowym
Energetyk w Nałęczowie. Ogromną zaletą
jest położenie szkoły w znanej
miejscowości
o
charakterze
wypoczynkowo
–
uzdrowiskowym,
z potężnym zapleczem noclegowo turystycznym. Uczniowie mają więc duży
wybór
miejsc do odbycia praktyki
zawodowej.
Często
pracodawcy
są tak zadowoleni z pracy i postawy
uczniów, że proponują im zatrudnienie
w swoich placówkach.
Uczniowie zostaną przygotowani do:

Informatycy znajdują zatrudnienie nie tylko
w firmach informatycznych, mogą również
zajmować
się
obsługą
systemów
informatycznych w firmach różnych branż,
na przykład:







wydawnictwach i drukarniach,
studiach graficznych
i dźwiękowych,
studiach telewizyjnych i filmowych,
przedsiębiorstwach i instytucjach
korzystających z komputerów.





ośrodkach obliczeniowych,
instytucjach
zajmujących
się
tworzeniem
i
eksploatacją
oprogramowania komputerowego,
firmach
sprzedających
sprzęt
komputerowy,
firmach instalujących
oprogramowanie i sieci komputerow
punktach serwisowych sprzętu
komputerowego,
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korzystania z przepisów prawnych
do
prowadzenia
zakładu
hotelarskiego,
stosowania zasad i instrumentów
marketingu
w
działalności
hotelarskiej,
fachowej i kompleksowej obsługi
gościa hotelowego,
posługiwania się biegle językiem
obcym w zakresie słownictwa
zawodowego i branżowego,
organizowania pracy w zakładzie
hotelarskim,
organizowania i obsługi kongresów,
targów, zjazdów i innych imprez,

Z życia szkoły






współpracy z firmami
świadczącymi usługi dla zakładów
hotelarskich,
prowadzenia
korespondencji
i obsługi nowoczesnego sprzętu
biurowego,
postępowania zgodnego z zasadami
etyki i kultury zawodu.

turystycznych,
•
rozliczanie
ich
kosztów
oraz
podejmowania
wszelkich
czynności
związanych z podróżą w całym sektorze
przemysłu turystycznego,
• ustalanie, koordynowanie i nadzór
realizacji
obsługi
turystycznej
,
• sporządzanie ofert turystycznych w języku
polskim i obcym.

Typowymi miejscami pracy technika
hotelarstwa są obiekty bazy noclegowej
takie jak: hotele, motele, ośrodki
wypoczynkowe, zakłady uzdrowiskowe,
pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska,
a także współczesna baza ruchoma:
promowa, żeglugowa, kolejowa, lotnicza i
inna. Technik hotelarstwa może być
również
zatrudniony
w
organach
administracji samorządowej, zajmującymi
się usługami hotelarskimi, a także
w
branżowych
organizacjach
i stowarzyszeniach. Ponadto może również
prowadzić własną działalność gospodarczą
w zakresie świadczenia usług noclegowych.

Możliwości zatrudnienia:
Absolwenci kierunku technik obsługi
turystycznej mają szerokie możliwości
znalezienia zatrudnienia w sektorze usług
turystycznych:






Technik obsługi turystycznej

biura podróży i agencje turystyczne,
ośrodki informacji turystycznej,
organy administracji rządowej
i samorządowej zajmujące się
organizacją i promocją turystyki,
hotele i domy wczasowe,
fundacje i stowarzyszenia.

. Duży nacisk, który kładziemy na naukę
języków
obcych
pozwala
naszym
absolwentom na szukanie pracy zarówno
w kraju jak i poza jego granicami. Mogą
również prowadzić działalność
gospodarczą na własny rachunek.

przedmioty rozszerzone: język obcy,
geografia
Technik obsługi turystycznej to kierunek
stworzony dla ludzi kochających piękno
świata i natury, pragnących spełniać swoje
i innych marzenia o podróżach. Technik
obsługi turystycznej ustala , koordynuje
i nadzoruje realizację obsługi turystycznej,
zna wszelkie walory i atrakcje turystyczne
Polski i świata , które w połączeniu ze
znajomością zawodowego słownictwa
języka obcego oraz zakresu usług
świadczonych przez biura podróży pozwoli
mu na profesjonalną obsługę klienta.
Do zadań technika obsługi turystycznej
należy:
• kompleksowe świadczenie usług
turystycznych,
• organizowanie i realizacja imprez
8
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Technik handlowiec
przedmioty rozszerzone: matematyka,
język obcy

Miejsca pracy:

Umiejętności
nauki:





















zdobywane

w

własna działalność gospodarcza,

trakcie

organizowanie
i
prowadzenie
działalnośi małej firmy handlowej,
analizowanie rynku pod względem
oczekiwań i potrzeb klientów,
badanie możliwości wzrostu udziału
firmy na rynku,
identyfikowanie barier
występujących w handlu,
analizowanie skuteczności
i efektywności sieci dystrybucji
towarów i usług,
organizowanie
i
prowadzenie
działań reklamowych,
określanie zasad i form marketingu,
księgowanie typowych operacji
gospodarczych, obliczanie
podatków
prowadzenie negocjacji
handlowych,
określanie kosztów działalności
handlowej.
znajomość z zakresu
towaroznawstwa,
stosowanie technik
informatycznych,
znajomość z zakresu
cywilnego i handlowego.

Branżowa Szkoła I Stopnia



Nauka trwa 3 lata.
Kształcenie odbywa się w klasie
wielozawodowej, w wybranym
przez ucznia zawodzie.
 W trakcie nauki odbywają się
zajęcia teoretyczne z przedmiotów
ogólnokształcących w szkole.
 Zajęcia z przedmiotów
zawodowych odbywają się podczas
miesięcznych kursów zawodowych
w każdym roku nauki w ośrodkach
dokształcania zawodowego.
 Kształcenie praktyczne odbywa się
najczęściej
w
renomowanych
rzemieślniczych zakładach pracy
lub najlepszych przedsiębiorstwach
handlowo – usługowych.
 Absolwent to dobry fachowiec,
odnajdujący się na rynku pracy.
 Jest przygotowany do podjęcia
dalszej nauki. Ma otwartą drogę do
pogłębiania wiedzy w liceum lub
technikum uzupełniającym.
Uczeń może zdobyć zawód zgodny z
zapotrzebowaniem rynku pracy, na
przykład:
zawód kucharza, lakiernika, cukiernika,
piekarza, fryzjera, krawca, stolarza,
elektromechanika, blacharza
samochodowego, murarza – tynkarza,
montera sieci i instalacji sanitarnych,
elektromechanika pojazdów
samochodowych lub kształcić się w innym
wybranym przez siebie zawodzie.

prawa

Absolwent może podjąć pracę jako:





dział marketingowy firmy handlowej,
dział obsługi klienta firmy handlowej,
produkcyjnej, usługowej.

Merchandiser,
Specjalista ds. obsługi klienta,
Specjalista ds. sprzedaży,
Specjalista ds. zaopatrzenia.

Zespół Szkół Nr 2 w Nałęczowie to szkoła
nowych możliwości i perspektyw!
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Będziemy o Was pamiętać!
Umarłych wieczność dotąd trwa, dokąd pamięcią się im płaci.
Wisława Szymborska

i taktowna. Nigdy nie mówiła o nikim źle,
nie interesowała się plotkarstwem.
W stosunku do uczniów była
wymagająca i konsekwentna. Uczyła ich
odpowiedzialności
i
samodzielnego
myślenia. Swoją pracę wykonywała zawsze
sumiennie. Była aktywnym
i zaangażowanym
w
życie
szkoły
pracownikiem. W czasie nieobecności
dyrekcji, były jej powierzane obowiązki
dyrektora szkoły, pracowała przy tworzeniu
statutu szkoły, wiele lat pisała protokoły
zebrań
rady
pedagogicznej,
przygotowywała uczniów do egzaminów
maturalnych.

Prawie rok temu z wielkim bólem
pożegnaliśmy naszą drogą koleżankę,
Alinkę Mirosław. Zmarła 6 maja 2017 roku
po ponad 3-letnim zmaganiu z chorobą
nowotworową.

Kochała góry, przyrodę, piesze
wycieczki. Była skromna, dobra
i uśmiechnięta.

Alina
Mirosław
pracowała
w Zespole Szkół im. Zygmunta
Chmielewskiego w Nałęczowie od 1987
roku. Była nauczycielką geografii,
wychowawcą i bibliotekarzem. Pracownia
geograficzna niezmiennie będzie nam się
kojarzyła z jej osobą.

Tak ją zapamiętamy.
B.S.

Alina była niezwykle życzliwa
i bezkonfliktowa. Umiała stawać ponad
podziałami, nigdy nie wywyższała się nad
innych, nie była żądna sukcesów, nie
szukała poklasku, chętnie służyła pomocą.
Patrzyła na życie, pracę i środowisko
z dużym dystansem. Była pełna pokory,
zawsze spokojna i opanowana. Dała się też
poznać jako osoba bardzo dyskretna,
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Ogólnokształcące
im.
Bartosza
Głowackiego w Tomaszowie Lubelskim.
W czasie nauki w szkole rozwijała swoją
pasję harcerską, pracowała jako sekretarka
w Komendzie Hufca ZHP. Po wojnie do
domu
wrócił ojciec, który znalazł
zatrudnienie jako nauczyciel matematyki,
fizyki i chemii w Gimnazjum dla Dorosłych
i w Gimnazjum Ogólnokształcącym.
Po maturze, w roku 1951, pani
Danuta zdała egzamin na Uniwersytet
Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie na
Wydział
Matematyczno-Przyrodniczy.
Rozpoczęła
tam
studia
w Instytucie Fizyki. Zainteresowanie
naukami ścisłymi zawdzięczała ojcu, który
od dzieciństwa dbał o jej wszechstronny
rozwój. W czasie studiów śpiewała
również w chórze akademickim. Tytuł
magistra
oraz
dyplom
ukończenia
Uniwersytetu otrzymała 25 czerwca 1955 r.

Danuta Marianna Borkowska,
z domu Cichocka, urodziła się 24
października 1933 r. w Tomaszowie
Lubelskim. W rodzinie żywe były tradycje
nauczycielskie, ten zawód wykonywał
również jej ojciec oraz babcia. Dziecięce
lata p. Borkowskiej zbiegły się z bardzo
trudnym okresem II Wojny Światowej.
Rodzina została tragicznie doświadczona
przez historię. Już na początku wojny dom
państwa Cichockich został doszczętnie
zniszczony w bombardowaniu. Do końca
wojny państwo Cichoccy korzystali
z gościnności krewnych. Kolejnym
bolesnym
doświadczeniem
było
aresztowanie ojca. Franciszek Cichocki od
momentu uwięzienia na Zamku Lubelskim,
trafiał kolejno do obozów w Oświęcimiu,
Dachau, a następnie do Buchenwaldu.
W tym czasie ciężar utrzymania rodziny
spoczywał na barkach matki. W roku 1940
Danuta Borkowska zaczęła uczęszczać do
szkoły
powszechnej, na początku
do
pobliskiej wioski Sznury, a następnie do
Tomaszowa Lubelskiego. W siódmej klasie
wstąpiła
do
Związku
Harcerstwa
Polskiego, najpierw była zastępową,
a później przyboczną. Po ukończeniu
szkoły powszechnej została zapisana do
Gimnazjum, a następnie do
Liceum

Po ukończeniu edukacji skierowana
została do pracy w Nałęczowie, od 01
września 1955 r. rozpoczęła pracę jako
nauczyciel fizyki w Liceum
Ogólnokształcącym im. S .Żeromskiego.
Z tym miastem będzie związane dalsze
życie prywatne i zawodowe pani Danuty .
W roku 1956 wychodzi za mąż za
Eugeniusza Borkowskiego. Tutaj rodzą się
jej dzieci- Anna(1957), która na stałe
mieszka w Australii i Zbigniew(1961),
który wraz z najbliższymi mieszka w domu
rodzinnym.
Początki jej pracy w nałęczowskim
liceum nie były łatwe. Już w pierwszym
roku została wychowawczynią klasy
maturalnej. Jej uczniowie byli od niej starsi
zaledwie o trzy lata. Wydawać by się
mogło, że tak niewielka różnica wieku
będzie przeszkodą w wykonywaniu
obowiązków pedagogicznych. O tym, że
pani Danucie udało się jednak sprostać
zadaniu, może świadczyć fakt, że do końca
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jej życia wychowankowie utrzymywali
z nią kontakty.

(1972 r.), Złoty Krzyż Zasługi (1975),
Srebrny Medal Opiekuna Miejsc Pamięci
Narodowej (1981 r.), Nagrodę Specjalną
Ministra Oświaty i Wychowania (1984 r.),
Medal 40-lecia z okazji Jubileuszu Liceum
(1984 r.).

W celu doskonalenia swoich
umiejętności i wzbogacania warsztatu pracy
podjęła Podyplomowe Studia z zakresu
Fizyki na UMCS. Przez cały okres
aktywności zawodowej z zaangażowaniem
włączała się w życie placówki. Pracowała
w
harcerstwie,
pełniąc
funkcję
Komendanta Szczepu Błękitnych ZHP przy
Liceum. Organizowała wycieczki i biwaki
dla młodzieży, sprawowała funkcję
opiekuna
Samorządu
Szkolnego.
Podejmowała wiele inicjatyw, wyróżniała
się pomysłowością oraz umiejętnością
mobilizowania
uczniów
do
pracy
społecznej.

Po trzydziestu latach pracy, w roku
1985, przeszła na emeryturę. Przez pięć
kolejnych lat pracowała w ograniczonym
wymiarze godzin. Nigdy nie przestała
angażować się w życie Liceum.
Uczestniczyła w różnych uroczystościach
szkolnych, spotkaniach z absolwentami
i w jubileuszach. Co roku spotykała się ze
swoimi wychowankami.
W ostatnich latach życia walczyła
z ciężką chorobą. Wykazała się wtedy
niespotykanym hartem ducha, ale również
olbrzymią pokorą wobec wyroków losu.
Nie traciła nigdy nadziei i uśmiechu,
pomimo wielu bolesnych doświadczeń.
W tym trudnym okresie wielkim
wsparciem była dla niej rodzina – dzieci
i wnuki. Zmarła 04 stycznia 2018 roku,
została pochowana na cmentarzu w jej
ukochanym Nałęczowie.

Praca zawodowa była dla pani
Danuty bardzo ważna. Podchodziła do niej
w sposób niezwykle profesjonalny. Znana
była z perfekcjonizmu, stawiania uczniom
wysokich wymagań, oraz niespotykanej
życzliwości.
Sumienność i pilność to
wyznaczniki jej podejścia do pracy. Warto
podkreślić, że potrafiła przekazywać swoją
wiedzę w sposób atrakcyjny, stosowała na
zajęciach metodę laboratoryjną. Trud
włożony
w
kształcenie
młodzieży
przynosił wymierne efekty. Uczniowie pani
Danuty
bardzo
dobrze
zdawali
egzamin dojrzałości z fizyki, odnosili
sukcesy w konkursach i olimpiadach.

Jolanta Woźniakowska

Dla swoich wychowanków była nie tylko
mentorem i przewodnikiem intelektualnym
w drodze do realizacji marzeń naukowych,
ale również autorytetem moralnym.
Wyróżniała się niespotykaną otwartością na
potrzeby uczniów, wyjątkowym ciepłem
i kulturą osobistą.
Za
szczególne
osiągnięcia
w dziedzinie dydaktycznej i wychowawczej
była wielokrotnie nagradzana. Otrzymała:
Nagrodę Kuratora Oświaty w Lublinie
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chemii w Studium Podyplomowym
Instytutu Chemii Uniwersytetu Marii Curie
– Skłodowskiej w Lublinie, co niewątpliwie
przyczyniło się do nadania jej w roku 1976
tytułu
nauczyciela
dyplomowanego.
W październiku 1976 roku została też
uhonorowana Nagrodą Ministra Oświaty
i Wychowania. Jej praca doceniana była
również przez dyrektorów szkoły, o czym
świadczyć mogą liczne nagrody. Stefan
Paczos, wieloletni dyrektor Zespołu Szkół
Zawodowych CRS Samopomoc Chłopska
w Nałęczowie, w roku 1968 dokonał
następującej oceny jej pracy zawodowej:
Pani Teresa Zając posiada dobre
przygotowanie z zakresu chemii. W okresie
dotychczasowej pracy zawodowej oraz
w wyniku ukończonego kursu wypracowała
właściwe metody nauczania i wychowania.
W nauczaniu chemii uzyskuje pozytywne
wyniki. (...) Zlecane zadania wykonuje
dobrze, z dużą troską o młodzież. Swoją
karierę
pedagogiczną
zakończyła
01 września 1994 roku, przepracowawszy
trzydzieści lat w zawodzie.

Teresa Zając z domu Borowa
urodziła się 2 stycznia 1940 roku w Gutach,
koło Sokołowa Podlaskiego. W latach
1946-1953
uczęszczała
do
Szkoły
Podstawowej w Kosowie Lackim, naukę
kontynuowała (1953-1957) w Liceum
Ogólnokształcącym w Sokołowie
Podlaskim. Następnie podjęła studia
na Wydziale Matematyki, Fizyki i Chemii
Uniwersytetu Marii Curie - Skłodowskiej
w Lublinie. Tytuł magistra chemii uzyskała
w roku 1964.

Teresa Zając była doświadczoną
nauczycielką. Przez lata pracy nieustannie
kształtowała i wzbogacała swój warsztat
pracy. Jej lekcje były dobrze przygotowane
pod
względem
merytorycznym
i metodycznym. Dużo czasu poświęcała
uczniom z trudnościami w nauce,
organizowała dla nich dodatkowe lekcje
wyrównawcze, dzięki czemu osiągali oni
pozytywne wyniki w dziedzinie chemii.

W 1960 roku zawarła związek
małżeński, a rok później urodziła córkę
Ewę. Po kilku latach na świat przyszła
druga córka, Katarzyna.
Od 01 września 1964 roku podjęła
pracę w Zespole Szkół Zawodowych CRS
Samopomoc chłopska w Nałęczowie
(późniejszym Zespole Szkół im. Zygmunta
Chmielewskiego
w Nałęczowie)
jako
nauczycielka chemii, towaroznawstwa
i wychowawca młodzieży. W 1966 roku
ukończyła
studia
pedagogiczne,
zorganizowane dla nauczycieli szkół
zawodowych
przez
Zarząd
Kadr
i Szkolenia Centrali Rolniczej Spółdzielni
Samopomoc Chłopska w Warszawie.
W latach 1975-1976 doskonaliła swoje
kompetencje nauczycielskie w zakresie

Wśród nauczycieli cieszyła się
opinią osoby pogodnej, życzliwej, skorej do
pomocy. Pracująca z nią nauczycielka
matematyki pani Maria Zalech, tak ją
wspomina:
Zawsze
emanowała
życzliwością,
ujmującym
spokojem
i niesamowitym poczuciem humoru.
Pamiętam, że nie szczędziła swego czasu
dla nas młodych, rozpoczynających pracę
w zawodzie. Potrafiła znaleźć właściwe
słowa, które podnosiły na duchu, które
13
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motywowały do dalszej pracy. Panią Teresę
zapamiętałam jako wymagającego oraz
troskliwego
nauczyciela,
a
przede
wszystkim dobrego człowieka. Wierzę, że
w taki sposób postrzegana była przez
wszystkich, którzy mieli okazję ją poznać.

w Nałęczowie. Żegnali ją rodzina,
przyjaciele,
współpracownicy
oraz
wdzięczni uczniowie.
Archiwum Zespołu Szkół im. Zygmunta
Chmielewskiego w Nałęczowie: Teczka akt
osobowych Teresy Zając. Wspomnienia Marii
Zalech:

Teresa Zając zmarła w 2018 roku.
Jej pogrzeb odbył się 05 stycznia
w Kościele pw. Jana Chrzciciela

http://zs2.naleczow.pl/5-stycznia-2018-rokupozegnalismy-z-zalem/

Anna Goliszek

Być Najlepszym
Dnia
22
czerwca
2017r.
w Puławskim Ośrodku Kultury
Dom
Chemika odbyła się gala, na której
wręczono nagrody Starosty Puławskiego –
Być Najlepszym za rok szkolny 2016/2017,
będące uhonorowaniem największych
osiągnięć uczniów ze wszystkich szkół
prowadzonych przez Powiat Puławski.
Uroczystość otworzył Starosta
Puławski, pan Witold Popiołek. W swoim
przemówieniu podkreślił wartość nauki
w życiu młodego człowieka oraz zachęcił
młodzież do wytrwałości w dążeniu do
wytyczonych
celów.
Pogratulował
laureatom uzyskania wysokich wyników
w nauce oraz wypracowania innych
osiągnięć. Dalszą część gali poprowadziła
pani Małgorzata Noskowska - kierownik
Wydziału Edukacji Starostwa Powiatowego
w
Puławach.
Nagrody
finansowe
o łącznej wartości 68200 złotych przyznano
183 uczniom i zespołom za:
• wysoką średnią ocen (116 uczniów),
• osiągnięcia indywidualne (41 uczniom),
• osiągnięcia zespołowe (25 nagród).
Zdobywczynią Nagrody Głównej
Starosty Puławskiego Być Najlepszym
została nasza najlepsza maturzystka
Marianna Yermolenko za wybitne wyniki
w nauceśrednia
ocen
5,6
i wzorowe zachowanie. Marianna jest
finalistką 40. Ogólnopolskiej Olimpiady

Języka
Niemieckiego,
laureatką
Ogólnopolskiego
Konkursu
Języka
Niemieckiego Deutschfreund – 2017,
zdobywczynią 4. miejsca w Wojewódzkim
Konkursie Języka Niemieckiego An der
KUL ist Deutsch cool – 2017. Nasza złota
absolwentka podjęła w październiku 2017r.
studia
na
kierunku
ekonomika
przedsiębiorstw
w
Uniwersytecie
Humboldta w Berlinie.
Z naszej szkoły nagrodzono
następujących licealistów:
Za średnią ocen powyżej 5,0 i wzorowe
zachowanie nagodzeni zostali:
• Dominika Pszczoła
• Kamila Samoń
• Justyna Romanik
• Aleksandra Król
• Agata Kałdonek
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• Aleksandra Wójcik
• Emilia Koma
• Elżbieta Sikora
• Martyna Barszczewska
• Aleksandra Szarpak
• Justyna Rozwadowska
• Illia Yarysh
Za szczególne zaangażowanie
społeczne wyróżniona została również
grupa wolontariacka Tęcza w składzie:
Martyna Deruś, Weronika Grzywacz,
Aleksandra Wójcik, Bartosz Kaniecki i
Patryk Ośka.
• Anastasiia Buhaichuk
• Krzysztof Krasecki
Za osiągnięcia w konkursach oraz
olimpiadach przedmiotowych
i artystycznych na szczeblu powiatowym,
wojewódzkim, ogólnopolskim stypendia
odebrali:

Wszystkim nagrodzonym
serdecznie gratulujemy. Jesteście naszą
chlubą. Rozpierała nas duma, kiedy
patrzyliśmy jak odbieracie zasłużone
nagrody.

Nasze sukcesy!
Nasi uczniowie w okresie od lutego 2017 r do maja 2018 r. uzyskali między innymi
następujące osiągnięcia:










III miejsce w VI Wojewódzkim
Konkursie Statystyczno –
Demograficznym Sigma Kwadrat -



Emilia Koma, Agata Kałdonek,
Anastasiia Buhaichuk



I Miejsce w VI Wojewódzkim
Konkursie Wiedzy o Rosji - Ilia Yarish
II Miejsce w IX Powiatowym
Konkursie Recytatorskim Poezji
Wisławy SzymborskiejMartyna Barszczewska
III Miejsce w III Powiatowym
Konkursie Czytelniczym Zwiedzam
Świat z Blondynką - Krystian Krasa
Wyróżnienie w V Ogólnopolskim
Konkursie Las maravillas de
Espania – Dominika Ląkocy

VII Miejsce w IV Ogólnopolskim
Konkursie Astronomicznym
Astrolabium -Dominik Depta
I Miejsce w Mistrzostwach Powiatu
Puławskiego w piłce plażowej
chłopców Licealiada Michał Banaszek, Bartosz Słonka



II Miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie Deutschfreund Marianna Yermolenko



Tytuł finalisty 40 Ogólnopolskiej
Olimpiady Języka Niemieckiego Marianna Yermolenko



I Miejsce w Powiatowych
Zawodach Strzeleckich w strzelaniu
z broni pneumatycznej
- Kamila Samoń,
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III Miejsce w Wojewódzkim
Konkursie na Biznes Plan -

Z życia szkoły
Martyna Deruś, Aleksandra Król,
Aleksandra Szarpak




III Miejsce w Mistrzostwach
Powiatu Puławskiego w tenisie
stołowym chłopców Licealiada Patryk Ośka, Patryk Kędra



II Miejsce w Mistrzostwach
Powiatu Puławskiego w piłce
siatkowej chłopców Licealiada Bartosz Słonka, Michał Banaszek, Maciej
Malczyński, Michał Walczak, Bartłomiej
Pyrzyna, Szymon Gułowski, Przemysław
Janczak, Jakub Sochaj.

















I Miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie na Reportaż im.
Ryszarda Kapuścińskiego
– Elżbiete Sikora
IV Miejsce w III Ogólnopolskim
Konkursie MAKS
MATEMATYCZNY - Cezary Denko
IV Miejsce w Wojewódzkim
Turnieju o Puchar Rektora UMCS
w Indywidualnym Tenisie Stołowym
- Patryk Ośka
IV Miejsce w Wojewódzkim
Konkursie An der KUL ist Deutsch
cool- Marianna Yermolenko
Wyróżnienie w IV Powiatowym
Konkursie Translatorskim
SKRZYDLATE SŁOWA
- Cezary Denko






III Miejsce w Zawodach
Sportowych z cyklu Z UKS – u do
AZS – Studiuj w Lublinie w piłce
halowej kobiet - Patrycja
Błażejczyk, Małgorzata Zalewska,
Dominika Caboń, Paulina
Topolska, Anna Pawłowska, Julia
Mazur, Paulina Materek
Wyróżnienie w 21 Powiatowym
Jesiennym Konkursie
Recytatorskim
– Justyna Pszczoła
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I Miejsce w Mistrzostwach
Województwa LZS Szkół
Ponadgimnazjalnych
i Rolniczych w halowej piłce
nożnej dziewcząt Dominika Caboń,
Paulina Topolska, Zuzanna
Węgrowska, Anna Pawłowska,
Małgorzata Zalewska, Patrycja
Błażejczyk, Julia Mazur, Urszula
Baranowska, Magdalena Sitek
II Miejsce w Mistrzostwach
Województwa LZS Szkół
Ponadgimnazjalnych
i Rolniczych w halowej piłce nożnej
chłopców - Szymon Rodzik,
Sebastian Kruk, Tomasz
Radkowiak, Dawid Mrozek, Patryk
Kępa, Patryk Abramek, Mateusz
Wójcik, Kamil Rukasz, Przemysław
Sałęga, Patryk Mierzwa, Michał
Karczmarczyk
I Miejsce w Powiatowym
Konkursie Recytatorskim Poezji
Wisławy Szymborskiej
- Elżbieta Sikora
I Miejsce w Konkursie Jednego
Wiersza o Perłę Eweliny- Justyna
Pszczoła
Wyróżnienie w XVIII
Ogólnopolskim Festiwalu
Herbertowskim w kategorii
recytacji - Justyna Pszczoła
II i III Miejsce w IV Konkursie
Czytelniczym poświęconym
reportażowi- Michał Rejmak,
Agata Dados
I Miejsce w Powiatowym
Konkursie Zawodoznawczym Arkadiusz Kuś,
Karol Gawrylak, Szymon Rodzik
I Miejsce w Ogólnopolskim
Konkursie Manga w kategorii
literackiej- Julia Szlendak
Wyróżnienie w Ogólnopolskim
Konkursie Manga w kategorii
plastycznej – Kamila Samoń
I Miejsce w Międzynarodowym
Konkursie Spotkanie z Europą

Z życia szkoły
Wschodnią w kategorii literatura dyplomem
Olha Khmil, Dariia Vorobiova,
-Olha Khmil
Nataliia Tereshchenko
 I Miejsce w XII Międzyszkolnym
Konkursie Zawodowym Rok przed
Wszystkim, którzy podjęli się tych dodatkowych wyzwań i odnieśli sukcesy w różnego
rodzaju konkursach i zawodach
dziękujemy i gratulujemy. Jesteście prawdziwymi
ambasadorami naszej szkoły. Wszyscy udowodniliście słuszność twierdzenia, że talent
w połączeniu z pracą dają efekty i że nie należy bać się rywalizacji, bowiem do odważnych
świat należy.

Spółdzielnia Uczniowska
Spółdzielnia Uczniowska (SU) przy
Zespole
Szkół
im.
Zygmunta
Chmielewskiego
w
Nałęczowie
funkcjonowała od początku istnienia
placówki, czyli od 1930 r., kiedy to szkoła
nosiła
nazwę
Państwowa
Szkoła
Spółdzielczości Rolniczej. SU podzielona
była wówczas na sekcje: oświatowoświetlicową, wyżywienia, hodowli, dział
warzywny,
kwiatowy,
rzemieślniczy
i
sklepik.
Uczniowie
zrzeszeni
w Spółdzielni hodowali trzodę chlewną,
króliki, uprawiali ogród warzywny, rabaty
kwiatowe –rozarium. Kwiaty sprzedawano
na miejscowym rynku. W dziale
rzemieślniczym funkcjonowały: warsztat
szewski i krawiecki oraz punkt fryzjerski.
Dzięki wygospodarowanym środkom
finansowym
fundowano młodzieży
bezpłatne
wycieczki,
kupowano
podręczniki,
druki
do
ćwiczeń
z rachunkowości, stroje sportowe. Część
wpływów przeznaczona była na stypendia
dla najbiedniejszych uczniów. Początkowo
Spółdzielnia przygotowywała młodzież do
pracy w
spółdzielczości. W miarę
dokonujących się przeobrażeń i reform,
zarówno w spółdzielczości,
jak i w
szkolnictwie, dostosowywała się do
nowych potrzeb i stała się sprawnie
funkcjonującym małym przedsiębiorstwem
handlowo-usługowym. Uczniowie

zdobywali

w

niej

doświadczenie

zawodowe. Były to dla nich wewnętrzne
praktyki, które mogli odbywać w różnych
agendach
spółdzielni,
ucząc
się
przedsiębiorczości,
odpowiedzialności
i operatywności. W działaniu mogli
sprawdzać i wykorzystywać zdobytą w
szkole
wiedzę
teoretyczną.
Za
samorządność, gospodarność i wzorową
działalność
Spółdzielnia
Uczniowska
w 1978 r. została odznaczona Medalem
Edukacji Narodowej
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Na lata 1980-2000 przypada okres
największego
rozkwitu
Spółdzielni
Uczniowskiej.
W
tym
czasie
funkcjonowały następujące agendy: dwa
sklepiki, magazyn rozdzielczy, punkt
sprzedaży pieczywa, kawiarenka Hiltop,
punkt xero, kasa i księgowość. Cała
działalność
poszczególnych
punktów
prowadzona była samodzielnie przez
uczniów pod kierunkiem wyznaczonych
nauczycieli.
W latach 2001-2016 pod
opieką pani Marii Werner w Spółdzielni
działały trzy agendy: sklepik, punkt
sprzedaży pieczywa oraz kasa. Uzyskiwane
dochody przeznaczane były na zwiększanie
asortymentu,zgodnie z zapotrzebowaniami,
zgłaszanymi
przez
klientów,
na
wspomaganie finansowe uczniów, a także
innych organizacji szkolnych.

W roku szkolnym 2014/2015 w czasie
trzydniowej wycieczki do
Warszawy,
Poznania, Gniezna i Biskupina młodzież
miała okazję zobaczyć „od kuchni”
pomieszczenia w siedzibie TVP1, złożyć
wizytę na Międzynarodowych Targach
Poznańskich, zwiedzić zabytki kultury
i sztuki z początku państwa polskiego
w Gnieźnie, Biskupinie i w Poznaniu.
W roku szkolnym 2015/2016 odbyła się
trzydniowa
eskapada
w
Góry
Świętokrzyskie, podczas której uczniowie
zwiedzili
m.in. Muzeum Porcelany
w Ćmielowie, chałupę świętokrzyską
w Kokoninie,
zagrodę świętokrzyską
w Bodzentynie, park miniatur w Krajnie,
krzemionki opatowskie, Jura Park
w Bałtowie, zespół klasztorny na górze Św.
Krzyża. rezerwat geologiczny Kadzielnia
w Kielcach. Dużą frajdą była wizyta
w Regionalnym Centrum NaukowoTechnologicznym im. Leonarda Da Vinci.
Po tych wszystkich atrakcjach można było
odpocząć w Multikinie, oglądając projekcję
filmu Alicja po drugiej stronie lustra. Na
rynku kieleckim zdarzyła się okazja
uczestniczenia w powitaniu piłkarzy
ręcznych z drużyny Vive Tauron Kielce.
W roku szkolnym 2016/17 podczas
czterodniowego pobytu na północy Polski
młodzież poznała historię oraz zabytki
Torunia, Trójmiasta i Malborka. W Sopocie
spacerowano po
największym molo
i
słynnym
turystycznym
deptaku.
Niezapomniane
chwile
towarzyszyły
uczestnikom podczas wizyty w fokarium
na Helu, w czasie rejsu katamaranem
Onyks po Zatoce Gdańskiej, a także
w trakcie wędrówki plażą z Sopotu do
Gdyni Orłowo.

Tradycyjnie Spółdzielnia finansowała całej
społeczności
szkolnej
prezenty
mikołajkowe. W tym dniu odwiedzała
również, z ufundowanymi podarunkami,
uczestników
Warsztatów
Terapii
Zajęciowej. Organizowała również tłusty
czwartek dla uczniów, nauczycieli
i
pracowników szkoły. Uczniowie
pracujący w poszczególnych agendach
otrzymywali
dofinansowanie
do
studniówki, pielgrzymki klas maturalnych,
wycieczek szkolnych, opłat na Radę
Rodziców, internat, ubezpieczenie, zakup
podręczników, itp.
Nagrodą dla najbardziej aktywnych
członków był udział w
wycieczce
przedmiotowo-turystycznej, organizowanej
i finansowanej przez Spółdzielnię.
W roku szkolnym 2013/2014 odbyła się
trzydniowa wyprawa do Krakowa
i okolic. Program wyjazdu obejmował
między innymi:
wizytę w Centrum
Oprogramowania Motorola Solutions,
w firmie informatycznej Sabre Holdings,
w Muzeum Lotnictwa Polskiego, pobyt
w Ogrodzie Doświadczeń im. St. Lema, ,
w Parku Wodnym, zwiedzanie dzielnicy
Krakowa – Kazimierza, Katedry na
Wawelu, Groty Łokietka w Ojcowie oraz
Zamku w Pieskowej Skale.

W roku szkolnym 2017/2018 po
włączeniu Zespołu Szkół im. Zygmunta
Chmielewskiego do Zespołu Szkół nr 2
w Nałęczowie i przeniesieniu placówki do
nowej siedziby przy ul. B. Prusa 13,
Spółdzielnia Uczniowska wciąż spełnia
ważną rolę w procesie dydaktycznowychowawczym szkoły. Opiekę nad
Spółdzielnią pełni nadal pani Maria
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Werner we współpracy z panią Ireną Mataj.
Praca w spółdzielni wzorowana jest na
ponad stuletniej tradycji funkcjonowania
spółdzielczości uczniowskiej na ziemiach
polskich. Członkowie spółdzielni –
uczniowie technikum prowadząc sklepik
szkolny, punkt sprzedaży pieczywa i kasę ,
w praktyce wykorzystują wiadomości
zdobyte na przedmiotach ekonomicznych.
Pracują z programem komputerowym
Subiekt i Rachmistrz, sporządzając
podstawowe dowody księgowe. Punkty
sprzedaży na bieżąco prowadzą analizę
rynku
wśród
uczniów
i pracowników szkoły i na jej
podstawie planują zakupy. W sklepiku
uczniowie
zajmują
się
ustalaniem
asortymentu, jego przyjęciem, wyceną,
sprzedażą, reklamą, wpłacaniem utargów
do kasy,
a także uczestniczą
w przeprowadzanych inwentaryzacjach.
W punkcie sprzedaży pieczywa młodzież
zajmuje się składaniem zamówień do
piekarni, sprzedażą pieczywa uczniom
i pracownikom szkoły, sporządzaniem
raportów w danym dniu i wpłatą utargu do
kasy Spółdzielni Uczniowskiej.
Zadaniem uczniów pracujących w kasie
jest przyjmowanie wpłat utargów z punktu
sprzedaży pieczywa oraz sklepiku, wypłaty
gotówki na zapłatę faktur kontrahentom
oraz przygotowanie gotówki do wpłaty
w
Banku Spółdzielczym. Obecnie
w agendach Spółdzielni pracują uczniowie
kl. II TEI , kl. III TEH oraz I TEI.
Zysk z prowadzonej działalności
przeznaczany
jest
na
zwiększanie
asortymentu, zgodnie z zapotrzebowaniem
kupujących, na wspomaganie finansowe
uczniów i organizacji szkolnych. Przed
Świętem Zmarłych
ze środków SU
zakupione zostały znicze i wstążki oraz
zorganizowano wyjście młodzieży na
cmentarz,
gdzie odwiedzono groby
pracowników dawnej szkoły – ZS im.
Z. Chmielewskiego. W dniu 6 grudnia
Spółdzielnia Uczniowska
tradycyjnie
zorganizowała i sfinansowała Mikołajki dla
całej społeczności szkolnej oraz dla
uczestników
Warsztatów
Terapii

Zajęciowej. Część środków przeznaczona
została na dofinansowanie szkolnych
przedsięwzięć: Dnia zawodów przyszłości
oraz Powitaj wiosnę z nami.
W pierwszym semestrze 2017/2018 r.
Spółdzielnia Uczniowska
brała udział
w konkursie edukacyjnym Projekt z klasą,
organizowanym przez
Nową Erę.
Opiekunki spółdzielni pani Maria Werner
i pani Irena Mataj opracowały projekt
Nasza Spółdzielnia Uczniowska, za który
otrzymaliśmy Certyfikat
Dobrze
zaProjektowanej Szkoły , niestety nie udało
się
otrzymać
grantu.
Członkowie
spółdzielni włączali
się w akcje
charytatywne: Pomoc polskim oddziałom
przedszkolnym we Lwowie oraz Pomóż
dzieciom przetrwać zimę.
Na początku drugiego semestru
ogłoszony został
konkurs na nazwę
Spółdzielni Uczniowskiej. Miał on charakter
otwarty, uczestnikiem mógł być każdy
uczeń naszej szkoły. Bułka i spółka – taką
nazwę wybrano. W głosowaniu wzięły
udział 142 osoby, a zwycięska propozycja
otrzymała 77 głosów. Jej pomysłodawcą
jest Arek Kuś. Zgodnie z regulaminem
nagrodą był karnet o wartości 50 zł na
zakupy w sklepiku i punkcie sprzedaży
pieczywa .
Spółdzielnia
Uczniowska
ma
w planach, tak jak w latach poprzednich,
zorganizowanie na przełomie maja
i
czerwca
wycieczki
turystycznoprzedmiotowej dla aktywnie pracujących
uczniów.
Tradycyjnie
będzie
też przeznaczać część środków na
dofinansowanie różnych szkolnych potrzeb
młodzieży, pracującej w agendach.
Opiekun Spółdzielni Uczniowskiej
Maria Werner
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Wolontariat - sposób na piękne życia przeżycie
Świata – Polska, pod hasłem: Nie ma śmieci - są
surowce.
SKW zaangażował się w akcję Pomoc Polonii we
Lwowie pod patronatem Fundacji Zarażamy
Radością - zbierano dary dla dzieci z polskich
oddziałów przedszkolnych we Lwowie.
Kolejnym działaniem SKW była akcja Pomóż
dzieciom przetrwać zimę, polegająca na
gromadzeniu przez poszczególne klasy trwałej
żywności
oraz
środków
czystości
i higieny. W ramach tej samej akcji, 26 listopada,
szkolny
zespół
Freony,
wystąpił
w Nałęczowskim Ośrodku Kultury na koncercie,
który połączony był z aukcją Dar serca.
Licytowano tam między innymi ozdoby
świąteczne, wykonane przez członków SKW.
Wolontariusze włączyli się również do
ogólnopolskiej akcji Caritas Wigilijne Dzieło
Pomocy
Dzieciom.
Polegała
ona
na
rozprowadzaniu
świec,
które
stały
się
nieodłącznym elementem wigilijnego stołu.
Nabycie takiej świecy było przejawem wrażliwości
na potrzeby innych. Dochód z ich sprzedaży
przeznaczony
był
na
pomoc
dzieciom
z najuboższych rodzin. Ponadto młodzież naszej
szkoły wzięła udział w 21 Świątecznej Zbiórce
Żywności
DODAJ
ŚWIĘTOM
SMAKU,
organizowanej
przez
Banki
Żywności.
Zgromadzono 250 kg produktów. Część z nich
trafiła do najbardziej potrzebujących rodzin
naszych uczniów.

Podstawowe
założenia
Szkolnego
Klubu
Wolontariatu opierają się na bezinteresownej woli
służenia innym ludziom, rozwijaniu wśród
młodzieży
postaw
alternatywnych
dla
konsumpcyjnego stylu życia i uzależnień.
Działania te służą rozwijaniu zainteresowań
i stwarzają okazję do pożytecznej formy spędzania
czasu
wolnego.
Ułatwiają
poszukiwania
autorytetów i budowanie świata wartości.
W pierwszych miesiącach pracy SKW,
opiekunowie skupili się na zachęcaniu młodzieży
do zaangażowania się w jego działania.
Opracowano cele, założenia , plan oraz regulamin.
Jednocześnie nawiązano współpracę z instytucjami
w środowisku lokalnym: z Urzędem Miasta
Nałęczów, Przedszkolem im. Adama Żeromskiego,
Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej, ze
Świetlicą Środowiskową Dziecięca Alternatywa
oraz z Nałęczowskim Ośrodkiem Kultury.
Wolontariusze pomagali osobom starszym
i dzieciom, przeprowadzali zbiórki charytatywne
dla ubogich, bezdomnych i chorych, brali udział
w akcjach ogólnopolskich i lokalnych.
Do
Szkolnego Klubu Wolontariatu należy 41 uczniów.
Dominują dziewczęta, ale jest też 4 chłopców.
Oprócz
jednorazowych
akcji
pomocy
potrzebującym, część wolontariuszy ma swoje
stałe zadania: 10 osób działa w Przedszkolu im.
Adama
Żeromskiego, 9 osób
w
Świetlicy
Środowiskowej Dziecięca Alternatywa,
cztery uczennice pomagają starszym osobom.
Na początku semestru, 18 września,
wolontariusze uczestniczyli w akcji Sprzątanie
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wolontariuszy bardzo chętnie zaangażowało się
w 26 finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
W kweście ulicznej zebrali 1763,84 zł.

Wolontariusze zorganizowali 6 grudnia
orszak Św. Mikołaja, który odwiedził dzieci
w przedszkolu. Przekazał również dary
podopiecznym ze Świetlicy Środowiskowej
Dziecięca Alternatywa, zebrane podczas akcji I ty
możesz zostać Św. Mikołajem. Członkowie SKW
wzięli również udział w Kiermaszu Produktu
Lokalnego, gdzie sprzedawali własnoręcznie
wykonane ozdoby Bożonarodzeniowe. Większość
pozyskanych środków przeznaczono na potrzeby
Towarzystwa Pomocy im. św. Brata Alberta.
W dniu 5 grudnia wokalistki z zespołu Freony
brały udział w spotkaniu kolędowym w domu
opieki nad osobami w podeszłym wieku
i niepełnosprawnymi Willa Seniorówka. Dwunastu

Członkowie SKW mają wiele pomysłów,
a przede wszystkim mnóstwo dobrych chęci do
dalszego działania. Pozytywne jest również to, że
swoją dobrą postawą zarażają innych, którzy chcą
ich naśladować.
Maria Rejmak - Chęć
Beata Surdacka

Wolontariuszki o swojej pracy
znaleźć tylko punkt zaczepienia i brać się do
pracy.

***
Nie raz spotkałam się z pytaniem ze
strony moich znajomych - dlaczego w ogóle
wolontariat? A właściwie, dlaczego nie?
Bezinteresowna pomoc jest wartością bezcenną,
lecz niestety coraz bardziej zapominaną
w pośpiechu dzisiejszego świata. Dlatego my, ze
Szkolnego Klubu Wolontariatu, pragniemy
rozpropagować wśród koleżanek i kolegów
przekonanie, że czyjeś lepsze samopoczucie jest
największym podziękowaniem i nagrodą za
okazane serce.

W moim wypadku za taki punkt uznać
mogę Przedszkole im. Adama Żeromskiego
w
Nałęczowie.
Inicjatorką
pracy
wolontarystycznej w tej placówce była pani
Beata Surdacka koordynatorka Szkolnego
Klubu Wolontariatu. Pomoc w pracy przy
dzieciach daje dużo satysfakcji i radości.
Obcując z nimi, organizując im zabawy,
tłumaczymy im świat i wpływamy na ich rozwój.
Czas tam spędzony przynosi obopólne korzyści.
My też dużo od nich otrzymujemy. Przede
wszystkim
pomagają
nam
poznać
siebie, odkryć własne
zalety
i
słabości.
W każdym z nas drzemie przecież wewnętrzne
dziecko, które ujawnia się właśnie w relacjach
z przedszkolakami. Dzięki tym maluchom
uczymy się cierpliwości i stajemy się dużo
bardziej wrażliwi na potrzeby drugiego
człowieka. Wbrew pozorom licealista też może
wiele czerpać od swoich małych podopiecznych.
Nie ma nic piękniejszego na świecie niż
szczery uśmiech dziecka. To właśnie on
jest najlepszą nagrodą i zapłatą, jaką można
otrzymać za tego typu wsparcie. Działalność
w wolontariacie daje mi możliwość nabywania
nowych doświadczeń. Mogę poznać zachowania
i upodobania trzy-cztero- i
pięciolatków. Ten rodzaj zajęć może być dla

Do naszej Szkoły uczęszcza wielu młodych,
wspaniałych ludzi, chętnych do działania
i dawania siebie innym. Jednocześnie, wokół nas
jest mnóstwo okazji do niesienia dobra, trzeba
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niektórych z nas szansą na weryfikację
przyszłych planów zawodowych. Niezależnie od
dalszych wyborów edukacyjnych doskonalimy
tam swoje umiejętności interpersonalne. Zajęcia
w przedszkolu to również wspaniały trening
kreatywności. całkiem przypadkiem może
pojawić się w sali wielki smok, grający na
perkusji i trąbce jednocześnie(!!).

czytałyśmy naszej pani książki, czasopisma.
Bardzo polubiłyśmy panią Alinę. Ona natomiast
traktowała nas jak własne wnuczki. Dawała nam
odczuć to, że wnosimy do jej codzienności
powiew młodości i urozmaicenia. Teraz
z perspektywy czasu,
ja i Ola zgodnie
twierdzimy, że było warto poświęcić swój wolny
czas, żeby sprawić radość drugiej osobie. Było
to ważne doświadczenie i dużo nas nauczyło.
Zaczęłyśmy inaczej postrzegać starsze, samotne
osoby, które z wdzięcznością przyjmą nawet
najdrobniejszy gest i odrobine zainteresowania
ze strony innych. Polecamy taki rodzaj
wolontariatu wszystkim, zarówno tym, którzy są
w Szkolnym Klubie, jak i tym którzy dopiero
zamierzają się zapisać. Daje on naprawdę bardzo
dużo satysfakcji i pozytywnej energii.

Dzieci w tym wieku mają ogromne
pokłady wyobraźni i inteligencji, a my wolontariusze- powinniśmy być tylko ich
przewodnikami, ofiarującymi im rozmowę
i wsparcie. Dzieci nie oczekują dużo, potrzebują
tylko odrobinę zainteresowania, a w zamian dają
nam coś bezcennego- swoje uczucie i sympatię.
W chwili, gdy zgłaszałam się jako
ochotnik do wolontariatu, traktowałam to
bardziej jako coś dla zabicia czasu. Dopiero
później dostrzegłam, że daje mi to
zdecydowanie więcej. Zrozumiałam, że tym
szkrabom jestem potrzebna i niezastąpiona.

Joanna Józwik i Aleksandra Białek

***
Na łamach Cisowca chciałyśmy opisać,
jak wyglądają nasze odwiedziny w Świetlicy
Środowiskowej Dziecięca Alternatywa oraz
podzielić się naszymi wrażeniami z tych
spotkań. Dlaczego zdecydowałyśmy się na
podjęcie tego wyzwania? Najważniejszą
motywacją była chęć niesienia pomocy
dzieciom, które jej potrzebują. Przed pierwszą
wizytą towarzyszyła nam obawa, czy zostaniemy
zaakceptowane przez wychowanków. Nasze
wątpliwości okazały się niesłuszne, bowiem
dzieci przyjęły nas bardzo życzliwie
i z uśmiechem na twarzy. W świetlicy jesteśmy
regularnie raz w tygodniu. Wspólnie spędzamy
czas z młodszymi koleżankami i kolegami.
Organizujemy im różne zabawy, pomagamy
w odrabianiu lekcji, razem przygotowujemy
posiłki.

A. Dados

***
W ramach Szkolnego Klubu
Wolontariatu ja i moja koleżanka Ola
podjęłyśmy wspólną decyzję, że w swoim
wolnym czasie, otoczymy opieką starsze osoby.
Udałyśmy się do Miejskiego Ośrodka Pomocy
Społecznej, aby uzyskać informacje o ich
podopiecznych, potrzebujących dodatkowego
wsparcia w codziennym życiu. Jeszcze tego
samego dnia razem z pracownikiem socjalnym
udałyśmy się na pierwsze spotkanie z panią,
której miałyśmy pomagać. Wówczas wspólnie
ustaliłyśmy, że nasze wizyty będą się odbywały
w każdy czwartek. Ze względu na nasze
przygotowania do matury(klasa maturalna)
mogłyśmy poświęcić tylko jeden dzień
w tygodniu. Po zajęciach zjawiałyśmy się
u naszej podopiecznej. Czułyśmy, że jesteśmy
mile oczekiwanymi gośćmi. Jak wyglądały nasze
spotkania? Przede wszystkim starałyśmy się
stworzyć miłą, rodzinną atmosferę, której na co
dzień brakowało pani Alinie. Chciałyśmy, aby
przy nas chociaż na chwilę zapomniała o swojej
samotności. Nasze wizyty nie ograniczały się
tylko do prac porządkowych. Dużo czasu
spędzałyśmy na wspólnych rozmowach,
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Cieszymy się, że dzięki naszemu wsparciu na
twarzach tych dzieci częściej gości uśmiech. Jest
to dla nas najlepszy dowód, że to co robimy ma
sens.

Korzyścią wynikającą z tych działań jest
dla nas możliwość doskonalenia znajomości
języka polskiego oraz wzbogacania umiejętności
komunikacyjnych i interpersonalnych. W myśl
powiedzeniu, że dobro powraca, otrzymujemy
od naszych podopiecznych mnóstwo pozytywnej
energii.

A. Trojan i N. Tereschenko

Udział naszych drużyn w zawodach sportowych
Dnia 25.10.2017 r.
odbyły się
Mistrzostwa Województwa LZS
Szkół
Ponadgimnazjalnych i Rolniczych w Piłce
Siatkowej Chłopców. Drużyna w składzie:
Bartłomiej Pyrzyna, Bartłomiej Zdziebko,
Tomasz Radkowiak, Dawid Mrozek, Mateusz
Pietroń, Sebastian Kruk, Szymon Rodzik, Patryk
Mirosław i Gabriel Paprota wywalczyła
VI miejsce.
Dnia 14.11.2017 r.
odbyły się
Mistrzostwa Województwa LZS
Szkół
Ponadgimnazjalnych i Rolniczych w Piłce
Siatkowej Dziewcząt. W zawodach brały udział:
Magdalena Sitek, Izabela Zdral, Julia Mazur,
Anhelina Lebedz, Weronika Grzywacz, Urszula
Baranowska, Aleksandra Stachyra i Daria Sych.
Niestety
nie
udało
się
dziewczętom
zakwalifikować do finałów.

Sport w naszej szkole ma się całkiem
nieźle. Można zaryzykować stwierdzenie, że
specjalizujemy się w trzech dyscyplinach:
halowej piłce nożnej dziewcząt i chłopców,
siatkówce dziewcząt i chłopców oraz
w strzelectwie. Reprezentacje naszej szkoły
uczestniczyły w różnych zawodach sportowych,
w tych właśnie wyżej wymienionych
dyscyplinach.
W dniach 25-26.09.2017 r. odbyła się
VIII edycja rozgrywek z cyklu Z UKS-u do AZSu. Studiuj w Lublinie w halowej piłce nożnej
mężczyzn i kobiet.
Do turnieju mężczyzn zgłosiło się 16 szkół
ponadgimnazjalnych
z
województwa
lubelskiego.
Naszą
szkołę
reprezentowała
drużyna
w składzie: Szymon Rodzik, Dawid Mrozek,
Patryk Kędra, Kamil Rukasz, Mateusz Wójcik,
Przemysław Sałęga, Michał Karczmarczyk
i Sebastian Kruk. W rozegranych meczach
bramki zdobyli Kamil Rukasz i Sebastian Kruk.
Niestety chłopcom nie udało się zakwalifikować
do następnego etapu rozgrywek - zabrakło
jednej bramki.
Do turnieju kobiet zgłosiło się 8 szkół
ponadgimnazjalnych
z
województwa
lubelskiego.
Naszą szkołę reprezentowały: Dominika Caboń,
Małgorzata Zalewska, Paulina Topolska,
Patrycja Błażejczyk, Anna Pawłowska, Julia
Mazur i Paulina Materek.
Dziewczęta
wywalczyły III miejsce. Drużyna otrzymała
puchar oraz pamiątkowe koszulki AZS-u.
W rozegranych meczach Dominika Caboń
zdobyła 7 bramek, a Małgosia Zalewska jedną.

Dnia
05.12.2017 r. odbyły się
Mistrzostwa
Województwa
LZS
Szkół
Ponadgimnazjalnych i Rolniczych w Halowej
Piłce Nożnej Dziewcząt i Chłopców.
Drużyna dziewcząt w składzie: Dominika
Caboń, Paulina Topolska, Małgorzata,
Zalewska
Patrycja Błażejczyk,
Urszula
Baranowska, Julia Mazur, Magdalena Sitek,
23
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Anna Pawłowska i Zuzanna Węgorowska
zdobyła I miejsce. Szkoła otrzymała puchar i
dyplom, natomiast zawodniczki zostały
udekorowane medalami.

W dniach 07.- 08.03.2018 r. odbywały
się Mistrzostwa
Powiatu Puławskiego
Licealiada w Halowej Piłce Nożnej Dziewcząt
oraz Chłopców.
Drużyna dziewcząt w składzie: Małgorzata
Zalewska, Patrycja Błażejczyk, Julia Mazur,
Urszula Baranowska, Iryna Kostiuchyk
i Paulina
Materek zdobyła IV miejsce.
W rozegranych meczach bramki dla naszej
drużyny zdobyła Małgorzata.Zalewska.
W drużynie chłopców zagrali: Patryk
Kędra, Dawid Mrozek, Patryk Abramek, Szymon
Rodzik, Mateusz Wójcik, Mateusz Żelazo,
Sebastian Kruk, Krzysztof Solis, Dawid.
Koziński. Chłopcom nie udało się awansować do
rozgrywek finałowych. Bramki dla naszej
drużyny zarówno w meczu głównym, jak
i w towarzyskim zdobył Krzysztof Solis.
W październiku 2017 r. Kamila Samoń
wywalczyła I miejsce w Powiatowych
Zawodach Strzeleckich o Puchar Starosty
Puławskiego.
W dniu 11 kwietnia 2018 r. naszą szkołę
w Wojewódzkich Zawodach Strzeleckich
reprezentowali: Kamila Samoń, Michał Rejmak,
Bartłomiej Marciniak i Dawid Koziński.
Najwyższy wynik uzyskała Kamila Samoń, która
wystrzelała VIII miejsce. Opiekunem drużyny
była pani Joanna Wójcik.
Wszystkim sportowcom
reprezentującym naszą szkołę w różnych
turniejach i zawodach dziękujemy i gratulujemy.
Podziwiamy was za umiejętność łączenia
obowiązków szkolnych z treningami. Mamy
nadzieję, że to co robicie daje wam satysfakcję
i jest dla was wspaniałą szkołą charakteru.

Trofeum dla najlepszego strzelca turnieju
dziewcząt otrzymała Dominika Caboń, która we
wszystkich meczach zdobyła 6 bramek.

Drużyna chłopców w składzie: Szymon
Rodzik, Dawid Mrozek, Patryk Kędra, Mateusz
Wójcik,
Kamil Rukasz, Patryk Abramek,
Sebastian Kruk, Patryk Mierzwa, Przemysław
Sałęga, Michał Karczmarczyk i Tomasz
Radkowiak zdobyła II miejsce. Na listę
strzelców wpisali się: Mateusz Wójcik,
zdobywca trzech goli, Patryk Kędra, dwóch,
a Patrykowi Abramkowi udało się raz trafić
w bramkę przeciwnika.

Maria Werner
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Obsługa to nie tylko szybkość
Obsługa to nie tylko szybkość. (..) To ciepłe „Dzień dobry”, troska o kwiatową aranżację, duma z dobrze
zaścielonego łóżka. To sposób, w jaki zachowuje się cała załoga, przyjaźnie ale bez poufałości, uprzejmie
ale bez bycia protekcjonalnym.
B.Oberoi

się wiedzą na temat miejscowości i okolic. Przyszli
hotelarze mogli sprawdzić się przy obsłudze
konferencji, przygotowaniu przerwy kawowej,
a także przy przyjmowaniu gości w sali
restauracyjnej. Więdzę teoretyczną ze szkolnej
ławki mogli zweryfikować w autentycznym
działaniu, w warunkach jakie czekają ich
niebawem w pracy zawodowej. Taka nauka
poprzez działanie
z pewnością zostanie
zapamiętana na dłużej.

Technik
hotelarstwa
to
kierunek
przygotowujący zarówno do prowadzenia
działalności promocyjnej oraz sprzedaży usług
hotelarskich, jak i wykonywania prac związanych
z obsługą gości.

Uczniowie tak opisali swoje spostrzeżenia
z zajęć, odbywających się w hotelach:
W piątek odbyły się nasze zajęcia w Hotelu
Przepióreczka. Panie, które się nami zajęły były
bardzo pomocne i wyrozumiałe. Nauczyłam się
obsługiwać ekspres do kawy - latte wyszło mi
naprawdę pyszne., składania obrusów w inny
sposób niż znałam, również układania bukietów.
Uważam, że ten dzień był bardzo udany i nie mogę
się doczekać następnych lekcji praktycznych
w hotelu, tym razem w jego innej części.

W nowym miejscu, w nowej pracowni,
z nowymi możliwościami aczkolwiek z tymi
samymi nauczycielami rozpoczęliśmy rok szkolny
2017/2018.

Kasia M.
Moim zdaniem praktyczne lekcje są bardzo
ciekawe i równie ważne jak te odbywane w szkole,
np. odpowiedniego
przygotowania pokoju
najlepiej nauczymy się w hotelu. Warto sprawdzić
swoje umiejętności w konkretnej sytuacji. . Zajęcia
są dla nas okazją, aby dowiedzieć się więcej
o pracy w hotelu i poczuć się tak jak jego
pracownicy. Pomoże to nam na pewno
przygotować się do przyszłych praktyk jak również
do egzaminu.

Te nowe możliwości to nawiązanie współpracy
z Hotelem Przepióreczka*** oraz z Cenrum
Szkoleniowo – Wypoczynkowym Energetyk
w Nałęczowie . Obecnie uczniowie klas Technikum
Hotelarskiego mogą zdobywać umiejętności,
rozwijać predyspozycje jak również poszerzać
wiedzę z zakresu hotelarstwa w praktyce, na
terenie obiektów noclegowych. Młodzież pod
czujnym
okiem
pracowników
hotelu
przygotowywała salę restauracyjną do obsługi
gości, była świadkiem przyjmowania rezerwacji
telefonicznej oraz mogła obserwować różne
sytuacje, na przykład takie, kiedy przy udzielaniu
gościom informacji turystycznej, trzeba wykazać

Alla T
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Po pierwszym dniu praktyk w Hotelu
Przepióreczka w Nałęczowie chciałabym się
podzielić moimi wrażeniami. Bardzo mi się
spodobało wykonywanie powierzonych mi zadań.
Najbardziej ciekawe i ekscytujące było
przyjmowanie gości w hotelowej recepcji.
Anhelin L.

W szkolnej pracowni hotelarskiej też jest
ciekawie.
Uczniowie
nabywają
różnych
umiejętności - przygotowują kawę espresso, latte,
cappuccino, parzą różne gatunki
herbaty,
nakrywają do stołu, odgrywają scenki z procedur
check in i check out, przygotowują dekoracje
kwiatowe, składają serwetki, wiążą krawaty
i wykonują wiele, wiele innych ciekawych, a
przede wszystkim przydatnych czynności .

W dniu 10.05.2018 r. grupa 267 uczniów
klas technicznych ze szkół województwa
lubelskiego przystąpiła do sprawdzenia swojej
wiedzy i umiejętności podczas regionalnego etapu
XII Międzyszkolnego Konkursu Zawodowego Rok
przed Dyplomem. Nasza uczennica Olha Khmil
została laureatką tegoż konkursu w kwalifikacji
T.12 technik hotelarstwa. Gratulujemy Oli
i życzymy dalszych sukcesów.

Chętni
uczniowie
podjęli
próbę
sprawdzenia swojej wiedzy w okręgowym etapie
X Olimpiady Wiedzy Hotelarskiej w Rzeszowie,
która w tym roku odbywała się pod hasłem
Nietypowe obiekty noclegowe. Naszą szkołę
reprezentowały Alla Troian z klasy 2 THT oraz
Wiktoria Kubrak z klasy 3 TEH. Na początku roku
szkolnego nasi hotelarze udali się na Targi
Turystyczne PTAK Warsaw Expo w Nadarzynie,
gdzie mieli okazję spotkać się z ciekawymi
osobowościami ze świata turystyki, na przykład
z Wojciechem Cejrowskim. Bo wiadome jest, że
bez turystyki nie ma hotelarstwa.

Nadchodzi czas praktyk i zdobywania
doświadczenia u przyszłych pracodawców,
następnie egzaminy kwalifikacyjne dla klasy II
THT. Za wszystkich trzymamy kciuki, mając
nadzieję, że przyszły rok szkolny przyniesie
jeszcze ciekawsze zajęcia.
Dorota Borkowska

Ach ten pierwszy prawdziwy bal!
Gomółka- dyrektor Zespołu Szkół Nr 2
w Nałęczowie oficjalnie rozpoczęła bal, życząc
wszystkim udanej zabawy. Zanim zabrzmiał
pierwszy takt poloneza, głos zabrała pani Monika
Pszczoła, reprezentująca rodziców tegorocznych
absolwentów.

W dniu 13 stycznia 2018 roku w restauracji
Czerniecówka odbył się tradycyjny bal, zwany
studniówką, na którym bawili się uczniowie klas
maturalnych oraz przedstawiciele drugoklasistów.
W rolę konferansjerów wcielili się:
Agata
Kałdonek, Damian Wrzos oraz Kacper Hałas.
Przyszli abiturienci wyrazili wdzięczność dyrekcji
i wychowawcom, wręczając im kwiaty. Pani Alina

26

Z życia szkoły
Szarpak oraz Cezary Denko z klas trzecich Liceum.
W ich wykonaniu usłyszeliśmy piosenkę Jessie J
pt. Price Tag . Tradycji stało się zadość i na
zakończenie
części
oficjalnej
zatańczono
dostojnego poloneza. Perfekcyjnie wyćwiczony
układ zrobił na wszystkich niesamowite wrażenie,
które podtrzymane zostało przez pary wirujące
w rytmie walca wiedeńskiego. .

O dobry humor gości zadbali Hubert
Bednarski, Cezary Denko oraz Elżbieta Sikora
z klasy 3 A Liceum, brawurowo przedstawiając
popisowy skecz z repertuaru kabaretu Smile.
W części artystycznej nie mogło zabraknąć
również popisów wokalnych. Paulina Topolska
z klasy IV Technikum wykonała utwór Anny Jantar
pt. Moje jedyne marzenie. Ostatnią zwrotkę
piosenki wykonała wspólnie z dwiema
koleżankami z klasy Izabelą Potakiewicz i Anną
Pawłowską. Niemałym zaskoczeniem było
pojawienie się na scenie niezwykłego tercetu
w składzie: Paulina Lipczyńska, Aleksandra

Później miały miejsce mniej oficjalne
tańce. Wszyscy bawili się do muzyki
przygotowanej przez DJa pana Łukasza Mazurka.
Obsługa Czerniecówki dbała o smaczne posiłki.
O godzinie 22:00 maturzyści z klasy 4 TEI mieli
swoje przysłowiowe pięć minut. Zaprezentowali
swój autorski skecz, który wszystkich bardzo
rozbawił.
Po tym zabawnym przerywniku
w jeszcze lepszych nastrojach bawiliśmy się dalej.
Zdecydowana większość dotrwała aż do szóstej
rano!

Izabela Potakiewicz
uczennica klasy IV TEI

27

Z życia szkoły
Lubimy działać
Zespół Szkół Nr 2 w Nałęczowie to miejsce, w którym uczniowie i nauczyciele nie boją się
podejmować
realizacji ambitnych i ciekawych przedsięwzięć o charakterze naukowym,
kulturalnym, społecznym i charytatywnym. W środowisku są znane i cenione cykliczne imprezy,
organizowane przez naszą placówkę, które adresowane są do uczniów szkół podstawowych
i ponadpodstawowych oraz do wszystkich chętnych Szkoła znana jest w środowisku jako placówka,
która stawia na działanie, która lubi jak dzieje się coś pożytecznego i pozytywnego. Te wszystkie
przedsięwzięcia są możliwe do realizacji dzięki temu, że uczęszcza do nas wspaniała, wszechstronnie
utalentowana młodzież i że mamy grupę nauczycieli, prawdziwych pasjonatów. Dużą satysfakcją dla
nas jest fakt, że potrafimy łączyć działania kulturalne, wolontarystyczne i środowiskowe z nauką
i przygotowaniem uczniów do matury i egzaminów zawodowych.

i
rolników,
prowadzących
zakłady
i gospodarstwa ekologiczne. Serwowane były
również gorące posiłki np. placki ziemniaczane.
Zachęcone
unoszącymi
się
zapachami
spróbowałyśmy dyniowych babeczek. Na
kiermaszu można było również podziwiać
tradycyjne świąteczne ozdoby wielkanocne
oraz posłuchać śpiewu artystów ludowych.
W dniu 25.04.2017 zorganizowaliśmy
w
szkole
warsztaty
pszczelarskie.
Przeprowadziła je pani dr Aneta Sulborska
z Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Po
bardzo ciekawym wykładzie n/t pszczół
i apiterapii, uczniowie mieli okazję poznać
produkty pszczele. W sposób organoleptyczny
za pomocą zmysłów dotyku i smaku badali
pyłek pszczeli, pierzgę, propolis, różne gatunki
miodów. Każdy mógł obejrzeć różne akcesoria
pszczelarskie np. ramki.
Dzięki pozyskanym sponsorom –
lokalnym producentom wody Nałęczowiance
i Cisowiance zapewniliśmy uczniom w szkole
dostęp do butelkowanej wody mineralnej. Woda
była dystrybuowana podczas przerw w maju
i czerwcu 2017 r.
Przełom maja i czerwca obfitował
również w wydarzenia sportowe oraz akcje
promujące zdrowe nawyki żywieniowe.
W dniach 29.05.2017 – 02.06.2017 odbywał sie
FESTYN ZDROWIA. Codziennie królowała
inna dyscyplina sportowa. Zorganizowano: bieg
w
terenie
na
orientację,
ćwiczenia
wzmacniające przy muzyce, turniej tenisa
stołowego oraz rozgrywki w siatkówce między
drużyną uczniów i nauczycieli. Grupa
młodzieży szlifowała gre w kręgle, a klasa 2 A
spędziła jeden dzień aktywnie na pieszej
wędrówce po Kazimierzu Dolnym.
Stołówka szkolna serwowała zdrowe

Czas na zdrowie
Celem tego ogólnopolskiego projektu
dla szkół jest edukacja w zakresie zdrowego
odżywiania i zdrowego stylu życia oraz
promocja wiedzy n/t żywności regionalnej,
ekologicznej i tradycyjnej. Organizatorem
przedsięwzięcia jest Fundacja Banku Ochrony
Środowiska. Realizacja zadań w naszej szkole
rozpoczęła się już w marcu 2017 r. Działania
podzielone zostały na dwa etapy: Rozgrzewkę
i Festyn zdrowia.

W niedzielne przedpołudnie dnia
26.03.2017 uczniowie udali się do centrum
Nałęczowa
na
Kiermasz
Produktów
Regionalnych. Na stoiskach wyeksponowane
były różne miody, oleje, przetwory z róż
(syropy, konfitury), przetwory owocowe
z lokalnych sadów, ocet owocowy, sok z brzozy,
pieczywo, wędliny, pasztety, ciasta. Asortyment
pochodził
od
lokalnych
producentów
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i smaczne posiłki pełne kolorowych warzyw.
Były koktajle owocowe, sałatki, surówki
pyszne zupy-kremy, chude duszone mięsa,
kasze,
pieczywo
orkiszowe,
żytnie,
kukurydziane. Na przerwach można było
sięgnąć po warzywne przekąski, marchewki,
jabłka i koreczki z owoców lub warzyw.
Uczniowie dostawali też butelkowaną wodę
mineralną Nałęczowiankę i Cisowiankę .
W ramach godzin wychowawczych
odbywały się projekcje filmów Śmietnik
w mojej głowie, które miały na celu zwrócić
uwagę na zawartość składników chemicznych
w żywności, nadmiar cukru oraz inne oszustwa
typu- parówki bez mięsa.
Na korytarzu szkolnym wywieszony
został zabawny komiks n/t Kodeks Zdrowego
Życia oraz gazetka ścienna podejmująca temat
zdrowego odżywiania.
Wszystkie te działania nie byłyby
możliwe bez zaangażowana kilku nauczycieli.
Swój wkład w konkurs mają: Barbara
Grabowska, Joanna Wójcik, Małgorzata
Gajdzińska, Maria Rejmak-Chęć, Teresa Zub –
Iwanicka, a także pani intendentka Wioletta
Pawlonka, która wraz z paniami kucharkami
przygotowała nasze stołówkowe posiłki.

Wisły, utworu Stefana Żeromskiego. Jest to
poemat napisany prozą. Autor opisuje w nim
bieg rzeki od źródeł aż do ujścia. Jak
w większości dzieł Żeromskiego, przyroda jest
tylko i aż tłem do snucia refleksji, tak i w tym
przypadku, rzeka jest pretekstem do rozważań
natury filozoficzno – historycznej, moralnej,
patriotycznej. Pisarz przywołuje najważniejsze
wydarzenia i postacie z dziejów narodu
polskiego. Wśród czytających świetnie wypadli
nasi licealiści: Dominika i Justyna Pszczoła,
Justyna Żaba i Hubert Bednarski, który jest
laureatem Konkursu Recytatorskiego Prozy
Stefana Żeromskiego O Złotą Różę z 2016 roku.
Do zaprezentowania publiczności przypadł im
w udziale trzeci, ostatni rozdział poematu,
w którym autor Przedwiośnia roztacza wizję
bogatej, zasobnej Polski, na terenie której
krzyżują
się
najważniejsze
szlaki
komunikacyjne Europy. Dyskretne dźwięki
gitary świetnie komponowały się z czytanym
tekstem.
Po wysłuchaniu pięknej prozy,
zwiedzający zostali zaproszeni do obejrzenia
filmu pt. Małopolski
przełom
Wisły.
Przygotowana została również specjalna
ekspozycja i prezentacja pt. Żeromski i Patroni,
ilustrująca związki pisarza z patronami roku
2017: Józefem Korzeniowskim, Józefem
Piłsudskim, Adamem Chmielowskim i Józefem
Hallerem oraz ślady tych relacji w listach,
wspomnieniach i utworach autora Popiołów.
Cieszymy się, że mogliśmy wesprzeć
organizatorów przedsięwzięcia i włączyć się
w przygotowania tak ciekawego, edukacyjnego
wydarzenia.

Barbara Grabowska
Nocna wizyta u Żeromskiego
Grupa uczniów z Żeroma aktywnie
włączyła się w przygotowania specjalnego
programu dla odwiedzających Chatę – Muzeum
Stefana Żeromskiego ( patrona Liceum),
w ramach Nocy Muzeów. To co się zadziało
wieczorem 20 maja 2017 r. na posesji wokół
obiektu, podporządkowane było myśli
przewodniej przedsięwzięcia – Stefan Żeromski
i Patroni Roku 2017.

Żerom na Majówce z Prusem
W dniu 28 maja 2017 r. grupa
licealistów z Żeroma aktywnie włączyła się
w zorganizowanie XVII Majówki z Prusem.
Wydarzenie miało miejsce na placu przed
Nałęczowskim Ośrodkiem Kultury. Nasza
Szkoła zaznaczyła tam swoją obecność,
przygotowując
kilka
propozycji
dla
uczestników imprezy. Zorganizowaliśmy trzy
strefy.
W strefie beztroski z klimatyczną czytelnią pod

Spotkanie rozpoczęło się od czytania
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W dniu 15 września 2017 r. odbyła się
nałęczowska akcja w ramach Narodowego
Czytania Wesela Stanisława Wyspiańskiego.
W tym dniu na placu przed Nałęczowskim
Ośrodkiem Kultury w godzinach od 10.00 do
12.00 wszyscy chętni mogli wysłuchać
fragmentów utworu, w wykonaniu uczniów
miejscowych szkół. Młodzież Zespołu Szkół
Nr 2 w Nałęczowie aktywnie włączyła się
w przygotowanie i przebieg tego
przedsięwzięcia.
chmurką na leżakach i na kocach przysiadały
całe rodziny i sięgały po czasopisma i książki,
udostępnione przez szkolną bibliotekę
i Internacki Zakątek Literacki. Teren czytelni
wyznaczały sznurki z wyeksponowanymi
tekstami poetyckimi. Kolejna strefa zapraszała
do aktywności twórczej i zabawy słowem.
Każdy mógł stworzyć własny wiersz haiku,
wybierając i zestawiając gotowe wersy.
Ułożone teksty wywieszane były na specjalnej
tablicy. Strefa do której najczęściej zaglądały
dzieci ( dorośli również) to antystresowe
kolorowani. Spośród osób-autorów wierszy
haiku na zakończenie Majówki wylosowane
zostały dwa zestawy nagród. Wszystkie nasze
propozycje
cieszyły
się
dużym
zainteresowaniem wśród osób w różnym wieku.
Dziękujemy
naszym
wspaniałym
wolontariuszkom za
pomoc:
Martynie
Barszczewskiej, Irynie Fesovets, Ani Mazurek,
Dominice i Justynie Pszczole.

Grupa lektorów w składzie: Gabriela
Chłopaś, Justyna Pszczoła, Justyna Żaba,
Adam Janek i Kamil Nowacki zaprezentowała
dialogi z poszczególnych scen dramatu.
Uczniowie wcielili się w role: Poety, Chochoła,
Maryny, Racheli, Isi. Dużym atutem naszych
występów
było
to,
że
zadbaliśmy
o odpowiednie stroje, charakterystyczne dla
poszczególnych bohaterów. Młodzi aktorzy
w sposób przekonywujący oddali klimat
młodopolskiego tekstu. Odgrywane przez nich
epizody były pełne ekspresji. Nasi uczniowie
potrafili
uchwycić
charakter
postaci,
wykorzystując różne środki artystycznego
wyrazu – oprócz werbalnych również gest,
mimikę i ruch sceniczny. Wesele to wyjątkowy
utwór w polskiej literaturze. Cieszymy się, że
mogliśmy wesprzeć działania, mające na celu
przybliżenie wybitnego dzieła Stanisława
Wyspiańskiego.

Popularyzujemy Wesele

Bożena Kursa
Dzień Języków Obcych
W dniu 26 września obchodziliśmy
w naszej szkole Europejski Dzień Języków
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Obcych. Coroczne święto języków zostało
ustanowione w 2001 roku z inicjatywy Rady
Europy. Pierwszym wizualnym zwiastunem
przedsięwzięcia były plakaty, rozwieszone na
szkolnych korytarzach. Zamieszczone na nich
cytaty miały za zadanie zachęcić do nauki
języków obcych. Organizatorzy nie poprzestali
na tym działaniu. W tym roku szkolnym
postawili na naukę poprzez zabawę.
Nauczyciele języków obcych wraz z uczniami
przygotowali mnóstwo ciekawych konkursów,
quizów oraz prezentacji multimedialnych.
Atrakcją tego dnia były projekcje filmów
Susanne, Ladrones i Blanche
w oryginalnych wersjach językowych.

te pięknie przeprowadzone przez nią lekcje!
W tym wyjątkowym dniu w różnych
placówkach i instytucjach podejmowane są
akcje, które podkreślają znaczenie znajomości
języków obcych we współczesnym świecie.
Nasza szkoła postanowiła się do nich
przyłączyć i poprzez organizowanie
Międzynarodowego Dnia Języków Obcych po
raz kolejny uświadomić uczniom, że uczenie się
języków obcych pomaga nam w lepszym
zrozumieniu świata, w przekraczaniu różnic
kulturowych oraz poszerzaniu naszych
horyzontów.
Beata Mikrut, Barbara Witkowska
Dzień Zawodów Przyszłości
Młodzież naszych czasów każdego dnia
boryka się z problemami związanymi
z podejmowaniem decyzji, mających wpływ na
dorosłe życie. Wiele młodych osób ma kłopot
z właściwym wyborem, gdy stoją przed
koniecznością
zaplanowania
dalszego
kształcenia.
Konfucjusz powiedział:
Wybierz
pracę, którą kochasz, a nie przepracujesz ani
jednego dnia więcej w Twoim życiu.

Gościem specjalnym obchodów była
absolwentka Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Żeromskiego, pani Aleksandra
Kobus, która ukończyła studia na Wydziale
Lingwistyki Stosowanej UMCS. Dzięki
znajomości czterech języków obcych objechała
niemal cały świat. Z niezwykłą emfazą
opowiadała o swojej pasji, jaką jest nauka
języków obcych. Zachęcała słuchaczy do ich
przyswajania. Podzieliła się swoją wiedzą
z zakresu skutecznych technik i metod uczenia
się języków obcych. Niezwykle ciekawe były
też relacje i zdjęcia naszej poliglotki z licznych
podróży oraz opowieści o jej udziale w
międzynarodowym projekcie AISEC. Cieszymy
się, że mamy takich absolwentów, na których
zawsze możemy liczyć. Jesteśmy z nich dumni.
Oleńka, jest najlepszą ambasadorką hasła:
Granice mojego języka są granicami mojego
świata. Bardzo dziękujemy jej za spotkanie i za
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Społeczność Zespołu Szkół nr 2
w Nałęczowie chcąc pomóc uczniom klas
gimnazjalnych w procesie planowania dalszej
edukacji i w wyborze zawodu, który pokochają,
zorganizowała w dniu 30 listopada 2017 r.
Dzień Zawodów Przyszłości. To wydarzenie
było doskonałą okazją, aby gimnazjaliści mogli
poznać specyfikę wielu ciekawych zawodów,
skorzystać z pomocy i rad specjalistów
i przedsiębiorców. Każdy uczestnik stał się
choć na chwilę zawodowcem w specjalizacjach,
znajdujących się w ofercie kształcenia szkoły.
Była to również sposobność do przyjrzenia się
specyfice kształcenia w naszych szkołach:
Liceum Ogólnokształcącym, Technikum oraz
w Branżowej Szkole I Stopnia.

Szkół
im.
Zygmunta
Chmielewskiego
w Nałęczowie. Przedstawili oni własną ścieżkę
kariery zawodowej. Licznie przybyli również
Ci, do których adresowane było to wydarzenie nauczyciele i młodzież klas gimnazjalnych.
Z zaproszenia skorzystali m. in. gimnazjaliści
z Nałęczowa, Piotrowic, Sadurek, Wojciechow
a, Wąwolnicy, Poniatowej oraz uczniowie
ze Szkoły Podstawowej w Miłocinie.
W tym dniu uczniowie Liceum,
Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej
pod kierunkiem nauczycieli w pracowniach
przedmiotów ogólnokształcących
i zawodowych prezentowali swoje
umiejętności, które w przyszłości pozwolą im
na dobre i satysfakcjonujące funkcjonowanie
na rynku pracy. Licealiści przygotowali gry
i zabawy językowe, prezentację multimedialną
o
zawodach
prawniczych,
ćwiczenia
laboratoryjne z biologii, pokazy chemiczne
i fizyczne na temat napięcia powierzchniowego
cieczy i mechanizmu usuwania brudu. Zajęcia
warsztatowe z biologii dotyczyły metodyki
badań biologicznych. W trakcie zajęć
uczestnicy poznali etapy przeprowadzania
eksperymentów biologicznych, formułowali
problemy badawcze, hipotezy i wnioski.
Przeprowadzono doświadczenie wykazujące
wpływ wysokiej temperatury na aktywność
katalazy zawartej w bulwach ziemniaków.
Gimnazjaliści ustalali próbę kontrolną
i badawczą.
Uczniowie, którzy fascynują się
naukami ścisłymi i z nimi wiążą swoją
przyszłość zawodową mogli uczestniczyć
w spotkaniu z absolwentem LO im.
S. Żeromskiego w Nałęczowie Panem Pawłem
Rutyną – pracownikiem naukowym Ośrodka
Diagnostyki i Zwalczania Zagrożeń
Biologicznych w Puławach. Pan Paweł Rutyna
podkreślił, że to czym się zajmuje zawodowo
jest jednocześnie jego pasją i tego życzył swoim
młodszym kolegom. Potwierdził to wyznanie,
tym w jaki sposób opowiadał o swojej
działalności w Ośrodku, o
nowatorskich
badaniach
w dziedzinie
toksykologii,
radiobiologii, mikrobiologii i higieny środków
spożywczych. Ośrodek wniósł znaczny wkład
w postęp nauk medycznych, biologicznych
i weterynaryjnych. O prestiżu
międzynarodowym Ośrodka świadczy
uczestnictwo pracowników w licznych misjach
pokojowych ONZ na Bliskim Wschodzie
(Syria, Egipt, Irak), a także w innych częściach
świata (Kambodża). Obecnie priorytetowe

Przedsięwzięcie swoją obecnością
wsparł Pan Sławomir Buch z Wojewódzkiego
Urzędu Pracy w Lublinie. Wygłosił wykład
Barometr zatrudnienia – analiza rynku pracy.
Do współpracy zaangażowali się również

absolwenci
Liceum
Ogólnokształcącego
im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie – Pani
Aleksandra Kobus i Pan Paweł Rutyna oraz Pan
Mateusz
Dobraczyński
–
absolwent
Zasadniczej Szkoły Zawodowej w Zespole
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badania
i diagnostyka
skupiają
się
na wykrywaniu i neutralizacji patogenów
i toksyn, które mogą być użyte jako broń
biologiczna. Pan Paweł Rutyna zapoznał
również z działaniami, które mogą być podjęte
w sytuacji
ewentualnego
zagrożenia
epidemiologicznego.
Osoby
obdarzone
zdolnościami
językowymi mogły zainspirować się karierą
zawodową Pani Aleksandry Kobus. Ukończyła
Wydział Lingwistyki Stosowanej UMCS
i dzięki znajomości czterech języków obcych
objechała nieomal cały świat. Z niezwykłą pasją
opowiadała młodszym kolegom o swoim
zamiłowaniu do języków obcych, zachęcała do
nauki oraz zdradzała sztuczki i metody, jak
skutecznie uczyć się języków. Niezwykle
ciekawe były też relacje i zdjęcia naszej
poliglotki z jej licznych podróży oraz opowieści
o jej udziale w Międzynarodowym Projekcie
AISEC. Pani Aleksandra Kobus jest najlepszą
ambasadorką hasła: Granice mojego języka są
granicami
mojego
świata.
Cieszymy się, że na naszych absolwentów
można zawsze liczyć. Jesteśmy z nich dumni.

napięciem. Przyszli informatycy
zademonstrowali również montaż komputera
czy
pisanie
krótkich
programów
komputerowych,
a
także
zdradzili
komputerowe tips & trics czyli ciekawostki
i triki, które pomagają przy codziennej pracy
z komputerem.
Ci, którzy odwiedzili
pracownie
obsługi turystycznej też nie mogli narzekać na
nudę. Uczestnicy mieli okazję zmierzyć się z
zadaniami, m. in. rozwiązywali logogryf, w
którym ukryte były nazwy najbardziej znanych
zabytków świata. Inna animacja dawała
możliwość wykazania się znajomością
Nałęczowa, polegała bowiem na rozpoznaniu
fotografii z ciekawymi miejscami, położonymi
w uzdrowiskowej miejscowości.
Grupa kształcąca się w zawodzie
technik hotelarstwa zaprezentowała składanie
serwetek, wiązanie krawatów, odgrywała
w języku angielskim scenki
z recepcji
hotelowej.
Bardzo dużym zainteresowaniem
cieszyły się warsztaty prowadzone przez Pana
Mateusza Dobraczyńskiego – znanego
lubelskiego fryzjera i stylistę, który strzygł
i układał fryzury wszystkim chętnym, wśród
których byli zarówno uczniowie jak
i nauczyciele.
Adepci sztuki kulinarnej z Zasadniczej
Szkoły Zawodowej przygotowali stół ze
smakołykami. Goście mogli posilić się
koreczkami, ciasteczkami, owocami, napojami.
Całe wydarzenie uświetnił występ Szkolnego
Zespołu Muzycznego Freony.
Organizatorzy
Dnia
Zawodów
Przyszłości serdecznie dziękują wszystkim
uczestnikom za okazane zainteresowanie
i udział w tym przedsięwzięciu. Mamy nadzieję,
że nasza inicjatywa pomoże im w dobrym
wyborze kierunku kształcenia, a w dalszej
przyszłości odnalezienia się na rynku pracy.

W programie warsztatów językowych
Warkshop SprachSnacks były krótkie gry
i zabawy angielsko-niemieckie
z wykorzystaniem tablicy interaktywnej
i Internetu . W tych zabawach uczestnicy mogli
sprawdzić się w takich umiejętnościach, jak:
spostrzegawczość, zapamiętywanie,
rozumienie. Mogli również zmierzyć się
z łamańcami językowymi oraz odszukać
podobieństwa między tymi językami
.
Uczniowie kształcący się w zawodzie
technik ekonomista wprowadzili młodszych
kolegów
w
tajniki
giełdy papierów
wartościowych. Uczynili to w sposób bardzo
sugestywny w formie scenki, uzupełnionej
prezentacją multimedialną pt. Hossa kontra
bessa . Na warsztatach Money, money
gimnazjaliści poznali pojęcia ekonomiczne
związane z pieniądzem i rywalizowali w grze
Waluty świata.
W pracowni językowej
obserwowali
zajęcia
leksykalne
z zawodowego języka angielskiego.
Liczne
atrakcje
czekały
na
gimnazjalistów w pracowni informatycznej.
Przygotowali je uczniowie, zdobywający
zawód technika informatyka. Uczestników
zaciekawił pokaz z wykorzystaniem wysokiego
napięcia, w czasie którego zwrócono uwagę na
niebezpieczeństwa związane z wysokim

Irena Mataj
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i popłaca. Dzięki nim można podejmować
przemyślane decyzje, unikać błędów i być
czujnym na różne niuanse i kruczki prawa
bankowego i finansowego.

Sztafeta pokoleń
W dniu 14 grudnia grupa naszych
uczennic
w
ramach
współpracy
z
Nieformalną
Grupą
Kreatywnych
współtworzyła
Wieczorek
Literacki
w kawiarni artystycznej Ewelina. Spotkaniu
przyświecało motto
Sztafeta pokoleń – myśli ulotne... .
Dziewczęta uświetniły wieczornicę
recytacją wierszy i występem wokalnym.
Martyna Barszczewska zaprezentowała tekst
Wisławy Szymborskiej pt. Kilkunastoletnia.
Iryna Fesovets zajęła się interpretacją wiersza
Ja autorstwa
Joanny Papuzińskiej. Julia
Demczuk odczytała wiersz Tamten, Bolesława
Leśmiana oraz odważyła się po raz pierwszy
publicznie zaprezentować własne teksty
poetyckie. Ukraińsko - białoruski duet
w składzie Angelina Miroschnychenko
i Angelina Lebied zaśpiewał piękne
i nastrojowe ballady w języku rosyjskim. Tak
jak poprzednie wieczorki również i ten miał
swój niepowtarzalny klimat. Skłonił do
zatrzymania się w codziennym zabieganiu i do
refleksji na temat międzypokoleniowej
ciągłości,
umiejętności
komunikacji,
wzajemnego zrozumienia i słuchania.

Pan
Mariusz
Wicha
zapoznał
uczniów z ciekawym projektem BAKCYL ,
w ramach którego odbyło się właśnie to
spotkanie. Pomysłodawcą przedsięwzięcia jest
Warszawski Instytut Bankowości, a pełna jego
nazwa brzmi „Bankowcy dla edukacji
finansowej młodzieży – bakcyl” W ramach
projektu wolontariusze banków przekazują
wiedzę na temat finansów uczniom w całej
Polsce.
Akcja ma na celu podniesienie
praktycznej wiedzy finansowej młodzieży, jako
niezbędnego
elementu
pomyślnego
funkcjonowania w nowoczesnym
społeczeństwie, a także wprowadzenie uczniów
w świat codziennych finansów tak, aby potrafili
wykorzystać dla siebie odpowiednie usługi
finansowe
na
starcie
w
dorosłość.

Bożena Kursa
Dzień Pieniądza
W ramach Światowego Tygodnia
Pieniądza, obchodzonego w dniach 12 – 18
marca uczniowie technikum z klas o profilu
ekonomicznym zaprosili pana Mariusza Wichę
–
pracownika
Banku
Spółdzielczego
w Nałęczowie i wolontariusza w projekcie
„Bakcyl” Spotkanie odbyło się w dniu 15 marca
2018 r. Uczestniczyli w nim uczniowie z klas
drugich i z klasy trzeciej technikum. Tematyka
spotkania oscylowała wokół pieniądza, jego
znaczenia w życiu każdego człowieka oraz
dotyczyła zasad funkcjonowania banków i ich
wpływu na rozwój gospodarki lokalnej,
krajowej
i
międzynarodowej.
Przyszli
specjaliści
od
ekonomii,
finansów
i rachunkowości z dużym zaciekawieniem
chłonęli wiedzę na temat kredytów. która na
pewno przyda się im w przyszłości, zarówno w
życiu zawodowym jak i prywatnym. Posiadanie
takich informacji na pewno procentuje

Powitaj wiosnę z nami!

W dniu 21 marca 2018 r. już po raz
drugi w naszej szkole z myślą o gimnazjalistach
zostało zorganizowane przedsięwzięcie pod
hasłem Powitaj wiosnę z nami! Tradycyjnie
34
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pierwszy dzień wiosny uczniowie spędzają
w niekonwencjonalny sposób, świętując tak
zwany dzień wagarowicza. Wagary nie muszą
jednak oznaczać ucieczki z lekcji, mogą być
pretekstem do udziału w interesujących
wydarzeniach. Nasi nauczyciele i uczniowie
zadbali o to, aby ten dzień zarówno społeczność
szkolna, jak i przybyli goście spędzili i miło,
i pożytecznie. Zimowa aura nie przeszkodziła
w dobrej, edukacyjnej zabawie. Już sam
wystrój budynku, zdominowany przez żywe
kwiaty i papierowe motyle nastrajał wszystkich
obecnych bardzo wiosennie.
Towarzyszyły im efekty świetlne i akustyczne.
Wszyscy wyszli z nich bez szwanku, nie licząc
rażenia ładunkiem pozytywnej energii. Dużym
powodzeniem cieszył się cykl warsztatów
komputerowych,
przeprowadzony
przez
uczniów technikum z klasy o profilu
informatycznym pod czujnym okiem pani
Jagody
Gąsiorowskiejnauczycielki
przedmiotów informatycznych. Część z bloku
zajęć zatytułowana Zrób się na bóstwo, czyli
retusz dla każdego poświęcona była obsłudze
programów do edycji i obróbki fotografii. Ich
uczestnicy będą mogli wykorzystać nabyte
umiejętności na przykład do pozbywania się
w 5 minut zmarszczek, wyprysków, blizn,
oczywiście tych
na zdjęciach! Młodzi
informatycy zademonstrowali ponadto, w jaki
sposób, korzystając ze specjalnie do tego
przeznaczonych programów komputerowych,
można wprawić w ruch i sterować
konstrukcjami z klocków LEGO.

Cieszymy się z obecności
gimnazjalistów, którzy pozytywnie
odpowiedzieli na nasze zaproszenie i wspólnie
z nami uczestniczyli w licznych atrakcjach,
przygotowanych na ten dzień. A działo się
naprawdę wiele.
Bądź piękna na wiosnę ta zapowiedź
zachęciła do udziału w warsztatach zwłaszcza
dziewczęta. Pani Monika Burnac, właścicielka
studia urody zdradziła sekrety dbania
o atrakcyjny wygląd, podkreślania naszych
atutów i maskowania niedoskonałości.

Przekonaliśmy się, ze nauka może być całkiem
przyjemna i fascynująca! 
Mamy nadzieję, że wszystkim
przypadło do gustu takie powitanie wiosny! Ten
dzień przyniósł nam wiele radości, nastroił
entuzjazmem i optymizmem oraz wprawił
wszystkich w słoneczne humory.

Pan Mateusz Faber w kulinarnych warsztatach
Smaki wiosny podzielił się swoją wiedzą na
temat zdrowego odżywiania, które pozytywnie
wpływa na nasz wygląd, samopoczucie
i efektywną naukę. Wspólnie przygotowane
wiosenne sałatki były wyborne no i oczywiście
pełne
witamin
i
mikroelementów.
Pani Ewa Kołodyńska- fizyczka z naszej szkoły
oraz Pan Artur Grabarski, nasz nauczyciel
chemii przygotowali wybuchowe warsztaty pod
nazwą Wiosenne eksperymenty.

Rywalizacja o tytuł Mistrza ortografii
W dniu 11 kwietnia 2018 r. w naszej
szkole odbył się finał
II Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego
Zostań Mistrzem Ortografii. Ponownie
organizacją tego dużego przedsięwzięcia zajęła
się Pani Bożena Kursa przy pomocy Pani
Moniki Wichy. Tak jak w poprzedniej edycji
patronat merytoryczny nad konkursem
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sprawował Instytut Filologii Polskiej UMCS.
W tym roku wystosowany został również
wniosek do Pani Teresy Misiuk, Lubelskiego
Kuratora Oświaty z prośbą o objęcie
patronatem honorowym naszego
przedsięwzięcia. Uzyskano pozytywną
odpowiedź.

Cieszymy
się
z
rosnącego
zainteresowania naszym konkursem. W ten
sposób możemy popularyzować i promować
modę na dobrą znajomość języka polskiego
wśród coraz liczniejszej grupy młodzieży.
Wszystkim uczestnikom należą się słowa
uznania za podjętą próbę zmierzenia się
z dyktandem i testem konkursowym, w których
poprzeczka skali trudności podniesiona była
bardzo wysoko.

Konkurs z każdym rokiem nabiera
coraz większego rozmachu. Do tegorocznej
rywalizacji oprócz szkół gimnazjalnych
i średnich z terenu powiatu puławskiego,
zaproszenie przyjęły placówki lubelskie m. in.
III Liceum Ogólnokształcące im. Unii
Lubelskiej, a nawet Gimnazjum z Pszczelej
Woli. Formuła konkursu nie uległa zmianie.
Przewidziane zostały dwie kategorie: dla szkół
podstawowych z oddziałami gimnazjalnymi
i dla szkół ponadpodstawowych. Finał
poprzedzały szkolne eliminacje, które wyłoniły

Gratulujemy laureatom
II Wojewódzkiego Konkursu Ortograficznego
„Zostań Mistrzem Ortografii”.
Są nimi:
kategoria szkół podstawowych z oddziałami
gimnazjalnymi:
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii uzyskała
Patrycja Żyłka z Gimnazjum w Piotrowicach,
uczennice przygotowała
Pani Agnieszka Łuszczyńska – Paszko.
II miejsce Aleksandra Dziedzic z Publicznego
Gimnazjum w Pszczelej Woli,
III miejsce Weronika Szewczyk również
z Publicznego Gimnazjum w Pszczelej Woli,
uczennice przygotowała
Pani Magdalena Pielecka - Szafruga
kategoria szkół ponadpodstawowych:
I miejsce i tytuł Mistrza Ortografii zdobyła
Kamila
Sadlak
z
III
Liceum
Ogólnokształcącego im. Unii Lubelskiej
w
Lublinie,
uczennice
przygotowała
Pani Justyna Malicka,
II miejsce Barbara Michalska z II Liceum
Ogólnokształcącego im. Komisji Edukacji
Narodowej w Puławach,
III miejsce Mateusz Bernacki również z II
Liceum Ogólnokształcącego im. Komisji
Edukacji Narodowej w Puławach, uczniów
przygotowała Pani Renata Marcinko.

trzyosobowe reprezentacje z poszczególnych
placówek.
Czterdziestu finalistów zmierzyło się
z dyktandem i testem, sprawdzającym
znajomość zasad ortografii i interpunkcji. Po
części konkursowej wszyscy z napięciem
oczekiwali na ogłoszenie wyników rywalizacji.
W
celu
uprzyjemnienia
tego
czasu
przygotowano dla uczestników zarówno ucztę
duchową – projekcję filmu Twój Vincent jak
i kulinarną.

Organizacja tego przedsięwzięcia nie
byłaby możliwa bez wsparcia sponsorów:
Nałęczowskiej
Spółki
Handlowej,
Nałęczowskiego Stowarzyszenia Rozwoju
i Promocji, Piekarni M. i K. Zubrzyccy,
Centrum Promocji UMCS, Wydziału Promocji,
Kultury, Sportu i Turystyki Starostwa
Powiatowego w Puławach. Bardzo serdecznie
dziękujemy za pomoc i współpracę.

Gościem specjalnym konkursu była
Pani Prof. Iwona Morawska z Instytutu
Filologii Polskiej UMCS. Laureaci konkursu
z jej rąk otrzymali dyplomy i nagrody. Dla
wszystkich uczestników i ich nauczycieli
przygotowano podziękowania i upominki.
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publiczność refleksyjny wiersz Rozważania
w blasku perły, recytowany przez samą autorkę
Justynę Pszczołę. Zgromadzeni mogli udać się
na wirtualny spacer po ulicach Kijowa, stolicy
Ukrainy.
. Koncert wsparły swoimi
wspaniałymi głosami absolwentki Liceum
Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego
w Nałęczowie: Kamila Wojciechowska (z d.
Rybkowska), Monika Pawelec i Justyna
Rozwadowska, które zaprezentowały się
w bardzo ambitnym repertuarze, m.in. Jaka
róża taki cierń, Być kobietą i Nie wie nikt.
W roli konferansjera rewelacyjnie sprawdził się
Andrii Hutsol, zaś nad oprawą muzyczną
imprezy czuwał Dmytro Presner.

Dar Serca dla Hospicjum!
Owacją
na
stojąco
nagrodziła
publiczność dnia 21.04.2018r. wykonawców
ponad
półtoragodzinnego
koncertu
charytatywnego Melodia dwóch serc, z którego
dochód przeznaczony został dla podopiecznych
Hospicjum im. Małego Księcia w Lublinie.

W koncercie wzięła udział również pani
Agata Łaguna, koordynatorka akcji Twój Dar
Serca dla Hospicjum. Przygotowania tego
dużego przedsięwzięcia podjęły się: pani
Natalia Loghvinenko, pani Barbara Witkowska,
pani Sylwia Janicka – Gorgol i pani Irena
Mataj. Dziękujemy publiczności za obecność
i za hojność, wykonawcom za niezwykłą ucztę
duchową , za fantastyczną atmosferę, za
wzruszenia, za niezapomniane chwile.
Pamiętajmy, że kiedy pomagamy innym,
pomagamy też sobie, ponieważ wszelkie dobro,
które dajemy, zatacza koło i do nas wraca.

Swoje talenty zaprezentowali nasi
uczniowie z Ukrainy, Polski i Białorusi.
Koncert odbył się w ramach prowadzonej na
Lubelszczyźnie akcji Twój Dar Serca dla
Hospicjum, do której dołączyła też nasza
szkoła. Zebraliśmy kwotę 1028 zł!!! Widzowie
zgromadzeni
w Nałęczowskim Ośrodku
Kultury mieli
okazję posłuchać wielkich
międzynarodowych szlagierów, wykonanych
w różnych językach m.in. Moja liubow,
Despasito, Prince tag, Żurawli, Pojezd
u Warszawu, Ave Maria. Świetnymi coverami
popisały się nasze szkolne wokalistki: Yana
Diadenko, Anhelina Miroshnychenko, Daria
Kovalchuk,
Aleksandra
Szarpak, Paulina
Lipczyńska, Aleksandra Lalak, Andrii Smotrova
i Nadia Synii przy akompaniamencie gitary
Yuriia Patsory . W bardzo ciekawych układach
choreograficznych
tańców
zarówno
klasycznych
jak
i
nowoczesnych
zaprezentowali się: Iryny Fesovets, Anheliny
Lebedz,
Neonily
Rozhkovej,
Dmytro
Maksymovycha i Ihora Plakhuty. Do zadumy
nad kondycją człowieka
sprowokował

Barbara Witkowska
Śladami wspomnień…
Wieczorem 19 maja 2018 roku grupa
uczennic z Zespołu Szkół Nr 2 w Nałęczowie po
raz kolejny włączyła się w organizację Nocy
Muzeów. Tegoroczna edycja przedsięwzięcia,
tradycyjne odbywająca się w Muzeum Stefana
Żeromskiego, czyli tak zwanej Chacie,
podporządkowana została wspomnieniom
o przedwcześnie zmarłym synu pisarza, Adamie
Żeromskim.
Spotkanie rozpoczęło się od odczytania
fragmentów utworu O Adamie Żeromskim
wspomnienie. Jest to świadectwo ogromnej
miłości rodzicielskiej Żeromskiego oraz zapis
rozpaczy i bólu ojca po śmierci ukochanego
złotego chłopca. Wśród lektorów świetnie
wypadły przedstawicielki naszej szkoły:
Paulina Błaszczyk, Justyna Pszczoła, Kamila
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Samoń i Julia Szlendak, przygotowywane przez
p. Bożenę Kursę.

XVIII Majówka z Panem Prusem
Tradycją stało się już, że społeczność
naszej szkoły bierze aktywny udział
w organizacji Majówki z Panem Prusem.
W tym roku impreza ta odbyła się już po raz
osiemnasty. A uczniowie żeromszczaka
i ekonomika po raz pierwszy wzięli w niej
udział pod wspólnym szyldem Zespołu Szkół
Nr 2 w Nałęczowie.

Do zaprezentowania publiczności przypadły im
w udziale fragmenty opisujące działalność
Adasia Żeromskiego w harcerstwie oraz
wzruszające momenty zmagania się młodego,
pełnego życia człowieka z postępującą chorobą.
Dyskretne
dźwięki
gitary
harmonijnie
komponowały się z czytanymi tekstami – na
twarzach słuchaczy zaobserwować można było
zadumę, w wielu przypadkach po policzkach
popłynęły łzy wzruszenia. Lektorzy zapalili
również znicze pod Mauzoleum Adasia
Żeromskiego, symbolicznie wyznaczając w ten
sposób drogę od Chaty do miejsca wiecznego
spoczynku zakopiańskiego skauta.

W sobotę 26 maja 2018 r. nasze
uczennice prezentowały się w konkursie
elegancji podczas Mistrzostw Polski Pojazdów
Zabytkowych. W parku zdrojowym przy
Starych Łazienkach, w przepięknych strojach
stylizowanych
modą
przełomu XIX
i XX wieku, na
tle
zabytkowych
samochodów,
dziewczęta
wyglądały
zjawiskowo.

Po wysłuchaniu pięknej prozy
odczytano
również
poemat
Stefana
Żeromskiego pod tytułem Wisła. Zwiedzający
zostali zaproszeni do dyskusji na temat
twórczości pisarza, a także do obejrzenia
interesującej ekspozycji. Cieszymy się, że po
raz kolejny mogliśmy wziąć udział w tak
niezwykłym i pouczającym wydarzeniu.

W niedzielę 27
maja 2018 r.
wspólnie z młodzieżą i nauczycielami Zespołu
Szkół Nr 2 mieszkańcy Nałęczowa, kuracjusze
i turyści mogli poczytać w specjalnie dla nich
zaaranżowanej
strefie
relaksu.
Dla
najmłodszych przygotowane były kolorowanki,
książeczki i słodkie upominki. XVIII Majówka
z Panem Prusem była okazją do wspominania
sylwetki wielkiego polskiego pisarza, ale też
umożliwiła promocję naszej nowej szkoły
w środowisku lokalnym.

Monika Wicha

A. Goliszek
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Ciekawe warsztaty zachęcają do nauki!
Nasza placówka współpracuje z wieloma organizacjami, instytucjami i fundacjami, aby
wzbogacić i urozmaicić proces dydaktyczny i wychowawczy. Jesteśmy szkołą partnerską UMCS
i Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie. Dzięki podejmowanym razem działaniom nasi uczniowie
uczestniczą w wykładach, seminariach, warsztatach i sesjach naukowych. Dla uczniów organizowane
są również interesujące spotkania i zajęcia dodatkowe, które odbywają się na terenie szkoły. Najczęściej
mają one miejsce przy okazji odbywających się większych przedsięwzięć, takich jak: Powitaj wiosnę
z nami, Dzień zawodów przyszłości, Czas na zdrowie. Wymienionym wcześniej akcjom poświęcone są
oddzielne artykuły w Cisowcu. Oprócz tych wielkich imprez przeprowadzono jeszcze kilka innych,
równie ciekawych projektów o charakterze edukacyjno – poznawczym.
Pierwsza pomoc przedmedyczna

instruktorów
prowadzili
resuscytację
krążeniowo- oddechową na fantomach.

W dniu 18 grudnia 2017 r. licealiści
z klasy pierwszej, oraz drugo i trzecioklasiści,
którzy rozszerzają biologię
wzięli udział
w zajęciach praktycznych z pierwszej pomocy
przedmedycznej. Inicjatorem tych zajęć był
Adrian
Kruk
absolwent
Liceum
Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego,
który obecnie studiuje ratownictwo medyczne
na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie.

Zajęcia odbywały się równolegle
w dwóch grupach. Dzięki takiej organizacji
przeszkolono
czterdziestu
licealistów.
W efekcie tych warsztatów młodzież nabyła
niezwykle cenne umiejętności, a przede
wszystkim została zmotywowana do udzielania
pierwszej pomocy w sytuacji zagrożenia życia.
Mamy nadzieję, że to czego się
dowiedzieli i nauczyli będą potrafili
wykorzystać w konkretnym działaniu, ratując
komuś życie.
M. Czępińska – Kubiak
W dniu 26 marca 2018 r. odbyło się
szkolenie z pierwszej pomocy przedmedycznej,
w którym uczestniczyli uczniowie z klas II i IV
technikum
o
profilu
informatycznym.
Zorganizowała je pani Jagoda Gąsiorowska,
w
ramach
współpracy
z
Fundacją
Ars Medicandi.

Adrian wspólnie z kolegami, z uczelni
przeprowadzili ćwiczenia w sposób niezwykle
profesjonalny. Zaczęli od wyjaśnienia aspektów
prawnych, dotyczących obowiązku udzielania
pierwszej pomocy. Później przeszli już do
omawiania konkretnych działań, mających na
celu przywrócenie czynności oddechowych
i krążeniowych poszkodowanego. Największe
emocje towarzyszyły części praktycznej zajęć,
w której uczniowie pod okiem młodych
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To już drugie tego typu zajęcia w naszej
szkole, dzięki którym została przeszkolona
następna grupa młodzieży. Kolejni uczniowie
mieli okazję nauczyć się, jak należy zachować
się w sytuacjach zagrożenia życia, jak udzielać
pomocy przedmedycznej poszkodowanemu.
Każdy mógł przećwiczyć czynności, jakie
należy wykonać, aby uratować komuś życie.

Pawelec – lubelski Mistrz Słowa, recytacji
i monodramu. Każdy uczestnik zobligowany
był do przygotowania jednego tekstu. W czasie
ćwiczeń poznawano tajniki wyzwalania
ekspresji i użycia różnych środków wyrazu
w prezentowanych utworach. Część zajęć
przeznaczona została na poznanie technik pracy
z ciałem i umiejętności parateatralnych
z wykorzystaniem przyswojonego wcześniej
tekstu.

Wszystko to odbywało się pod czujnym
nadzorem, prowadzących zajęcia ratowników
medycznych
pana
Artura
Łojka
i pana Roberta Wojdata.
Jagoda Gąsiorowska
Mistrzowie Słowa
W dniu 09 lutego 2018 r. dwie
uczennice
z
drugiej
klasy
Liceum
Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego
uczestniczyły w Warsztatach Recytatorskich
z Mistrzami Słowa w Centrum Kultury
w Lublinie. Ferie to czas na relaks i regenerację
sił po trudach pierwszego półrocza, ale nie
tylko.

Tak aktywnie, ciekawie i twórczo
spędzony czas przyniósł uczestniczkom dużo
satysfakcji i rozbudził plany na wykorzystanie
zdobytego
doświadczenia
w
różnych
wyzwaniach i przedsięwzięciach artystycznych.
Korespondencja sztuk
Przygotowanie
do
egzaminu
maturalnego to długi i bardzo złożony proces.
Wykształcenie dojrzałego odbiorcy kultury to
zadanie jeszcze trudniejsze. Zrealizowanie tych
obydwu zamierzeń wymaga podejmowania
różnych działań. Uczeń nie powinien
ograniczać się tylko do przyswajania konkretnej
wiedzy. Wskazane jest, aby był otwarty na
odbiór różnych tekstów kultury i potrafił je w
sposób holistyczny łączyć. Zadaniem szkoły
jest również wyzwolenie u uczniów potrzeby
poznawania i obcowania z różnymi
dziedzinami, propozycjami i wytworami sztuki,
zwłaszcza tej współczesnej. W ramach
rozbudzania zainteresowań humanistycznych
odbyły się w naszej szkole warsztaty
z korespondencji sztuk. Poprowadziła je pani
dr Małgorzata Peroń – pracownik naukowy

Wolne dni od szkoły można również
przeznaczyć na realizację swoich pasji
i nabywanie nowych umiejętności. Tak też
uczyniły dwie utalentowane recytatorki Justyna
Pszczoła i Julia Szlendak. Część ferii
poświęciły na doskonalenie się w sztuce
żywego słowa. W towarzystwie pani Bożeny
Kursy i pani Moniki Wichy udały się na
warsztaty recytatorskie do Centrum Kultury
w Lublinie. Zajęcia prowadził pan Patryk
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Katedry Krytyki Literackiej
Uniwersytetu Lubelskiego.

odpowiedzialnych za działanie większości
urządzeń codziennego użytku, takich jak pilot,
tablet, smartfon. W trakcie zajęć nabywamy
umiejętności
prawidłowego
stosowania
poszczególnych elementów programów, m.in.
pętli, instrukcji warunkowych, operatorów
logicznych oraz różnych rodzajów zmiennych.
Oprócz zdobywania konkretnych kompetencji,
udział w projekcie rozwija nasze predyspozycje
w
zakresie
kształtowania
wyobraźni
przestrzennej,
wielopłaszczyznowego
rozwiązywania
problemów,
a
także
kreatywnego wykorzystania standardowych
funkcji i procedur w tworzonych programach.

Katolickiego

Pani doktor wyjaśniła naszym uczniom
jak należy oglądać obrazy i w jaki sposób je
analizować.
Zaprezentowała
szereg
interesujących
poglądów
na
temat
korespondencji sztuk, która zajmuje się
szukaniem związków i analogii
między
poszczególnymi dziedzinami sztuki. Zapoznała
słuchaczy z przykładami ekfrazy - utworami
literackimi, opisującymi dzieła sztuki oraz z
niektórymi
oryginalnymi
rozwiązaniami
typograficznymi, czyli układem i szatą
graficzną drukowanego tekstu. W warsztatach
uczestniczyli maturzyści i uczniowie klas I i II,
rozszerzający język polski.

Hubert Bednarski
Lekcja historii inaczej

Dominika Pszczoła

W dniu 01 marca w naszej szkole
odbyła się wyjątkowa lekcja historii w ramach
obchodów Narodowego
Dnia Pamięci
Żołnierzy Wyklętych. To polskie święto
państwowe ma za zadanie upamiętnić żołnierzy
antykomunistycznego i niepodległościowego
podziemia.

ABC programowania
Bardzo dużym zainteresowaniem
wśród uczniów, zwłaszcza z klas o profilu
matematyczno-informatycznym cieszą się
warsztaty z programowania, prowadzone przez
pana Henryka Krzysztofa Kawkę, byłego
wieloletniego nauczyciela Zespołu Szkół im.
Zygmunta Chmielewskiego w Nałęczowie. Pan
Kawka aktualnie pracuje w Lublinie w Zespole
Szkół im. Królowej Jadwigi i w Szkole
Podstawowej nr 50. Prowadzi zajęcia
z programowania w tychże placówkach oraz
w Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława
Staszica w Lublinie. Od wielu lat współpracuje
z Gdyńskim Stowarzyszeniem TALENT.
Przygotowuje młodzież szkolną do konkursów
programistycznych i olimpiad: AKADEMIA
KODOWANIA, OLIMPIADA
INFORMATYCZNA GIMNAZJALISTÓW. Jego
wychowankowie zostają laureatami wyżej
wymienionych konkursów. W ubiegłym roku
otrzymał nagrodę dla nauczycieli od Prezydenta
Lublina.

Gościem spotkania był Pan Zbigniew
Kiełb, historyk z Muzeum im. Czartoryskich
w Puławach.Wykład poświęcony był głównie
żołnierzom 2. Pułku Saperów Kaniowskich,
jednostki wojskowej związanej z Puławami,
która walczyła o Polskę w latach 1920 –
1947. Podczas wykładu duże zainteresowanie
wzbudził strój, w którym wystąpił prelegent.
Niemałym zaskoczeniem była informacja, że
jest
to
mundur
ppłk.
Stanisława
Magnuszewskiego, dowódcy 2. Pułku Saperów
Kaniowskich, zrekonstruowany przez pana

Warsztaty odbywające się w naszej
szkole są cyklicznymi cotygodniowymi
spotkaniami, na których uczymy się od podstaw
tworzyć programy komputerowe w języku c++,
który
jest
najbardziej
uniwersalnym
i rozpowszechnionym językiem
programowania. Znajduje zastosowanie nie
tylko w tworzeniu programów, ale również
w
powstawaniu
mikrokontrolerów
–
programowalnych układów elektronicznych,
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Kiełba . Dodatkowym elementem zajęć, bardzo
istotnym
i
jakże
interesującym
dla
zgromadzonych, był pokaz multimedialny
fotografii przedwojennych ukazujących życie
codzienne puławskich Kaniowczyków w latach
1921-1939.
W zajęciach tych uczestniczyli uczniowie
z klas: I, IIIa, IIIb, LO oraz z kl. IIITechnikum.

Wszyscy słuchali
wypowiedzi
prowadzącego z uwagą i z wielkim
zainteresowaniem. Przekazywał on bowiem
wiedzę, dotyczącą najnowszych dziejów
naszego regionu, której nie znajdziemy
w szkolnych podręcznikach. Organizatorem
tych zajęć była klasa ILO wraz z wychowawcą
Panem Arturem Grabarskim.

Podróże kształcą
W myśl hasła podróże kształcą, zarówno te dalekie jak i bliskie, a nawet bardzo bliskie,
w naszej szkole organizowane są różne wycieczki i wojaże. Mają one różny charakter:
rekreacyjny, turystyczno – krajoznawczy, przedmiotowy, zawodowy. Najczęściej są
połączeniem tych wszystkich, wymienionych wcześniej elementów. Jedno jest pewne, że każdy
taki wypad dostarcza jego uczestnikom wiedzy, przeżyć i emocji. Nic tak nie integruje klasy,
czy grupy jak wspólnie spędzony czas na różnorodnych eskapadach.
Diecezji Lubelskiej w modlitewnym skupieniu
przeszli czternaście stacji, które tworzą
misterium
zbawienia.
Rozważania,
przygotowane przez młodzież z parafii
w Bełżycach, pomogły nam przeanalizować
własne postępowanie, przemyśleć system
wartości, zweryfikować priorytety życiowe,
zastanowić się nad istotą człowieczeństwa.
Dużym przeżyciem dla nas był udział
w spotkaniu ewangelizacyjnym, prowadzonym
przez Szkołę Nowej Ewangelizacji Archidiecezji
Lubelskiej.

Pielgrzymka maturzystów
Napełnieni Duchem Świętym – to hasło
33. Pielgrzymki Maturzystów Archidiecezji
Lubelskiej na Jasną Górę.
W dniu 14 października 2017 roku
tegoroczni maturzyści z dwóch nałęczowskich
szkół – Zespołu Szkół nr 2 i Liceum
Plastycznego im. Józefa Chełmońskiego
tradycyjnie udali się na pielgrzymkę na Jasną
Górę
–
Sanktuarium Matki
Boskiej
Częstochowskiej.
Program
pielgrzymki
przewidywał
uczestniczenie
młodzieży
w
kilku
nabożeństwach.

Centralnym punktem naszej obecności
na Jasnej Górze była eucharystia w bazylice,
którą celebrował ks.
biskup senior
Archidiecezji Częstochowskiej Antoni
Długosz. Kapłan w swojej homilii podkreślił, że
najważniejszym egzaminem dla młodego
człowieka nie jest jednorazowe wydarzenie
jakim jest egzaminu dojrzałości, lecz dawanie
świadectwa swojego
człowieczeństwa
i chrześcijaństwa przez całe dorosłe życie.
Podczas mszy świętej odczytany został
akt zawierzenia maturzystów Matce Bożej.
Każdy z nas przedstawił i powierzył swoje
intencje Częstochowskiej Maryi . Składane
prośby przede wszystkim dotyczyły opieki
opatrzności boskiej w czasie przygotowań do
matury i egzaminów.
Maturzyści pielgrzymowali wraz ze

Pierwszym z nich była Droga
Krzyżowa. Uczniowie i nauczyciele z miast
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swoimi nauczycielami: Magdaleną Adamską,
Małgorzatą Gajdzińską, Ewą Kołodyńską,
Bożeną Kursą, ks. Markiem Schadelem.

przyjemności – wspólne ognisko. Przy blasku
płomieni przeplatały się rozmowy w języku
polskim i ukraińskim. Wszystkim dopisywał
humor i panował sympatyczny nastrój,
żartowano i snuto plany na następne wypady.
W drodze powrotnej towarzyszył im cudowny
zachód słońca. Późnym wieczorem zmęczeni
(15 km w nogach), ale zadowoleni wrócili do
internatu.

Mateusz Popek
Piesza wędrówka do Wojciechowa
Dnia 18 października 2017r. 25osobowa ukraińsko- polska grupa młodzieży
z internatu pod opieką pań: Jolanty BoguszPecio, Barbary Witkowskiej i Natalii
Lagvinienko wyruszyła na wycieczkę pieszą do
Wojciechowa. Naszym celem było zwiedzanie
Wieży Ariańskiej – budowli z XVI wieku,
w której mieszczą się dwa muzea: kowalstwa
i regionalne.

Przyszli specjaliści od hotelarstwa
i turystyki sprawdzali co słychać
w ich branży
W dniu 21 października 2017 r.
uczniowie z klas o profilach technik
hotelarstwa i technik obsługi turystycznej
wybrali się do Międzynarodowego Centrum
Targowo-Kongresowego PTAK WARSAW
EXPO w Nadarzynie koło Warszawy. Celem
wyjazdu był udział w Międzynarodowych
Targach Turystycznych World Travel Show.
Misją tego wydarzenia jest promowanie
polskich regionów i firm działających w branży
turystycznej, kreowanie nowego standardu
targów turystycznych oraz integracja branży.
World Travel Show odwiedza tysiące
poszukiwaczy
podróżniczych
przygód
i inspiracji. Międzynarodowe Targi Turystyczne
World Travel Show to jedno z głównych
wydarzeń
targowych
resortu
turystyki
w Polsce. Tym bardziej cieszy nas fakt, że i my,
przyszli przedstawiciele branży turystycznej,
mogliśmy
uczestniczyć w tym ważnym
wydarzeniu. Krajem partnerskim tegorocznej
edycji był Meksyk.

Trasa wędrówki wiodła przez niezwykle
urokliwą okolicę Nowego Gaju, wzdłuż
meandrów rzeki Bystrej, poprzecinanej
licznymi kaskadami. Podziwialiśmy piękno
sielskiego krajobrazu, a zwłaszcza mieniący się
tysiącem
barw
las
w
promieniach
październikowego
słońca.
Wspaniale
zachowana zabytkowa Wieża stanowiła świetne
tło do pamiątkowego zdjęcia uczestników
eskapady. Szczególne zainteresowanie wśród
zwiedzających
wzbudziły
eksponaty,
ilustrujące artystyczne kowalstwo. Ekspozycja
i pogadanka kustosza muzeum umożliwiły
młodzieży zgłębić wiedzę o tradycjach
kowalstwa w Wojciechowie oraz o technikach i
metodach wytapiania żelaza. W zabytkowej
kuźni uczniowie będąc światkami pracy kowali,
poznali ich zawodową terminologię oraz proces
ciężkiej i jednocześnie precyzyjnej pracy,
w efekcie której powstają kunsztowne wyroby
z żelaza. Po atrakcjach poznawczych na
wycieczkowiczów czekały jeszcze inne

W Salonie Turystyki Krajowej
i Zagranicznej mogliśmy obejrzeć prezentujące
się turystycznie atrakcyjne państwa, regiony
i miasta z całego świata. W ramach Festiwalu
Podróżników odbywały się spotkania ze
znanymi obieżyświatami. m.in.: Wojciechem
Cejrowskim, Aleksandrem Dobą i Nelą Małą
Reporterką. Nie zabrakło też znanych
z kanałów na YT wielbicieli podróży takich jak:
Łowcy Przygód, Wapniak, Adbuster, Karol
Paciorek czy Kamil in travel. Targom World
Travel Show towarzyszył także Festiwal Kultur
Azji, przedstawiający walory turystyczne tego
ciągle nieodkrytego przez Polaków kontynentu.
Krajem partnerskim festiwalu była Indonezja.
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Nie zabrakło też m. in. Chin, Indii czy
Kazachstanu. Odbywały się pokazy kulinarne,
sztuk walki, koncerty i warsztaty.

Ideą inicjatywy, w której uczestniczyli
nasi uczniowie pod opieką pana Tomasza
Paciorka, była pomoc młodzieży w planowaniu
drogi edukacyjno-zawodowej.
Współorganizatorami przedsięwzięcia byli:
Powiatowy Urząd Pracy i Lubelska
Wojewódzka Komenda OHP,
honorowy
patronat sprawowali:
Starosta Puławski
i Prezydent Miasta Puławy. Misja imprezy
została zrealizowana – uczestnicy otrzymali
duże wsparcie, które na pewno wykorzystają
przy opracowywaniu strategii edukacyjnych
i
zawodowych.
Dzięki
spotkaniom
z
przedstawicielami
różnych
uczelni
i instytucji, zdobyli informacje dotyczące
dalszej
nauki,
praktyk
zawodowych,
podnoszenia kwalifikacji, rynku pracy,
zakładania oraz prowadzenia działalności
gospodarczej,
pozyskiwania
środków
finansowych, kredytów studenckich, metod
poszukiwania pracy, badania predyspozycji
zawodowych. Odbyły się również prelekcje: nt.
Podejmowanie i finansowanie działalności
gospodarczej–
prowadzona
przez
przedstawiciela fundacji Puławskie Centrum
Przedsiębiorczości oraz
nt. Pozyskiwania funduszy europejskich na
prowadzenie działalności gospodarczej –
prowadzona przez przedstawiciela Lokalnego
Punktu
Informacyjnego
Funduszy
Europejskich w Puławach. Młodzież mogła
sprawdzić się w konkretnym działaniu,
uczestnicząc w warsztatach nt. Umiejętności
poszukiwania pracy i autoprezentacji oraz nt.
Sytuacji na rynku pracy. Zajęcia prowadził
doradca zawodowy z Powiatowego Urzędu
Pracy w Puławach.
Warsztaty zakończyły się konkursem
zawodoznawczym. Do rywalizacji przystąpiła
młodzież z ośmiu szkół ponadgimnazjalnych.
Nasza drużyna w składzie: Arkadiusz Kuś,
Karol Gawrylak i Szymon Rodzik zajęła
pierwsze miejsce. Za zwycięstwo otrzymali
bardzo atrakcyjne nagrody.
Na
zakończenie
przedsięwzięcia
uczestnicy mieli okazję zapoznać się
z prezentowaną ofertą edukacyjną wyższych
uczelni, szkół policealnych, instytucji rynku
pracy, pracodawców, fundacji i banków regionu
lubelskiego. Druga edycja Dni Kariery
Zawodowej była bardzo udana dla naszych
uczniów.
Teraz, każdy indywidualnie musi zadać
sobie pytania: co jest dla niego ważne, w jakim
kierunku chce
podążać?
Odpowiednie

Była to bardzo cenna wycieczka
przedmiotowa i zawodowa, dzięki której
mogliśmy w atrakcyjny sposób zgłębić wiedzę
o ciekawych miejscach w różnych zakątkach
świata. Rozmowy prowadzone przez nas
z
przedstawicielami
przeróżnych
firm
turystyczno – hotelarskich okazały się
niezwykle cennym źródłem informacji, rad
i
wskazówek
o sektorze
działalności
gospodarczej, którego w przyszłości będziemy
przedstawicielami.
Jak zaplanować swoją drogę edukacyjnozawodową?
W dniu 08.12.2017 roku grupa naszej
młodzieży z klasy I i II Technikum
Informatycznego i Technikum Ekonomicznego
wybrała się do Puław. Celem wycieczki był
udział
w drugiej edycji Dni Kariery
Zawodowej. Inicjatorem i organizatorem tego
przedsięwzięcia jest Zespół Szkół Technicznych
im. Marii Skłodowskiej - Curie w Puławach.

Przebieg kariery zawodowej jest procesem
długotrwałym, złożonymi i dynamicznym. Jego
świadome planowanie i monitorowanie
rozpoczyna się już w trakcie nauki szkolnej
i trwa poprzez kolejne etapy edukacji i pracy
zawodowej.
Efektywne
i
optymalne
podejmowanie decyzje w sferze własnego życia
zawodowego wymaga brania pod uwagę wielu
czynników, z czego młody człowiek nie zdaje
sobie często sprawy, a okoliczności
niejednokrotnie zmuszają do weryfikacji
priorytetów i celów.
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ukierunkowanie młodego człowieka pod kątem
przyszłości
zawodowej
to
nakreślenie
konkretnych perspektyw i możliwości,
związanych z wyborem dalszej drogi
edukacyjno - zawodowej. Oby każdy
z uczestników drugiej edycji Dni Kariery
Zawodowej maksymalnie wykorzystał zdobyte
informacje i umiejętności, i w przyszłości
z zadowoleniem funkcjonował na rynku pracy.

wykonane z drewna, albo ze słomy, około 280
tysięcy par. Dla zwiedzających przygotowano
kartki z zamieszczonymi cytatami z relacji
więźniów. Były to jedyne eksponaty, które
można było zabrać ze sobą. Oto niektóre z tych
wypowiedzi:
Więźniowie, sponiewierani, załamani, udawali
się do baraków, gdzie czekały na nich świerzb,
wszy, tyfus plamisty i wiele innych plag.

Śladami historii i literatury

Tadeusz Kosibowicz

Dnia 13 lutego 2018 roku odbyła się
wycieczka do Lublina. Plan wyjazdu
obejmował dwa punkty: zwiedzanie Majdanka
oraz obejrzenie spektaklu pt. Świat Bruna
Schulza.

Były to chwile napiętych nerwów, strachu
przed biciem i słabości, że człowiek musi taką
gehennę przechodzić.
Zdzisław Badio

Na początku udaliśmy się do
Państwowego Muzeum na Majdanku, które
mieści się na terenie byłego Niemieckiego
Nazistowskiego Obozu Koncentracyjnego. Ta
fabryka śmierci, położona na obrzeżach
Lublina, funkcjonowała od października 1941
do lipca 1944 roku. Muzeum powołano do życia
już w listopadzie 1944 roku. Była to pierwsza
w Europie tego typu placówka, upamiętniająca
ofiary II Wojny Światowej. Jest instytucją
podlegającą bezpośrednio Ministerstwu Kultury
i Dziedzictwa Narodowego. Muzeum sprawuje
opiekę nad materialnymi pozostałościami po
trzech niemieckich obozach: oprócz tego na
Majdanku jeszcze po dwóch Obozach Zagłady
dla Żydów - w Bełżcu i w Sobiborze. Podczas
zwiedzania mogliśmy obejrzeć zachowane
i zabezpieczone przedmioty, należące do
więźniów: odzież, rzeczy osobiste, na przykład:
okulary, rysunki, szczotki. W części obozu,
która ocalała
znajduje się 70 obiektów
historycznych, na których widnieją tablice,
zawierające relacje świadków oraz komentarze
historyczne. Nasze szczególne zainteresowanie
wzbudziła notatka o Nałęczowie. Fragment ten
odnosił się do akcji Dożynki, podczas której
zamordowano 14 tysięcy więźniów obozu pracy
w Poniatowej oraz niewielkich obozów
w Puławach i w Nałęczowie.

Naraz z piątego pola nadjechał ciężarowy wóz
z przyczepą, wypełniony dziewczętami od 10
do 15 lat. Patrzyłem bez oddechu, jak
samochód śmierci stanął przed barakiem łaźni.
Marcin Gryta
W zwiedzaniu Majdanka przeszkadzała
pogoda, byliśmy więc zmarznięci, ale na pewno
bogatsi o nowe doświadczenia.
Kolejnym punktem naszej wycieczki
było Centrum Kongresowe Uniwersytetu
Przyrodniczego, w którym miał się odbyć
spektakl p. t.
Świat Bruna Schulza,
przygotowany przez Narodowy Teatr Edukacji
im. Adama Mickiewicza we Wrocławiu.
Przedstawienie tworzyła swoista kompilacja
dwóch cyklów opowiadań Schulza: Sklepów
cynamonowych
oraz
Sanatorium
pod
Klepsydrą,
opisujących
życie
małomiasteczkowych
polskich
Żydów.
Inscenizacja nie była łatwa w odbiorze. Na
lekcjach języka polskiego omówiony został
tylko jeden zbiór opowiadań - Sklepy
cynamonowe.
W spektaklu zastosowano
poetykę marzenia sennego, w której zacierają
się granicę między rzeczywistością a snem.
Aby wywołać wrażenia oniryczne, reżyser
zastosował
rozmaite
efekty
zarówno
dźwiękowe jak i wizualne, m. in. projekcje
obrazów,
które
przenikały
elementy
scenografii.
Na zakończenie aktorzy
przybliżyli nam biografię Bruna Schulza
w niekonwencjonalny sposób - Józef, główny

Najwięcej emocji wywoływały miejsca
szczególne, zwiedzane w ciszy i zadumie:
komory gazowe, łaźnie, krematorium oraz
wyeksponowane obuwie pozostawione przez
więźniów – buty damskie, męskie i dziecięce,
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bohater spektaklu prowadził rozmowę
z pisarzem.
Moim zdaniem, propozycja Narodowego
Teatru Edukacji była ciekawą adaptacją, która
wykorzystując język teatru, przybliżyła nam
twórczość oraz życiorys autora z Drohobycza.

może być nie tylko świetną zabawą, ale też
i sposobem na zawodową przyszłość. Wyjazd
na Konferencję na pewno był bardzo dobrym
pomysłem. W drodze powrotnej słychać było
ożywione dyskusje o przyszłości, studiach
i
karierach
zawodowych
w
branży
informatycznej.

Elżbieta Sikora

Nauka samorządności

Emocjonujące oblicze IT

Aktywny, kompetentny samorząd - czyli
społeczność wszystkich uczniów - to praktyczna
i
efektywna
szkoła
demokracji
i odpowiedzialności obywatelskiej, a działania
młodzieży zmieniają szkołę na lepsze.

Dnia 06 marca 2018 r. grupa uczniów
z klasy I,II,IV Technikum Informatycznego pod
opieką Pani Jagody Gąsiorowskiej i Pana
Tomasza Paciorka pojechała na wycieczkę do
Lublina, gdzie uczestniczyła w V Konferencji
Informatycznej Check IT. Przedsięwzięcie jest
jednym
z
największych
wydarzeń
informatycznych,
skierowanych
przede
wszystkim
do
uczniów
szkół
ponadgimnazjalnych
oraz
nauczycieli
informatyki. CHECK IT realizowane jest przez
Urząd Miasta Lublin w ścisłej współpracy
z informatycznymi kołami naukowymi,
działającymi
na
lubelskich
uczelniach
wyższych, organizacjami informatycznymi
oraz specjalistami z branży IT.

W dniach 12 i 13 marca 2018 r.
przedstawicielki Samorządu Uczniowskiego:
Martyna Barszczewska i Wiktoria Kubrak, pod
opieką
p.
Małgorzaty
Gajdzińskiej,
uczestniczyły w spotkaniach Samorządów
Uczniowskich Powiatu Puławskiego. Jest to
cykliczne wydarzenie, odbywające się pod
egidą
Wydziału
Edukacji
Starostwa
Powiatowego w Puławach. Adresowane jest do
uczniów,
działających
w
szkolnej
samorządności i do nauczycieli – opiekunów,
tychże
agend.
Organizowanie
tych
przedsięwzięć służy integracji młodzieży oraz
wsparciu
uczniów
i
nauczycieli
zainteresowanych rozwijaniem i wzbogacaniem
form pracy samorządów uczniowskich.

Konferencja odbywała się w Lubelskim
Parku Naukowo-Technologicznym. Uczniowie
wzięli udział w wielu ciekawych prelekcjach,
pokazach i warsztatach. Mogli spróbować
swoich sił w tworzeniu gier komputerowych,
programowaniu robotów, pisaniu aplikacji
mobilnych
oraz
montowaniu
filmów.
Sprawdzili swoje możliwości
w świecie
softów, interfejsów i kodów. Dowiedzieli się
również o druku 3D. Nauczyli się trików
w programach do animacji i modelowania 3D.
Zobaczyli pokazy dronów, wyścigi robotów
i wirtualny świat w Oculus Rift.

Tegoroczne spotkanie odbyło się
w Zespole Szkół im. Jana Koszczyca
Witkiewicza
w
Kazimierzu
Dolnym.
W warsztatach wzięli udział przedstawiciele
z dwunastu samorządów szkolnych. Zajęcia
prowadzone były przez trenerki Centrum
Edukacji Obywatelskiej w Warszawie.

Tego dnia uczniowie uczestniczyli
także w interesujących wykładach, takich jak:
Złam swój telefon czyli o bezpieczeństwie, Co
pomaga w znalezieniu pierwszej pracy i jak
wpływają na to studia, Kryptowaluty –
technologia przyszłości?

Samorząd uczniowski jest niezależną
organizacją działającą na rzecz uczniów
i kierowaną przez nich. To oni decydują jakimi
sprawami samorząd się zajmuje, dlatego
możliwości jego działania są właściwie
nieograniczone. Podczas warsztatów młodzi
„samorządowcy” uczyli się jak zorganizować
pracę szkolnych samorządów, a przede
wszystkim zastanawiali się co może skłonić
uczniów do większego zaangażowania się

Udział w tym wydarzeniu pozwolił
uczniom z klas informatycznych na wspólne
odkrywanie emocjonującego oblicza IT.
Utwierdził ich w przekonaniu, że informatyka
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w życie szkolne. Punktem wyjścia dla osób,
które chcą aktywnie uczestniczyć w pracy na
rzecz społeczności szkolnej jest zrozumienie
czym jest samorząd, jakie są obszary jego
działania i istota – w tym właśnie miały pomóc
warsztaty oraz wymiana doświadczeń i dobrych
praktyk.

Z wizytą na Katolickim Uniwersytecie
Lubelskim
W dniu 06 kwietnia 2018 r. po raz
kolejny uczestniczyliśmy w Dniu Ukraińskim,
zorganizowanym przez studentów Instytutu
Filologii
Słowiańskiej
Katolickiego
Uniwersytetu Lubelskiego im. Jana Pawła II.
Na to cykliczne, piąte już wydarzenie, wybrali
się: Daria Sisova, Neonila Rozkova, Andrej
Hutsol, Angelina Lebedz, Julia Demchuk pod
opieką Pani Natalii Lagvinienko.

Zajęcia
dostosowane
były
do
oczekiwań i potrzeb młodzieży. Trenerki CEO
uczyły komunikacji, pracy w grupie, a przede
wszystkim starały się by poszczególne zespoły
szkolne integrowały się ze sobą. Planowanie
wspólnych działań, a także projekty
realizowane przez uczestników przyniosły
oczekiwane efekty. Warsztaty samorządów to
nie tylko nauka i praca, ale przede wszystkim
zabawa, nawiązywanie nowych znajomości,
może przyjaźni. Urozmaiceniem pobytu
w Kazimierzu była gra terenowa przygotowana
przez
nauczyciela
języka
polskiego
z Koszczyca, Annę Ewę Sorię. Zajęcia
w plenerze, rozwiązywanie zadań, spotkania
z mieszkańcami miasteczka sprawiły uczniom
i opiekunom wiele radości. Pozwoliły również
bliżej poznać Kazimierz, jego zabytki, historię,
mieszkańców, Szkołę im. Koszczyca –
Witkiewicza oraz inne osobliwości tego
uroczego miasteczka.

Był to dzień pełen wrażeń i miłych
niespodzianek. Mieliśmy okazję podzielić się
swoją
wiedzą
na
temat
Ukrainy.
Uczestniczyliśmy bowiem w panelach
dyskusyjnych, dotyczących kultury, historii
i dnia dzisiejszego swojej ojczyzny. Bardzo
przyjemny dla nas okazał się punkt programu,
w którym dokonano rozstrzygnięcia VII edycji
konkursu dla szkół ponadgimnazjalnych na
najlepszą prezentację multimedialną pt.
Sakralne oblicze Ukrainy. Miło nam było
usłyszeć, że w tej rywalizacji trzecie miejsce
zajęły Yuliia Demchuk i Daria Sisova,
natomiast Andrej Hutsol i Olech Bylyn
otrzymali wyróżnienie.

Podczas warsztatów dowiedzieliśmy
się, jak możemy realizować nasze pomysły
i pasje poprzez działalność w samorządzie oraz
jak sprawnie i efektywnie działać w szkole,
a także poza nią. Trenerki udzieliły nam wielu
wskazówek,
dotyczących
współdziałania
w grupie, świadomego uczestnictwa w życiu
społecznym, wychodzenia z własnymi
inicjatywami i włączania się w działania
innych. Ciekawym wyzwaniem dla nas było
nabycie umiejętności
przeprowadzenia
diagnozy w środowisku. W tym celu zostaliśmy
podzieleni na grupy i otrzymaliśmy do
wykonania różne zadania w terenie. Efekty
naszej twórczej pracy przedstawiliśmy na
koniec warsztatów.

V Dzień Ukraiński był dla nas okazją
do wzbogacenia wiedzy poprzez uczestniczenie
w prezentacjach i wykładach: Prawosławie a
katolicyzm, Rola ikony w kulturze ukraińskiej.
Na zakończenie naszego pobytu na
uniwersytecie
mogliśmy
zasmakować
studenckiego
życia,
oglądając
filmy,
zrealizowane przez żaków Instytutu Filologii
Słowiańskiej, które zachęcały do podjęcia
dalszej nauki właśnie na tej lubelskiej uczelni.

Tajemnice produkcji
W dniu 23 marca, aby uczcić Światowy
Dzień Wody, udaliśmy się na wycieczkę do
Zakładu
Produkcyjnego
Nałęczowianka.
Zwiedzanie
zaczęliśmy
od
obejrzenia
niezwykle interesującej prezentacji na temat
zasobów wody pitnej na świecie, promującej jej
właściwe gospodarowanie w codziennym

Dziękujemy
wszystkim,
którzy
przyczynili się do zorganizowania spotkania
samorządów i czekamy na kolejne. Wierzymy,
że będzie ono równie owocne.
Małgorzata Gajdzińska
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życiu. Po obowiązkowym szkoleniu bhp
i założeniu ubrań ochronnych ruszyliśmy
poznawać fabrykę. Mogliśmy prześledzić cały
cykl
produkcyjny
od
stanowiska
rozdmuchiwania z preform butelek PET
o różnych pojemnościach i kształtach aż po
etykietowanie
opakowań
i
stanowisko
paletyzatora. Byliśmy też w ogromnym
magazynie, skąd Nałęczowianka wysyłana jest
w świat.

Elementy rywalizacji połączone z działaniem
pod presją czasu, współpraca, wykorzystanie
logiki, sprytu i spostrzegawczości sprawiają, że
jest ona nie tylko rozrywką, ale i pożyteczną
nauką.
Nasze zadanie polegało na wydostaniu
się z pokoju przed upływem wyznaczonego
czasu bez użycia siły fizycznej, za to przy
wykorzystaniu pomysłowości i wyobraźni.
Umiejętność obserwacji, dedukcji, kojarzenia
czy dociekliwość to cechy, które przybliżały
nas do końcowego sukcesu. Musieliśmy
dokładnie sprawdzać wszystkie zakątki pokoju,
oglądać każdy przedmiot, zbierać i analizować
wszystkie wskazówki i co najważniejsze łączyć ze sobą fakty. Oczywiście nie byłoby to
możliwe bez owocnej współpracy. Byliśmy
zachwyceni tym innowacyjnym sposobem na
kreatywne spędzenie wolnego czasu. Dzięki
logicznym łamigłówkom i zagadkom na żywo,
każdy z nas przeżył unikalną przygodę.
Po tej świetnej i twórczej zabawie,
nadszedł czas na zwiedzanie. W Puławach
odwiedziliśmy: Muzeum Oświaty, w którym
mieliśmy okazję usiąść w starej szkolnej ławie
oraz udaliśmy się do Zespołu pałacowoparkowego książąt Czartoryskich, gdzie
obejrzeliśmy takie zabytki jak Świątynia Sybilli
i Domek Gotycki. W Kazimierzu Dolnym
przechadzaliśmy się po urokliwym rynku,
otoczonym z każdej
strony starymi
kamienicami, pamiętającymi czasy króla
Kazimierza Wielkiego. Piękną panoramę
miasteczka i osobliwy przełom Wisły mogliśmy
podziwiać ze szczytu XIV – wiecznej baszty.
Wszyscy uczestnicy wycieczki byli bardzo
zadowoleni, był to bowiem dzień wypełniony
różnorodnymi atrakcjami. Nic więc dziwnego,
że planujemy kolejne wyjazdy.

Przewodnicy, oprowadzający nas po
wytwórni obdarowali nas wodą, koszulkami
z napisem World Water Day i owocami.
O tajnikach produkcji tej znanej i cenionej
wody mineralnej z wielkim zaangażowaniem
opowiadał nam pan Adam Kozak. W wędrówce
po zakładzie produkcyjnym towarzyszyła nam
również pani Małgorzata Harasim. Oboje są
naszymi byłymi uczniami-Żeromszczakami.
I Ty możesz zostać Sherlockiem Holmesem
W dniu 16 kwietnia uczniowie z klasy
drugiej technikum informatycznoekonomicznego wybrali się na wycieczkę do
Puław i do Kazimierza Dolnego. Celem
wyjazdu było zapoznanie uczniów, zwłaszcza
tych z Ukrainy, z zabytkami, przyrodą i kulturą
dwóch miejscowości, wchodzących w skład tak
zwanego Lubelskiego Trójkąta Turystycznego.
Przed
zwiedzaniem
lokalnych
osobliwości udaliśmy się do puławskiego Open
The Door czyli centrum rozrywki z pokojami
zagadek. Dużą zaletą gier typu escape the room
są ich walory edukacyjne, przez co są
atrakcyjną formą kreatywnego spędzenia czasu.
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Inspirujące spotkania
Nasza szkoła współpracuje z wieloma instytucjami, uczelniami, fundacjami
i stowarzyszeniami. Efektem współdziałania są liczne przedsięwzięcia, adresowane do
uczniów. Młodzież poprzez uczestniczenie w nich wzbogaca swoją wiedzę, umiejętności,
kształtuje poglądy na świat i drugiego człowieka. Uczniowie chętnie korzystają z zaproszeń
nałęczowskich placówek kulturalno – oświatowych i uczestniczą w różnych wydarzeniach
o charakterze poznawczo – edukacyjnym.
Dzięki wsparciu ze strony Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej im. Faustyny
Morzyckiej oraz Muzeom Bolesława Prusa i Stefana Żeromskiego możemy brać udział
w spotkaniach autorskich z barwnymi i ciekawymi osobowościami.
Biznes, sport, ciekawe życie

Axentowicza.
Wszyscy obecni wyszli ze spotkania
z przesłaniem, że tylko aktywne życie, dawanie
z siebie maksimum, podnoszenie poprzeczki,
pokonywanie ograniczeń i robienie nawet
drobnych rzeczy z pasją, sprawia, że czujemy
się spełnieni.

W dniu 10 maja 2017 r. uczniowie
uczestniczyli
w
ciekawym
wykładzie.
Gospodarzem spotkania był Pan Marek
Axentowicz – postać nietuzinkowa o wielu
pasjach i umiejętnościach. Z wykształcenia jest
inżynierem, z zamiłowania podróżnikiem
i sportowcem, zakochanym we wspinaczce
wysokogórskiej.
Opowiadał
o
swoich
wyprawach. Prezentacja multimedialna była
świetną ilustracją jego relacji. Zachęcał
młodych ludzi do aktywności, do poszukiwania
pasji, do uprawiania sportu, który jest wspaniałą
szkołą charakteru i osobowości.

Smak przygody
W dniu 23 marca 2018 r. grupa
rozszerzająca język polski z kl. II LO oraz
uczniowie z kl. I LO wzięli udział w spotkaniu
autorskim z Panem Andrzejem Śliwą, które
odbyło się w Miejsko – Gminnej Bibliotece
Publicznej im. Faustyny Morzyckiej. Pan
Andrzej Śliwa z wykształcenia jest geologiem,
z zamiłowania podróżnikiem i eksploratorem.
W Afryce mieszkał i pracował przez
kilkadziesiąt lat. Ten kontynent – przyroda,
ludzie, obyczaje, historia – to jego hobby.

Pan Axentowicz twierdzi, że cechy
mentalne, które wypracował w czasie
treningów i zmagań sportowych, pomogły mu
odnieść sukces zawodowy w biznesie. Przez
wiele lat pracował w znanym szwajcarskim
koncernie, obecnie prowadzi własną firmę.
Z pochodzenia jest Ormianinem. Słuchacze
mogli dużo dowiedzieć się również o historii
tego narodu, o jego prześladowaniu i o losach
polskich Ormian.
Pan Marek Axentowicz jako człowiek
przeżył wielką tragedię. Pod lawiną w wieku 29
lat zginął jego syn Grzegorz – wspaniały,
zdolny młody człowiek, który poszedł w ślady
ojca. Odnosił sukcesy w świecie biznesu
i w sporcie. Pan Axentowicz w szczególny
sposób stara się kultywować jego pamięć.
Organizuje memoriały sportowe jego imienia
w tenisie ziemnym i w narciarstwie alpejskim.
Napisał biografię syna jak również założył
Wirtualne
Muzeum
Pamięci
Grześka
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Napisał dwie książki Notatki geologa –
szmaragdy, złoto i smak przygody i Ścigając
marzenia – w pogoni za złotem. Tematem
spotkania była więc Afryka, którą autor poznał
wszechstronnie i wnikliwie. Przez tak długi
okres pobytu na Czarnym Lądzie mógł
zaobserwować zmiany, jakie dokonały się w tej
części świata i głównie o tych przeobrażeniach
opowiadał zebranym słuchaczom. Swoje
wypowiedzi ilustrował prezentacją filmów
i niezwykle ciekawych fotografii.

niestrudzony badacz życiorysu pisarza dotarł
do takich informacji, które przedstawiają w
innym świetle niektóre fakty ze schyłku życia
literata. Autor wielu publikacji na temat autora
Popiołów
przepiękną
polszczyzną
i
z wyjątkową
ekspresją
opowiadał
o skomplikowanym życiu rodzinnym pisarza,
o Oktawii Żeromskiej,o synu Adamie. Z emfazą
relacjonował przebieg swoich rozmów z córką
pisarza Moniką. Z niezwykłą pasją opisywał
swoje naukowe podróże i etapy odkrywania
nieznanych do tej pory szczegółów z biografii
Żeromskiego. Profesor wysnuł odważne
przypuszczenie, że w licznych biografiach
pisarza świadomie zatajano bądź fałszowano
niektóre fakty z jego życia.

Serce Serc
W dniu 27 marca 2018 r. grupa uczniów
z kl. I LO, która rozszerza język polski, udała
się do Muzeum Bolesława Prusa na wernisaż
wystawy Bolesław Prus – Serce Serc.
Zwiedzanie ekspozycji poprzedzone zostało
odczytem Pani dr Joanny Lekan – Mrzewki,
pracownika naukowego Instytutu Filologii
Polskiej KUL na temat bardzo bogatej
i szerokiej działalności filantropijnej autora
Lalki. To właśnie za swoje zaangażowanie
i poświęcenie na rzecz dobroczynności nadano
pisarzowi przydomek Serce Serc. Te słowa
zostały również wyryte na nagrobku pisarza. Na
wystawie zgromadzone zostały eksponaty
związane
z
działalnością
Aleksandra
Głowackiego
w
różnorodnych
stowarzyszeniach, akcjach i przedsięwzięciach
charytatywnych. Młodzież miała okazję poznać
Bolesława Prusa nie tylko jako wybitnego
pisarza,
poruszającego
w
swoich
utworach palące kwestie społeczne swojej
epoki, ale również jako działacza, altruistę,
filantropa, człowieka o wielkim sercu.

Uczniowie mieli okazję wysłuchać
wybranych fragmentów z listów Żeromskiego.
Niezwykle
interesujące
były
również
wypowiedzi wieloletnich kustoszy Muzeum
Stefana Żeromskiego w Nałęczowie: pana
Stefana Butryna i pani Marii MironowiczPanek.

Grupa naszych uczniów wzięła udział
w wykładzie prof. Zdzisława Jerzego
Adamczyka pt. Manipulacje i tajemnice.
Zagadki późnej biografii Stefana Żeromskiego.
Organizatorem spotkania było Muzeum Stefana
Żeromskiego w Nałęczowie. Odbyło się ono
w sali balowej Pałacu Małachowskich.

To niezwykłe spotkanie było próbą
obalenia stereotypu, jakim jest przekonanie, że
wybitny artysta w życiu prywatnym jest
również nienagannym moralnie człowiekiem.
Wielki pisarz, jakim niewątpliwie był Żeromski,
jak każdy miał swoje wady i słabości. To jednak
nie umniejsza oceny jego dorobku twórczego.
Wiele prawd na temat osobistych relacji
Żeromskiego odsłania ocalała korespondencja.

Słuchając pana profesora, specjalisty od
biografii i twórczości autora Przedwiośnia
dowiedzieliśmy się, jak naprawdę wyglądały
ostatnie lata życia patrona naszego Liceum,
jakie towarzyszyły mu okoliczności i emocje.
Profesor
Zdzisław
Jerzy
Adamczyk,

Podsumowując można powiedzieć:
Jesteśmy jak książki… większość ludzi widzi
tylko naszą okładkę, mniejszość czyta wstęp,
wielu wierzy tylko krytykom, nieliczni poznają
naszą treść…
Bożena Kursa

Stefan Żeromski jakiego nie znamy
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Kuźnia talentów
Nasza Szkoła ma to wyjątkowe szczęście, że trafiają do niej uczniowie o uzdolnieniach
recytatorskich i literackich. Predyspozycje tych osób w połączeniu z pracą nad doskonaleniem
się w kulturze żywego słowa oraz w tworzeniu tekstów pod okiem opiekunów artystycznych,
przynoszą efekty w postaci sukcesów, odnoszonych na konkursach recytatorskich i literackich.
W tym roku szkolnym nasi uczniowie również mieli okazję sprawdzić się w artystycznej
i twórczej rywalizacji. Nie zawsze udało się uzyskać tytuł laureata, ale niezależnie od tego,
każdy konkurs dostarczał uczestnikom nowych doświadczeń, przeżyć, emocji. Proces
przygotowań – wybór repertuaru, praca nad analizą i interpretacją tekstu, dobór środków
artystycznego wyrazu dawał uczniom możliwość obcowania z poezją i poznawania mocy
słowa. Udział w konkursach był dla nich realizacją kolejnych wyzwań, jakie sobie stawiali,
był również podyktowany chęcią dzielenia się z innymi swoją pasją recytatorską i literacką.

Jesiennego
Konkursu
Recytatorskiego.
W
tegorocznej
edycji
przedsięwzięcia
organizatorzy zachęcali do poszukiwania
repertuaru
inspirowanego
twórczością
Bolesława Leśmiana, przez wzgląd na
przypadającą w tym roku 140. rocznicę urodzin
i 80. rocznicę śmierci poety. Naszą szkołę
w recytatorskich zmaganiach reprezentowały
uczennice z klasy II LO – Martyna
Barszczewska
przygotowywana
przez
p. Bożenę Kursę oraz Justyna Pszczoła
przygotowywana przez p. Monikę Wichę.
Dziewczęta świetnie zaprezentowały się
w powierzonym im trudnym repertuarze.
Martyna ujęła jurorów niekonwencjonalnym
wykonaniem „Siódmej jesieni” Juliana
Tuwima, natomiast Justyna czarowała
nienaganną dykcją oraz dojrzałą, pełną
ekspresji interpretacją utworu „Krajobraz”
Juliana Przybosia, którą komisja konkursowa
nagrodziła
wyróżnieniem.
Serdecznie
gratulujemy
naszym
utalentowanym
recytatorkom udanego występu i czekamy na
więcej!

Uwielbiaj Duszo Moja Pana
W dniu 12 października 2017 r. dwie
uczennice Liceum Ogólnokształcącego im.
Stefana Żeromskiego brały udział w VI
Konkursie Recytatorskim Poezji i Prozy
Religijnej „Uwielbiaj Duszo Moja Pana”,
zorganizowanym w ramach XVII Dnia
Papieskiego w Puławach. Hasło tegorocznego
Dnia Papieskiego to „Idźmy naprzód
z nadzieją”. Drugoklasistki Justyna Pszczoła
i Julia Szlendak wystąpiły wraz z 63. innymi
recytatorami
ze
szkół
województwa
lubelskiego. Poziom konkursu był bardzo
wysoki i niezwykle wyrównany. Dziewczęta
interpretowały ambitne i ciekawe teksty
poetyckie. Justyna przygotowała fragmenty
z cyklu poetyckiego Karola Wojtyły
pt. „ Nadzieja, która sięga poza kres”, Julka zaś
wiersz Jana Lechonia pt. „Rekrutacja”.
Dziewczęta zaprezentowały się wyśmienicie.
Za swoje recytacje otrzymały gromkie brawa.
Nieubłagane reguły konkursu zobowiązują do
wyłonienia laureatów. W tym roku jury miało
naprawdę trudny wybór, bowiem wszyscy
wykonawcy wypadli doskonale. Mimo, że tym
razem nasze dziewczęta nie zdobyły nagrody, to
zasługują na słowa uznania i gratulację.

Złota Róża
Jak co roku, pod koniec listopada
odbyła się kolejna, siódma już edycja
Międzyszkolnego Konkursu Recytatorskiego
Prozy Stefana Żeromskiego „O złotą różę”.
Celem konkursu było zainteresowanie
młodzieży twórczością wybitnego pisarza oraz
uwrażliwienie młodych ludzi
na piękno
przyrody ojczystej, której autor „Przedwiośnia”
poświęcił dużo

Jesienny Konkurs Recytatorski
W dniu 15 listopada 2017 roku
w siedzibie Regionalnego Centrum Kształcenia
Ustawicznego w Puławach odbyły się
powiatowe eliminacje 21.Ogólnopolskiego
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XVIII
Ogólnopolskiego
Festiwalu
Herbertowskiego w kategorii recytacji.
Przedsięwzięcie zostało objęte patronatem
Minister
Edukacji
Narodowej
oraz
Ministerstwa
Kultury
i
Dziedzictwa
Narodowego. Konkurs ten to jedno
z ważniejszych wydarzeń w środowisku
recytatorskim. Wypracował sobie dobrą markę
i renomę. Cieszy się dużą popularnością wśród
animatorów żywego słowa. Tegoroczna edycja,
była wyjątkowa z racji obchodzonego Roku
Zbigniewa Herberta. Do rywalizacji w grupie
szkół ponadgimnazjalnych przystąpiło 32.
uczestników. Konkurs stał na bardzo wysokim
poziomie.
Organizatorzy
wydarzenia
postanowili, że w roku, w którym
świętujemy
100 Rocznicę Odzyskania
Niepodległości, tematem przewodnim XVIII
edycji będzie wolność w twórczości księcia
poetów. Naszą Szkołę reprezentowała Justyna
Pszczoła, uczennica II klasy Liceum
Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego.
Odniosła
duży
sukces,
zdobywając
wyróżnienie. Justyna zaprezentowała się
w interpretacji dwóch tekstów poetyckich:
Przyszło do głowy i Głos wewnętrzny.
W komisji konkursowej zasiadali uznani
mistrzowie słowa: Urszula Kostrzewa – aktorka
i reżyser Teatru UMCS, instruktor teatralny;
Patryk Pawelec – animator i instruktor kultury
Wojewódzkiego Ośrodka Kultury w Lublinie;
Waldemar Sidor – aktor, instruktor teatralny.
Cieszymy się, że występ Justyny został tak
wysoko oceniony. Uczennica w czasie ferii
zimowych doskonaliła swoje umiejętności
w sztuce żywego słowa, uczestnicząc
w warsztatach recytatorskich, w Centrum
Kultury w Lublinie. Był to wyjazd
zorganizowany w ramach współpracy naszej
Szkoły z tą placówką. Także i tym razem
potwierdziła się zasada, że do sukcesu oprócz
talentu i predyspozycji potrzebna jest również
praca. W dniu 22 marca na koncercie laureatów
Pani Teresa Misiuk – Lubelski Kurator Oświaty
wręczyła naszej Justynie dyplom i nagrodę.
Gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

uwagi w swoich utworach. Naszą Szkołę
reprezentowały: Ela Sikora z klasy III a LO
i Luiza Solis z klasy I LO .Ela przygotowała
fragmenty „Ludzi bezdomnych”, a Luiza
zdecydowała się na wybór epizodu z „Wiernej
rzeki”. Opanowanie prozy patrona naszego
Liceum było nie lada trudnym zadaniem, ale
dziewczyny spisały się znakomicie. Nasza
maturzystka – Ela, zajęła drugie miejsce, a jej
młodsza koleżanka Luiza – trzecie.
Gratulujemy!
Dzień z poezją Zbigniewa Herberta

Konkurs Jednego Wiersza
W dniu 22. 03. 2018 r. w sali
kameralnej kawiarni artystycznej Ewelina
odbyło się spotkanie, na którym dokonano
podsumowania Konkursu Jednego Wiersza
O Perłę Eweliny. Organizatorem tego kolejnego
wieczorku literackiego i pomysłodawcą

W dniu 06 marca 2018 r. w XIV
Liceum Ogólnokształcącym im. Zbigniewa
Herberta w Lublinie odbyły się eliminacje
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konkursu była Nieformalna Grupa Kreatywni,
działająca przy Towarzystwie Przyjaciół
Nałęczowa.

Recytacje dziewcząt były przemyślane, bardzo
dojrzałe i przekonywujące. Występ Eli Sikory
spotkał się z uznaniem komisji konkursowej,
która postanowiła przyznać jej pierwsze
miejsce. Gratulujemy Eli. Na słowa uznania
zasługują obie nasze wspaniałe animatorki
żywego słowa, którym życzymy dalszych
sukcesów.

Honorowy patronat nad konkursem sprawowała
warszawska
poetka
Anna
Libert.
Do konkursu mogli przystąpić wszyscy chętni,
niezależnie od wieku. Przewidziane zostały
bowiem
trzy
kategorie:
dla
szkół
podstawowych, ponadpodstawowych i dla
uczestników dorosłych. Nasze Liceum
Ogólnokształcące im. Stefana Żeromskiego
mocno zaznaczyło swoją obecność w tym
wydarzeniu. I miejsce i tytuł laureatki uzyskała
Justyna Pszczoła z kl. II za wiersz Rozważania
w blasku perły. Specjalne nagrody artystyczne
otrzymały: Natalia Rejmak z kl. II za wiersz
Kreacja i Elżbieta Sikora z kl. III A za wiersz
Bogini nienawiści. Młodym adeptkom sztuki
poetyckiej gratulujemy sukcesu. Życzymy
lekkiego pióra, weny twórczej i wielu inspiracji.

Druga edycja projektu Misja Książka
Grupa
uczennic
z
Liceum
Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego
o zainteresowaniach literackich od września do
grudnia 2017 r. realizowała projekt pt. „Misja –
Książka” w ramach Ogólnopolskiego Turnieju
Literackiego dla Szkół Ponadpodstawowych.
Była to już druga edycja tego przedsięwzięcia.
W ubiegłym roku również uczestniczyła w nim
drużyna literacka, złożona z licealistów
Żeroma. Niektóre osoby zdecydowały się na
kolejny udział w tym projekcie. Inicjatorami
akcji są: Fundacja Nowoczesna Polska i Ridero
IT Publishing. Celem projektu jest promowanie
twórczości
literackiej
młodzieży
oraz
nowoczesnych
sposobów
jej
rozpowszechniania za pomocą Internetu.
Efektem finalnym działań w ramach
konkursu
są
książki
przygotowane
samodzielnie przez drużyny literackie pod
okiem opiekunów, począwszy od stworzenia
treści, aż po techniczne przygotowanie zbioru
opowiadań do profesjonalnego opublikowania
w formie elektronicznej. Książki, które
uzyskały największą przychylność
w głosowaniu internautów trafiły na prestiżową
listę TOP 50. Tylko z tych pozycji, które
uplasowały się w tym rankingu jury wyłoniło
laureatów. Można było oddać tylko jeden głos.

Młodzież interpretuje poezje Wisławy
Szymborskiej
W dniu 28. 03. 2018 r. w Zespole Szkół
Ogólnokształcących nr 1 im. Komisji Edukacji
Narodowej w Puławach odbył się X Powiatowy
Konkurs Recytatorski Poezji Wisławy
Szymborskiej. Naszą szkołę reprezentowały
dwie uczennice z Liceum Ogólnokształcącego
im. Stefana Żeromskiego- Justyna Pszczoła z kl.
II i Elżbieta Sikora z kl. III A. Dziewczęta
zgodnie z wymaganiami regulaminowymi
przygotowały po dwa wiersze naszej noblistki.
Ela wybrała utwory: Jeszcze oraz Przy winie,
Justyna zaś Śmiech i Pisanie życiorysu.
Interpretacja niełatwej poezji Szymborskiej jest
zawsze
prawdziwym
wyzwaniem.
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Nasz zespół składał się z czterech
uczennic. Każda z nich napisała swoje
opowiadanie i tak powstał ich zbiór pod
wspólnym tytułem Domino. Tegoroczna edycja
narzucała tematykę opowiadań, która musiała
oscylować
wokół
motywu
domu.
Autorki opowiadań to: Justyna
Pszczoła, Kamila Samoń, Elżbieta Sikora, Julia
Szlendak. Opiekunem tej grupy była Pani
Bożena Kursa.

Osteuropa” („Spotkanie z Europą Wschodnią”).
Za pracę konkursową w projekcie literackim „

Janosch geht immer, oder?” zdobyły
„Siegerpreis”
(nagrodę
zwycięzcy)
w wysokości 100 euro. Uczennice napisały
w języku niemieckim opowiadanie do cytatu
Janoscha „Każdy żył już zawsze w raju, tylko
o tym nie wiedział”. W ten sposób powstała
młodzieżowa wersja znanej książki dla dzieci
tego śląskiego pisarza „Ach, jak cudowna jest
Panama”. Daria wykazała się niezwykłą
wyobraźnią i pomysłowością w tworzeniu
historii,
Olya
talentem
translatorskim
w tłumaczeniu z języka rosyjskiego na
niemiecki, a Natalia dodała do opowiadania
swoje piękne rysunki. Projekty dotyczyły
aktualnych tematów z różnych dziedzin, np.
polityki, kultury, sztuki, historii, geografii,
literatury. Łącznie było w tym roku 20
propozycji. Nasze uczennice wybrały temat,
obejmujący następujące dziedziny nauki: język
niemiecki, literatura, sztuka, geografia
i polityka. Było to bardzo duże wyzwanie
i wymagało poświęcenia mnóstwa czasu, ale
dziewczyny pracowały z wielką pasją
i przyjemnością. Możemy być dumni z naszych
uczennic. Gratulujemy!

Na uwagę zasługuje także fakt, że
uczestniczki
konkursu
oprócz
talentu
literackiego,
wykazały
się
również
zdolnościami plastycznymi, samodzielnie
przygotowując ilustrację i projekt okładki.
Dopełnieniem
aktywności
twórczej
i artystycznej była praca nad opracowaniem
komputerowym i edytorskim zbioru, którą
dziewczęta. wykonały
również osobiście.
Udział w projekcie przysłużył się promowaniu
czytelnictwa,
wzbudzaniu
zainteresowań
twórczością literacką oraz nowoczesnymi
sposobami jej rozpowszechniania. Młode
adeptki pióra miały szansę rozwinąć skrzydła
kreatywności i zaprezentować swój talent
literacki.

Wielki sukces naszych uczennic
w międzynarodowym konkursie
„Spotkanie z Europą Wschodnią“
Uczennice technikum Olha Khmil
(3th), Dariia Vorobiova (2ti) i Nataliia
Tereshchenko (2te) zostały laureatkami
międzynarodowego konkursu
Schülerwettbewerb 2018 „Begegnung mit
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Dodatkowe wyzwania
Uczniowie naszej szkoły chętnie podejmują się dodatkowych wyzwań, przystępując do różnego rodzaju
konkursów i olimpiad przedmiotowych. Realizują w ten sposób swoje zainteresowania, poszerzają wiedzę,
nabywają nowych umiejętności i doświadczeń. Zawsze mogą liczyć na słowa otuchy i motywacji, a także na
wsparcie i pomoc ze strony swoich nauczycieli. Każdy konkurs jest rodzajem zdrowej rywalizacji. Reguły jej są
nieubłagane – trzeba wyłonić laureatów. W przypadku takiego współzawodnictwa nie ma jednak przegranych.
Wszyscy, niezależnie od tego, które zajmą miejsce, zyskują w sferze intelektualnej, poznawczej i mentalnej.
organizatorzy Certyfikaty Łowców Talentów. Wśród
nagrodzonych w tegorocznej edycji są również
reprezentanci naszej Szkoły: Kamila Samoń z kl. II
LO zajęła wysokie III miejsce w województwie
lubelskim, Joanna Józwik – z kl. III b LO,
sklasyfikowana została na 22. miejscu oraz Neonila
Rozkova z kl. I LO, która uplasowała się również na
22. pozycji w swojej kategorii wiekowej.
Warto nadmienić, że konkurs organizowany
jest w ramach programu edukacyjnego Łowimy
Talenty, mającego na celu wspieranie szkół
podstawowych i ponadpodstawowych w zakresie
odkrywania i rozwijania uzdolnień językowych
u dzieci i młodzieży. Uczestnictwo w English ACE
to znakomity sposób na sprawdzenie swojej wiedzy
oraz doskonała okazja do rozwijania swojego
potencjału, a także pogłębiania motywacji do dalszej
pracy. Serdecznie gratulujemy nagrodzonym, a także
wszystkim uczestnikom konkursu i życzymy
dalszych sukcesów w nauce!

English ACE – As z angielskiego!
Już po raz XVIII młodzi lingwiści mieli
okazję wziąć udział w Ogólnopolskim Konkursie
Języka Angielskiego. W zmaganiach wzięło udział
ponad 5,5 tysiąca uczestników, spośród których
wyłoniono 168 laureatów. W ich gronie znaleźli się
także uczniowie z naszej Szkoły. Dnia 07.03. 2018 r.
28 młodych adeptów, znających język angielski
z klas: II Technikum, I, II oraz III B Liceum
Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego
zmierzyło się z niełatwym materiałem językowym.
Uczestnicy mieli za zadanie rozwiązać test
jednokrotnego wyboru, uwzględniający wymagania
zawarte w podstawie programowej, poszerzone
o dodatkowe informacje kulturoznawcze, związane
z krajami anglojęzycznymi. Za merytoryczne
przygotowanie uczniów do rywalizacji, a także za
przeprowadzenie konkursu odpowiedzialne były:
pani Małgorzata Rostkowska oraz pani Beata Mikrut
– uczące języka angielskiego w naszej placówce.
Wszyscy biorący udział w przedsięwzięciu
otrzymali dyplomy uznania, a ich opiekunowie i

Szkolni organizatorzy
Małgorzata Rostkowska
Beata Mikrut

Projekt Sigma w naszej Szkole!
Urząd Statystyczny w Lublinie wspólnie
z Uniwersytetem Marii Curie Skłodowskiej oraz
Polskim Towarzystwem Statystycznym po raz siódmy
zorganizował Lubelski Konkurs StatystycznoDemograficzny Sigma Kwadrat. Adresatem
konkursu
jest
młodzież
ze
szkół
ponadpodstawowych
z terenu województwa
lubelskiego. Przedsięwzięcie składa się z dwóch
etapów. W pierwszym,
zespoły uczniowskie
wybierają ze strony internetowej Konkursu jedno z
zadań, z zakresu statystyki i demografii, a następnie
je realizują. Do drugiego etapu kwalifikują się

zespoły uczniów, których prace zostały najlepiej
ocenione. Podczas finału te wytypowane ekipy
udzielają odpowiedzi na pytania testowe oraz problemowe z wiedzy statystycznej i demograficznej.
W naszej Szkole do I etapu projektu
przystąpiły
dwa
zespoły w
składzie:
I zespół – uczennice z klasy II LO: Dominika
Ląkocy,
Kamila
Samoń,
Julia
Szlendak
II zespół – uczniowie z klasy III A LO: Anastasiia
Buhaichuk, Emilia Koma, Krzysztof Krasecki.
Pierwszy zespół opracował zagadnienie dotyczące
Analizy sposobów spędzania wolnego czasu przez
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Z życia szkoły
młodzież liceum, przeprowadzonej na podstawie
badania ankietowego.
Drugi zespół przygotował natomiast pracę
pt.
Czynniki
mające
największy
wpływ
na zmianę struktury liczby ludności w powiecie
puławskim
oraz
województwie
lubelskim
na przestrzeni lat 1995-2016.

w ten sposób informacje opracowałyśmy w postaci
referatu z licznymi diagramami. Analiza
i interpretacja uzyskanego materiału zajęła nam kilka
dni, co oznaczało zostawanie po lekcjach
w bibliotece i ciężką pracę. Na początku
policzyłyśmy odpowiedzi na pytania zamknięte,
zamieszczone w ankiecie, później umieściłyśmy je
w tabelach i opisałyśmy. Następnie starałyśmy się
opracować wypowiedzi, które zostały udzielone na
pytania otwarte oraz zinterpretować je, przyjmując
następujące kryteria: kraj pochodzenia ucznia,
miejsce zamieszkania, posiadanie rodzeństwa.
Końcowym etapem naszego projektu było
zilustrowanie dokonanej analizy przy pomocy
diagramów i tabel.
Ogłoszenie wyników miało miejsce
23 marca. Niestety nie udało nam się przejść do
kolejnego etapu. Drugi zespól z naszej Szkoły
również nie zakwalifikował się do finału. Mimo to
nie żałowałyśmy podjętego wysiłku, ponieważ
dzięki niemu mogłyśmy wiele się nauczyć i zdobyć
nowe umiejętności, takie jak m.in. opracowywanie
ankiet. Myślę, że członkowie z ekipy
trzecioklasistów również są tego samego zdania.

Jak powstawała nasza praca na konkurs Sigma
Kwadrat?
W marcu tego roku wraz z dwiema
koleżankami z klasy II liceum: Kamilą Samoń
i Dominiką Ląkocy, wzięłam udział w konkursie
Sigma Kwadrat, przeprowadzanym przez Urząd
Statystyczny w Lublinie. Naszymi nauczycielkami
prowadzącymi zostały pani Krystyna Maik oraz pani
Monika Flis. Tematyka projektu dotyczyła
zagadnień z zakresu statystyki i demografii.
Zadanie
konkursowe
polegało
na
przygotowaniu pracy, na jeden z sześciu
zaproponowanych tematów. Nasz zespół wybrał
problematykę, dotyczącą sposobów spędzania
wolnego czasu przez uczniów naszej klasy.
Pierwszym krokiem w naszych działaniach było
opracowanie metody zebrania danych, niezbędnych
do
omówienia
badanego
zagadnienia.
Zastosowałyśmy naszą autorską ankietę. Uzyskane

Julia Szlendak
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Analiza sposobów
spędzania wolnego czasu
przez młodzież liceum,
przeprowadzona
na podstawie badania ankietowego
Praca konkursowa opracowana przez uczennice
Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie

Kamilę Samoń
Julię Szlendak
Dominikę Ląkocy
Opiekun:
Monika Flis
Krystyna Maik
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W jaki sposób młodzież spędza swój wolny czas?
Celem przeprowadzonej ankiety (załącznik 1) było zbadanie sposobów
spędzania wolnego czasu przez młodzież uczęszczającą do liceum
ogólnokształcącego. Zapytałyśmy między innymi o: hobby, czas poświęcony
na naukę i obowiązki domowe, a także interakcje z innymi. Zwróciłyśmy uwagę
na wiek oraz pochodzenie ankietowanych. Wyniki prezentujemy poniżej.
Grupa badawcza składała się z 22 osób. Wśród nich znajdowało się
19 kobiet w przedziale wiekowym od 17 do 19 lat oraz 3 mężczyzn w wieku 17 lat.
Są to osoby różnego pochodzenia – 19 Polaków i 3 Ukraińców. Różnią się
miejscem zamieszkania – 19 osób mieszka w domu rodzinnym, a 3 w internacie.
(tabela I)
Osoby ankietowane: 22
Kobiety: 19
Polki: 17

Mężczyźni: 3

Ukrainki: 2

Polacy: 2

Ukraińcy: 1

17 lat: 2

17 lat: 2

17 lat: 1

Internat: 2

Dom: 2

Dom: 1

17 lat: 9
Wiek

18 lat: 6
19 lat: 2

Miejsce
zamieszkania

Dom: 16
Internat: 1

tabela I

Ankieta skonstruowana została w formie kwestionariusza papierowego,
przekazanego do wypełnienia respondentom. Badanie to było jednoetapowe.
Przeważały pytania zamknięte wielokrotnego wyboru, ale występowały także
pytania jednokrotnego wyboru oraz jedno pytanie otwarte.
Badanie zostało przeprowadzone dnia 2 marca 2018 roku w klasie drugiej Liceum
Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego, które wchodzi w skład Zespołu
Szkół nr 2 w Nałęczowie.
Na początek zestawione zostały ze sobą: ilość czasu wolnego uczniów
z podziałem na dni robocze i weekendy. Jak widać na niżej załączonych
diagramach (I oraz II), różnica ta jest znaczna. Ankietowani w weekendy
poświęcają o wiele więcej czasu tylko dla siebie niż w pozostałe dni.
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Czas wolny - dni szkolne

27%

1-3 godziny
ponad 4 godziny

73%

diagram I

Czas wolny - weekendy

9%
1-3 godziny

91%

ponad 4 godziny

diagram II

Czas poświęcany na odrabianie pracy domowej jest bardzo zróżnicowany.
Wielu uczniów na tę czynność poświęca zaledwie kilkanaście minut do pół
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godziny, równie liczną grupę stanowią ci, którzy przy tym zajęciu spędzają
od połowy do całej godziny. Największy odsetek stanowią osoby odrabiające
pracę domową ponad sześćdziesiąt minut. (diagram III)

Czas poświęcany na odrabianie pracy domowej

45%

23%

kilkanaście minut - pół godziny
pół godziny - godzinę

32%

ponad godzinę

diagram III

Poniższy wykres (I) ilustruje różnorodność zainteresowań wśród
ankietowanej młodzieży. Jak widać, największą popularnością cieszą się
zainteresowania muzyczne. Często wymieniane są również podróże, gry, moda,
makijaż i literatura. Najmniejsza grupa ankietowanych wykazała zaciekawienie
informatyką, kulturą, cosplayem oraz fotografią.

wykres I
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Uczniowie niechętnie uczęszczają na zajęcia pozalekcyjne, co może wiązać
się z brakiem czasu lub okazji na rozwijanie swoich pasji. Jeżeli już decydują się
na nie, są to przede wszystkim korepetycje. Do innych wskazywanych zajęć
pozalekcyjnych należą kolejno: zajęcia sportowe, językowe, taneczne
i muzyczne. (wykres II)

wykres II

Gama zainteresowań sportowych jest bardzo szeroka. W badanej przez
nas grupie udzielono wielu różnorodnych odpowiedzi, było to bowiem pytanie
wielokrotnego wyboru. Najczęściej wybierano: jazdę na rowerze, fitness, cardio,
pływanie i siatkówkę. Z sugerowanych przez nas odpowiedzi, najmniejszą
popularnością cieszyły się jogging i koszykówka. Poniższy wykres (III) ilustruje
szczegółowe wyniki tego badania.

wykres III
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Czas wolny to także czas spędzony z przyjaciółmi, który dla każdego z nas
może znaczyć coś innego. Nasza ankieta ukazuje, iż większość uczniów
w przedziale wiekowym od 17 do 19 lat wraz z przyjaciółmi ogląda filmy, chodzi
na spacery, czy też spędza czas na wspólnych posiłkach. (wykres IV)

wykres IV

Kolejny aspekt, który wzięłyśmy pod uwagę to zakres obowiązków
domowych. Wykres poniżej (V) przedstawia rodzaj zadań jakie wykonują
uczniowie naszej klasy. Najczęściej wybieranymi opcjami były: sprzątanie,
zakupy, opieka nad zwierzętami oraz zmywanie naczyń.

wykres V
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W dalszej części pracy postanowiłyśmy podzielić ankietowanych
ze względu na pochodzenie i płeć. Najpierw przedstawimy grupę badanych płci
męskiej.
Nikt z ankietowanych chłopców nie mieszka w internacie. Wśród nich jest
jedna osoba pochodzenia ukraińskiego.
Długość czasu wolnego chłopców z naszej klasy jest porównywalna.
Sposób spędzania czasu wolnego chłopców z Polski nie różni się w ciągu dni
szkolnych i weekendów, od chłopca z Ukrainy. Mają oni urozmaicone
zainteresowania, które realizują regularnie lub często, gdy tylko nadarzy się taka
okazja. Między innymi są to gry: strategiczne i przygodowe, także standardowe
gry planszowe, polityka, piesze wędrówki, sport, a nawet notowania na Giełdzie
Papierów Wartościowych. Chłopcy przejawiają też zainteresowania artystyczne,
do których zalicza się śpiew, tworzenie szeroko pojętej sztuki, w tym rysowanie.
W kategorii sportowej, każdy z trójki ankietowanych chłopców jest
indywidualistą, rzadko występują powtarzające się odpowiedzi. Do najczęstszych
wyborów należy pływanie, natomiast pozostałe odpowiedzi to m.in. szachy,
narty, piłka nożna i ręczna oraz strzelectwo. Ankietowani chłopcy są bardzo
aktywni, ćwiczą kilka razy w tygodniu, a ich trening trwa minimum 30 minut.
Jeśli chodzi o rozrywkę, chłopcy chodzą do teatru czy kina mniej niż raz
w miesiącu. Filmy częściej oglądają w Internecie, ale z inną częstotliwością
u każdego z nich. Nie przepadają za braniem udziału w różnego rodzaju
imprezach, takich jak koncerty czy festiwale. Natomiast są oni wielkimi molami
książkowymi, czytają co najmniej kilka książek w ciągu miesiąca.
Z mediów społecznościowych korzystają w celu sprawdzenia
najnowszych wydarzeń ze świata oraz by miło spędzić czas. Dwóch chłopców
korzysta z nich ponad godzinę dziennie, natomiast jeden, z mediów
społecznościowych korzysta zaledwie kilka minut.
Ilości czasu poświęcanego najbliższym chłopcy nie są w stanie jednoznacznie
określić – zależy to od wielu czynników. Osoba pochodząca z Ukrainy,
zadeklarowała, że poświęca rodzinie sporo uwagi. Widać więc, że mimo
odległości, która dzieli go od rodzinnego domu, stara się znaleźć czas
dla najbliższych, w tym dla swojego rodzeństwa, które także posiada. Chłopcy,
spędzając czas z przyjaciółmi, najczęściej idą do kina, na spacer lub po prostu
miło spędzają czas w towarzystwie swoich przyjaciół.
Na odrabianie pracy domowej chłopcy z Polski poświęcają zaledwie pół
godziny. Natomiast chłopiec z Ukrainy, przeznacza na nią ponad godzinę,
co również może nasuwać nam pewne spostrzeżenia, chociażby dotyczące
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poziomu trudności, czy też wysiłku wkładanego w odrabianie lekcji
oraz sumienności. Chłopcy nie uczestniczą w żadnych zajęciach pozalekcyjnych.
Czas spędzony na wykonywaniu obowiązków domowych waha się
od kilku do nawet kilkudziesięciu minut. Jest to zatem bardzo nierównomierne.
Do najczęściej wskazywanych obowiązków domowych, za które chłopcy są
odpowiedzialni, należą: opieka nad zwierzętami, praca w gospodarstwie,
wynoszenie śmieci oraz zakupy.

Grupa badanych przez nas dziewcząt jest dość duża, dlatego podzieliłyśmy
ją na dwie: dziewczęta z Polski oraz Ukrainy. Wszystkie Ukrainki mieszkają
w internacie, natomiast wśród polskich dziewcząt znalazła się tylko jedna, która
mieszka poza domem rodzinnym. Większość dziewcząt stwierdziła, że ilość ich
czasu wolnego mieści się w przedziale 1-3 godziny, natomiast kilka
z nich określa go na ponad 4 godziny. Jeśli chodzi o różnorodność sposobów
spędzania wolnego czasu, zdania są bardziej podzielone wśród Polek, choć
większość z nich twierdzi, jakoby czas ten rzeczywiście płynął innym rytmem
w weekendy i dni robocze. Odpowiedź ta jest zarazem jedyną odpowiedzią
wybieraną przez Ukrainki.
Ukrainki mają dość zróżnicowane pasje. Część z nich interesuje się
zwierzętami, inne tańcem, językami obcymi, literaturą, gotowaniem,
czy chociażby modą, makijażem i manicure. Natomiast wśród Polek, wiele
dziewcząt interesuje się sportem: głównie gimnastyką, piłką nożną, tańcem,
bieganiem, jazdą na deskorolce, jazdą konną, czy nawet sportami
ekstremalnymi. Dziewczyny pasjonują się również podróżami, zwierzętami,
literaturą, fotografią, słuchaniem muzyki, rysunkiem oraz grami. Większość
z nich stara się swoje zainteresowania realizować często.
Do ulubionych sportów uprawianych przez dziewczyny z Ukrainy, należą:
pływanie, jazda na rowerze oraz łyżwiarstwo. Uprawiają one sport kilka razy
w tygodniu lub rzadziej, ich trening trwa ponad pół godziny. Polki natomiast
najczęściej wybierały jazdę konną, jazdę na rowerze, fitness, ćwiczenia cardio,
a także piłkę siatkową i nożną. Ćwiczą one dość często – ponad połowa uprawia
sport codziennie lub co najmniej kilka razy w tygodniu, przy czym trening
większości z nich trwa ponad godzinę. Tylko trzy osoby wykonują aktywności
sportowe rzadziej niż raz w tygodniu, a ich trening trwa kilka minut.
Analizując formy rozrywki dziewcząt z naszej klasy stwierdzamy,
że wszystkie oglądają filmy dość często – kilka, a nawet kilkanaście razy w ciągu
miesiąca. Wszystkie korzystają z zasobów Internetu, kino i teatr cieszą się
mniejszą popularnością. Tylko jedna z ankietowanych dziewcząt twierdzi,
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iż często bierze udział w różnego rodzaju koncertach, festiwalach i tym
podobnych wydarzeniach kulturalnych. Jeśli chodzi o czytanie książek, większość
zadeklarowała, że czyta co najmniej jedną książkę miesięcznie, choć aż 5
dziewcząt przyznało, iż sięgają po książkę rzadko.
W pytaniach dotyczących czasu przeznaczonego na korzystanie z mediów
społecznościowych, zdania są podzielone. Większa część ankietowanych
dziewcząt deklaruje, iż poświęca na to ponad godzinę, 5 ankietowanych wybrało
odpowiedź „pół godziny – godzinę”, natomiast czwórka stwierdziła, iż na media
społecznościowe nie poświęcają więcej niż kilka minut. Jedna osoba przyznała, iż
nie korzysta z nich wcale. Dziewczęta najczęściej korzystają z nich w celach
rozrywkowych i komunikacyjnych, a także naukowych.
W pytaniach o interakcje z innymi, odpowiedzi są zróżnicowane.
Większość znajduje czas dla swojej rodziny i przyjaciół, choć niektórym
przychodzi to z trudem. Część dziewcząt zadeklarowała również, że zależy
to od rozmaitych czynników. Jeśli chodzi o metody spędzania czasu
z przyjaciółmi, ukraińskie dziewczyny wymieniły jednakowe odpowiedzi. Są nimi:
spacer, zakupy, wyjście na wspólny posiłek i oglądanie filmów. Są one podobne
do odpowiedzi wybieranych przez Polki. Dodatkowo, wiele dziewcząt z Polski
zaznaczało takie opcje jak: wspólne wyjście do kina, na imprezy czy granie w gry.
Dość duża grupa dziewcząt uczestniczy także w zajęciach pozalekcyjnych.
Wśród Ukrainek są to zajęcia językowe i taneczne. Wiele Polek natomiast
zadeklarowało pobieranie korepetycji oraz swoje uczestnictwo w zajęciach
sportowych. Znaczna część stwierdza, iż aktywności pozalekcyjne są
nieregularne, choć nie odnosi się to do wszystkich przypadków.
Kwestia obowiązków domowych przedstawia się różnie. Uczennice
z Ukrainy poświęcają im ok. pół godziny – godzinę. Wymienione przez nie prace,
do których są zobligowane, to: opieka nad rodzeństwem, zakupy, pranie, opieka
nad zwierzętami i sprzątanie. Polskie uczennice natomiast zadeklarowały, iż na
obowiązki domowe przeznaczają od kilku minut do godziny – tylko dwie osoby
poświęcają na to więcej niż jedną godzinę. Do często wymienianych obowiązków
domowych, leżących w ich zakresie, należą: zmywanie, opieka nad rodzeństwem,
gotowanie, opieka nad zwierzętami, wynoszenie śmieci, zakupy oraz pranie.
Porównałyśmy odpowiedzi dziewcząt oraz chłopców dotyczące
preferowanych sportów. Największą różnicę dostrzegłyśmy w pływaniu
oraz w piłce nożnej, nartach i strzelectwie. Przy wyborze fitnessu, cardio i jazdy
na rowerze płeć nie odgrywała znaczącej roli. (wykres VI)
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Preferencje sportowe - podział ze względu na płeć

kobiety
mężczyźni

wykres VI

Zestawiając natomiast pochodzenie ankietowanych stwierdzamy, iż nie
ma ono większego wpływu na dokonywane wybory. W przypadku hobby
związanych ze sportem, zwierzętami, literaturą, modą i makijażem oraz grami
różnica jest niewielka. Wśród zainteresowań wybranych jedynie przez Polaków
znajdują się między innymi podróże, gotowanie i aktywności plastyczne. Zajęcia
informatyczne zostały wskazane zaś tylko przez Ukraińców. (wykres VII)

Hobby - podział ze względu na pochodzenie
70%
60%
50%

Polska

40%

Ukraina

30%
20%
10%
0%

wykres VII
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Wnioski końcowe
Nie ma dwóch ludzi identycznych. Prezentowane wyniki dowodzą, iż każda
z ankietowanych osób wykazuje się indywidualnością pod wszelkimi badanymi
aspektami. W dobie globalizacji oraz równouprawnienia zanikają bariery nas
ograniczające, jednocześnie pozwalając nam na wyrażanie własnej odrębności,
przejawiającej się chociażby różnymi sposobami spędzania wolnego czasu.
Różnice pojawiające się wśród deklarowanych wyborów wynikać mogą
z takich czynników jak: płeć czy miejsce zamieszkania. Aczkolwiek narodowość
nie odgrywa tu znaczącej roli. Jak wynika z zestawienia odpowiedzi Polaków oraz
Ukraińców, biorących udział w naszej ankiecie, odpowiedzi ich odbiegały od
siebie jedynie w nieznacznym stopniu. Miejsce zamieszkania również nie ma
większego wpływu na preferencje respondentów.
Jak wynika z ankiety młodzież najczęściej spędza czas wolny słuchając
muzyki, uprawiając sporty, czytając książki. Lubią też podróżować, grać w różne
gry, opiekują się swoimi pupilami. Większość ankietowanych ma czas na
realizację swoich pasji. Chętnie spędzają wolne chwile z przyjaciółmi oglądając
filmy, chodząc na spacery.
Rezultaty przeprowadzonej ankiety mogą stanowić cenną wskazówkę dla
nauczycieli i personelu pracującego z młodzieżą między innymi przy organizacji
zajęć dodatkowych i wycieczek dla uczniów.
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Czynniki
mające największy wpływ
na zmianę struktury liczby
ludności
w powiecie puławskim
oraz województwie lubelskim
na przestrzeni lat 1995-2016

Pracę konkursową przygotowali uczniowie
Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w Nałęczowie

Anastasiia Buhaichuk
Emilia Koma
Krzysztof Krasecki

Opiekun
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Wstęp
W niniejszej pracy analizie zostały poddane czynniki demograficzne
zachodzące w powiecie puławskim oraz w województwie lubelskim, mające
największy wpływ na strukturę liczby ludności. Zostały przeanalizowane dane na
przestrzeni lat 1995-2016 w wyżej wymienionych obszarach.

Rys.1 Herb województwa lubelskiego

Rys.2 Herb powiatu puławskiego

Rys.3 Podział administracyjny województwa lubelskiego na powiaty
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Charakterystyka województwa lubelskiego
oraz powiatu puławskiego
Charakterystyka województwa lubelskiego
Województwo lubelskie położone we wschodniej części Polski, ma
powierzchnię 25 122 km2, zajmuje 3. miejsce w kraju pod tym względem. Liczba
zamieszkujących osób wynosi 2 133 340 (na 2016r.), co przekłada się na wskaźnik
gęstości zaludnienia na poziomie 85 os/km2 (na 2016r.). W podziale administracyjnym
można wyróżnić 20 powiatów. Największym z nich jest powiat lubelski ze stolicą
województwa – Lublinem.

Rys. 4 Podział administracyjny województwa lubelskiego na powiaty
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W roku 2016 kobiety stanowiły 51,53% (1 108 865 os.) liczby ludności,
natomiast mężczyźni 48,47% (1 042 971 os.).

KOBIETY

MĘŻCZYŹNI

Rys. 5 Struktura płci ludności w województwie lubelskim w roku 2016
Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS

Przyrost naturalny w tym roku był ujemny i wynosił -2618.
Przyrost naturalny w 2016r.
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Rys. 6 Przyrost naturalny w województwie lubelskim w roku 2016
Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
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Charakterystyka powiatu puławskiego
Powiat puławski ma powierzchnię 934 km2, wchodzi w skład
województwa lubelskiego i zajmuje 7. miejsce pod względem liczby gmin i 2. pod
względem liczby ludności. Jest jednym z dwudziestu powiatów znajdujących się
w tym województwie. W podziale administracyjnym można wyróżnić 10 gmin.
Siedzibą władz powiatu są Puławy, które zaliczane są do dużych miast
w tym rejonie statystycznym. Liczba zamieszkujących osób wynosi 114 722
(w 2016r.), co przekłada się na wskaźnik gęstości zaludnienia na poziomie
123 os/km2 (w 2016r.).

Rys. 7 Podział administracyjny powiatu puławskiego na gminy
Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
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W roku 2016 kobiety stanowiły 52% (59 693 os.) liczby ludności, natomiast mężczyźni
48% (55 029 os.).
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Rys. 8 Struktura płci ludności w powiecie puławskim w roku 2016
Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS

Przyrost naturalny w tym roku był ujemny i stanowił -353.
Przyrost naturalny w powiecie puławskim 2016r.
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Rys. 9 Przyrost naturalny w powiecie puławskim w roku 2016
Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
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Czynniki mające największy wpływ na strukturę
ludności w latach 1995-2016
Opis czynników mających największy wpływ
na strukturę ludności w województwie lubelskim
Czynnikiem mającym wpływ na strukturę ludności jest
przyrost naturalny
 Urodzenia
Na przestrzeni lat 1995-2016 liczba urodzeń ma tendencję spadkową, lecz
w niektórych latach da się zaobserwować wzrost liczby urodzeń. Najwyższa wartość
(26 540 os.) przypada na rok 1995, natomiast najniższa (19 666 os.) na rok 2016,
w którym urodziło się 9 982 chłopców, 9 684 dziewczynek, natomiast płodność kobiet
w wieku 15-49 lat wynosi 39,1.
Urodzenia w województwie lubelskim w latach 1995-2016
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Rys.10 Urodzenia w województwie lubelskim w latach 1995-2016
Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
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 Zgony
W okresie 1995-2016 liczba zgonów w województwie lubelskim wykazuje
tendencję spadkową. W latach 1997 i 2009 można zaobserwować wzrost umieralności
mieszkańców. Najniższa wartość odnotowana była w roku 2014 (22 107os.).
Najczęstszą przyczyną zgonów były choroby układu krążenia oraz nowotwory.

Zgony w województwie lubelskim w latach 1995-2016
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Rys.11 Zgony w województwie lubelskim w latach 1995-2016
Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS

W zestawieniu wyżej wymienionych czynników otrzymujemy wartości przyrostu
naturalnego, które pokazują w jakim stopniu zgony oraz urodzenia wpływają na
strukturę liczby ludności w województwie.

Przyrost naturalny w omawianym okresie przyjmuje różne wartości. Do roku 1998
jest dodatni, a w kolejnych latach do roku 2016 jest ujemny.
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Przyrost naturalny w województwie lubelskim
w latach 1995-2016
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Rys.12 Przyrost naturalny w województwie lubelskim w latach 1995-2016
Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS

Zestawienie urodzeń i zgonów w województwie lubelskim
w latach 1995-2016
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Rys.13 Zestawienie urodzeń i zgonów w województwie lubelskim w latach 1995-2016
Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
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Czynnikiem mającym wpływ na strukturę ludności
są migracje
 Saldo migracji
Saldo migracji w województwie lubelskim ma tendencję spadkową. Najwyższa
odnotowana wartość (-6593) była w roku 2006, natomiast najniższa
(-2246) w roku 1997. Na ujemne saldo migracji wpływają migracje zewnętrzne
i wewnętrzne. Oznacza to, że więcej mieszkańców województwa z niego wyjeżdża,
niż się w nim osiedla. Częściej migrują kobiety niż mężczyźni, a głównym kierunkiem
są migracje zagraniczne.
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Rys.14 Saldo migracji w województwie lubelskim w latach 1995-2016
Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS

Saldo migracji według płci w województwie lubelskim
w 2016 roku

Mężczyźni

Kobiety

Rys.15 Saldo migracji według płci w województwie lubelskim w roku 2016
Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
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Opis czynników mających największy wpływ
na strukturę ludności w powiecie puławskim
Czynnikiem mającym wpływ na strukturę ludności jest
przyrost naturalny
 Urodzenia
W omawianym okresie, w powiecie puławskim obserwuje się tendencję
spadkową urodzeń. Na początku badanego okresu – w 1995 r. ilość urodzeń osiągnęła
wartość największą (1340 os.), a już w 2016 – 965 osób. Co oznacza, że różnica między
dwoma skrajnymi rocznikami wynosiła 375 osób. W ostatnim analizowanym roku
liczba chłopców stanowiła 480, a dziewczyn 485.
Urodzenia w powiecie puławskim w latach 1995-2016
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Rys.16 Urodzenia w powiecie puławskim w latach 1995-2016
Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
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Zgony
Analizując dane z lat 1995-2016 można zaobserwować nierównomierną ilość
zgonów. Wysokie wartości spowodowane są różnego rodzaju chorobami oraz
czynnikami zewnętrznymi np. wypadkami. Między pierwszym oraz ostatnim rokiem
różnica zmarłych wynosi 1, przez co nie da się określić jednoznacznie tendencji.
Zgony w powiecie puławskim w latach 1995-2016
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Rys.17 Zgony w powiecie puławskim w latach 1995-2016
Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS

Przyrost naturalny w powiecie puławskim ma tendencję spadkową. Najwyższą
wartość dodatnią, która wynosi 105 – przyjmuje w roku 1996. Od roku 2000 dane
wykazują tendencję spadkową i utrzymują się wyłącznie na poziomie ujemnym. Pod
koniec obserwowanego przedziału zanotowano najniższy poziom przyrostu
naturalnego: w 2015 r. (-355) oraz w 2016r. (-353).
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Rys.18 Przyrost naturalny w powiecie puławskim w latach 1995-2016Opracowanie własne na podstawie Banku Danych
Lokalnych GUS
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Czynnikiem mającym wpływ na strukturę ludności
są migracje
 Saldo migracji
W analizowanym okresie saldo migracji nigdy nie przyjmuje wartości dodatnich.
Ogólna tendencja jest spadkowa, lecz w niektórych latach liczba wyjeżdżających osób
zwiększa się, co powoduje wzrost salda migracji. W 2006 roku odnotowano najniższą
wartość salda migracji, która wynosi (-336), a w 1995 najwyższą (-30). Podobnie jak
i w województwie lubelskim kobiety migrują częściej niż mężczyźni, ale głównym
kierunkiem są migracje wewnętrzne.
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Rys.19 Saldo migracji według płci w powiecie puławskim w latach 1995-2016
Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS

Saldo migracji według płci w powiecie puławskim
w roku 2016
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Rys.20 Zgony w powiecie puławskim w latach 1995-2016
Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
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Analiza wpływu czynników na strukturę liczby
ludności w województwie lubelskim
oraz powiecie puławskim
Województwo lubelskie
Od połowy lat 90., z roku na rok systematycznie maleje liczba ludności
w województwie lubelskim. W 1995 roku liczba ludności województwa wynosiła
2 244 628, a w 2016 roku 2 133 340, czyli zmniejszyła się o 111 288, to jest o około 5%.
Wśród podanych czynników w województwie lubelskim największy wpływ na
strukturę liczby ludności ma ruch migracyjny. W roku 1995 z województwa
lubelskiego wyjechało o 2 506 osób więcej niż przyjechało, natomiast w 2016 roku
różnica ta wynosiła 4 067 osób. Wartość salda migracji była większa od wartości
przyrostu naturalnego zarówno w 1995 roku, jak i w 2016 roku przyjmując
odpowiednio wartości wyższe o 89 i o 6685.
Na początku badanego okresu liczba urodzeń wynosiła 26 540, a zgonów
24 123. Oznacza to, że przyrost naturalny miał wartość 2 417 (1,08‰). W 2016 roku
liczba urodzeń wynosiła 19 666, a zgonów 22 284, z czego wynika, że przyrost
naturalny ma wartość ujemną -2 618 (-1,23 ‰). Z analizy danych wynika, że
w początkowym okresie większy wpływ na strukturę liczby ludności miały
urodzenia, niż zgony, w końcowym okresie zgony przeważały nad urodzeniami.
W województwie lubelskim przyrost rzeczywisty w 1995 roku wynosił (-89)
osób, a w 2016 roku (-6685).
Zestawienie salda migracji i przyrostu naturalnego
w województwie lubelskim w latach 1995 i 2016
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Rys.21 Zestawienie salda migracji i przyrostu naturalnego w latach 1995 i 2016
Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
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Powiat puławski
Podobnie jak i w województwie lubelskim liczba ludności w powiecie
puławskim maleje. W 1995 roku wynosiła 123 498 osób, a w 2016 roku 114 722,
z czego wynika, że zmniejszyła się o 8 776 osób (około 7,1%).
Wśród podanych czynników w powiecie puławskim w 1995 roku największy
wpływ na strukturę liczby ludności miał ruch migracyjny. W roku tym z powiatu
puławskiego wyjechało o 30 osób więcej niż przyjechało, natomiast w 2016 roku
różnica ta wynosiła 140 osób. Na początku badanego okresu wartość salda migracji
była większa od wartości przyrostu naturalnego o 7. W omawianym roku liczba
urodzeń wynosiła 1 340, a zgonów 1317, z czego wynika, że przyrost naturalny był
dodatni
i wynosił 23 osoby (0,19 ‰).
W 2016 roku na zmianę liczby ludności miał wpływ przede wszystkim ujemny
przyrost naturalny (-353). Liczba zgonów była na zbliżonym poziomie, jak w 1995
roku (różni się o 1), natomiast znacznie spadła liczba urodzeń (o 28%), co ma
decydujący wpływ na zmniejszającą się liczbę ludności. W mniejszym stopniu wpływ
miało saldo migracji. Z powiatu puławskiego wyjechało o 140 osób więcej niż
przyjechało (w porównaniu do roku 1995 było to o 110 osób więcej).
W powiecie puławskim przyrost rzeczywisty w 1995 roku wynosił (-7),
a w 2016 roku (-493).
Z analizy danych wynika, że w omawianym okresie w powiecie puławskim
czynniki kształtujące strukturę liczby ludności zmieniały się w czasie. W 1995 roku
największy wpływ miało saldo migracji, zaś w 2016 roku przyrost naturalny.

Zestawienie salda migracji i przyrostu
naturalnego w powiecie puławskim w latach
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Rys.22 Zestawienie salda migracji i przyrostu naturalnego w latach 1995 i 2016
Opracowanie własne na podstawie Banku Danych Lokalnych GUS
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Z życia szkoły
Konkurs Manga
współczesnego japońskiego nastolatka odmalowany
w mangach i anime. Tekst Julii uznany został za
najlepszy, a tym samym jego autorka uzyskała tytuł
laureatki konkursu w kategorii literackiej.

Dwie
uczennice
z
kl.
II
Liceum
Ogólnokształcącego im. Stefana Żeromskiego w
Nałęczowie Kamila Samoń i Julia Szlendak zgłosiły
swoje autorskie prace do Ogólnopolskiego Konkursu
Manga,
organizowanego
przez
XXI
LO
im. Stanisława Ignacego Witkiewicza – Witkacego
w Krakowie pod honorowym patronatem Dyrektora
Muzeum Sztuki i Techniki Japońskiej Manggha.

Prace konkursowe oceniała komisja w składzie:
Bogna Dziechciaruk-Maj – Dyrektor Muzeum Sztuki
i Techniki Japońskiej Manggha,
Katarzyna Nowak - Zastępca Dyrektora Muzeum Sztuki
i Techniki Japońskiej Manggha,
Monika Głogowska-Harłoza – polonistka,
Katarzyna Zielińska – polonistka.

Kamila
wybrała
kategorię
plastyczną
i przygotowała jednostronicowy komiks manga
w konwencji czarno – białej. Swoje dzieło zatytułowała
Tysiąc żurawi. Jury konkursu nagrodziło pracę Kamili,
przyznając jej wyróżnienie.

Gratulujemy
naszym
utalentowanym
dziewczętom inwencji twórczej i odwagi w podjęciu
decyzji wzięcia udziału w rywalizacji.

Julia zdecydowała spróbować swoich sił
w kategorii literackiej. Napisała esej na temat Obraz

Prezentujemy ich nagrodzone prace.
Esej Julii Szlendak
Obraz współczesnego japońskiego nastolatka odmalowany
w mangach i anime
Obecnie wśród polskiej młodzieży bardzo popularne stały się japońskie seriale animowane oraz komiksy. Dosyć
łatwo dostrzec w nich pewne schematy postaw i zachowań nastolatków, które choć często nieco wyolbrzymione i
ukazane w krzywym zwierciadle, noszą jednak znamiona prawdopodobieństwa. Rozmawiając z Japończykami
postanowiłam dowiedzieć się, jakie typy osobowości bohaterów są najczęściej spotykane oraz przekonać się, w jakiej
mierze obrazy te różnią się od przeciętnego japońskiego nastolatka.
Na wstępie chciałabym poruszyć jedno z najczęściej spotykanych zjawisk, które możemy zaobserwować,
czytając mangi oraz oglądając anime, a mianowicie tak zwaną „chorobę dorastania” [jap. 中二病chuunibyou]. Jest to
żartobliwe słowo rozpowszechnione przez programy radiowe pod koniec lat dziewięćdziesiątych, które dosłownie
oznacza „choroba drugiej klasy gimnazjum”, ponieważ odnosi się do zachowania młodzieży w wieku około czternastu
lat. „Choroba” ta przejawia się specyficznym zachowaniem, przesadnym dbaniem o swój wygląd (który ma być nieco
upiorny), a także swego rodzaju przekonaniem o swojej niezwykłości. Stan ten występuje wśród Japończyków nawet w
rzeczywistości i jest spowodowany trudnością w rozróżnianiu świata realnego od świata fikcyjnego w wieku nastoletnim.
W tym okresie towarzyszy mu również poczucie samotności, wyobcowania oraz bezsensu edukacji. Od osoby dotkniętej
chuunibyou możemy często usłyszeć słowa „nikt mnie nie rozumie” lub też „po co mam chodzić do szkoły?”.
Etymologia tego słowa również jest godna uwagi, ponieważ jego pisownia zmieniła się na przestrzeni czasu. Z
początku słowo to zapisywane było 厨二病 – pierwszy znak użyty w zapisie oznaczał „troll, żart internetowy”
i odnosił się do młodzieży umieszczającej żartobliwe, choć często bezczelne wpisy w Internecie. Z biegiem czasu
pierwsze kanji zostało zmienione na 中, co wraz ze znakiem 二 tworzyło połączenie „druga klasa gimnazjum”.
Kolejnymi znanymi postawami często przedstawianymi w japońskiej pop-kulturze są yandere [jap. ヤンデレ] i
tsundere [jap.: ツンデレ]. Choć zazwyczaj nie przybierają one aż tak ekstremalnych form, jak w anime oraz w mandze
możemy się również z nimi zetknąć w rzeczywistości. Yandere odnosi się do osoby, najczęściej kobiety zazdrosnej o
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swojego wybranka. Jej obsesja często połączona jest z także niestabilnością psychiczną, przez co yandere może nawet
posunąć się do zbrodni, by tylko zatrzymać przy sobie ukochanego. Słowo to pochodzi od czasownika yamu [jap.: 病む
], które oznacza „zachorować”. Ma to związek z chorobą umysłową dotykającą tego typu bohatera. Do najbardziej
znanych yandere możemy zaliczyć chyba Yuno Gasai z serii „Pamiętnik przyszłości”.
Z kolei słowo tsundere powstało poprzez połączenie dwóch onomatopeicznych wyrażeń: tsuntsun (posępnie)
oraz deredere (flirtować, przymilać się). Termin ten określa osobę, która zazwyczaj jest oschła
w stosunku do innych, lecz zmienia się pod wpływem uczucia do drugiej osoby. Choć cieszy ją stan zakochania, nie jest
jej jednak łatwo przyznać się do tego, co czuje, więc stara się udowodnić swoimi słowami i zachowaniem, że jest inaczej.
Tsundere to osoba skryta, nieśmiała, bojąca się pójść za głosem serca. Jako dość nietypowy przykład możemy podać tu
Asunę z „Sword Art Online”, która wykorzystując swój potencjał chciała w pojedynkę walczyć o przetrwanie w grze, z
której jedyną ucieczką jest pokonanie innych lub śmierć. Nic dziwnego, że gdy poznaje Kirito – jednego z najlepszych
graczy, ani myśli mu zaufać. Jednak z biegiem czasu powoli odkrywa przed nim swoje wnętrze, staje się zdolna do
miłości i bezgranicznego poświęcenia dla drugiej osoby, nawet kosztem własnego życia.
Bohaterów typu „dere” jest jednak znacznie więcej, jako że miłość to najczęstszy temat młodzieżowych filmów
i książek, a każdy nieco inaczej radzi sobie z tym uczuciem. Jednym z nich jest dandere [jap. ダンデレ] – jest to bohater
wiecznie zatopiony w literaturze, lecz gdy tylko na horyzoncie pojawia się droga mu osoba, nabiera pewności siebie, jest
skory do rozmowy. Należy do nich Kotomi Ichinose z anime „Clannad”, która po tragicznej śmierci swoich rodziców
zrywa kontakty z rówieśnikami i idąc śladem rodziców, naukowców, postanawia poświęcić swoje życie pogłębianiu
wiedzy. Po spotkaniu ze swoim przyjacielem z dzieciństwa powoli podnosi się z żałoby i zawiera nowe znajomości.
Kolejni bohaterowie typu „dere” są jednak bardziej zakochani w samych sobie. Należą do nich himedere
i oujidere (z japońskiego słowa hime - 姫 i ouji - 王子 znaczą kolejno „księżniczka” i „książę”). Są to osoby
przeświadczone o swej wspaniałości, którzy chcą być traktowani jak członkowie rodziny królewskiej (choć często nimi
nie są), patrzą na wszystkich z góry. Jedną z himedere jest Ayame Minamikujou z mangi i anime pt. „Silver spoon”,
którą można łatwo rozpoznać po jej charakterystycznym śmiechu brzmiącym mniej więcej jak „ohoho”. Uważa się za
najlepszą uczestniczkę zawodów jeździeckich, choć wcale tak nie jest. Pragnie, by wszyscy podziwiali ją i poświęcali
jej uwagę. Do tego stopnia gardzi swoimi znajomymi, że nawet nie pamięta ich imion (choć czasem w ekstremalnych
sytuacjach potrafi dyskretnie pokazać, że przejmuje się problemami swoich przyjaciół). Pycha może także przerodzić się
w postawę nazywaną kamidere (od japońskiego słowa 神 kami – Bóg, bóstwo), która przejawia się wybitnym poczuciem
wyższości nad innymi ludźmi i chęcią narzucenia im swojej woli czy decydowania o ich życiu. Podobnym typem
bohatera jest również haraguro [jap. 腹黒], określa on okrutną, dwulicową postać, która pragnie czerpać dla siebie jak
najwięcej korzyści.
W języku japońskim występuje wiele słów, które można przetłumaczyć jako zaimek osobowy „ja”. Na przykład
w sytuacjach nieformalnych dziewczyny zazwyczaj używają formy watashi, a chłopcy ore. Jednakże
w anime i mandze możemy spotkać się z dość nietypowymi sytuacjami, kiedy to wymienione zaimki używane są w inny
sposób. Możemy często usłyszeć tam słowo boku, które jest rzadko spotykane na co dzień. Jeśli już, używane jest przez
młodych chłopców i może brzmieć nieco jak „syneczek mamusi”, więc nastoletni chłopcy najczęściej go nie używają.
W anime jednak możemy usłyszeć również dziewczyny, które, by brzmieć nieco buntowniczo
i chłopięco, używają boku i ore, choć w rzeczywistości jest to niezwykle rzadkie zjawisko. Są to tak zwane bokukko i
orekko [jap. 僕っ子, 俺っ娘]. Jako kontrast możemy zestawić tu otoko no ko bądź też otoko no musume [jap. 男の娘,
ostatni znak oznacza „córka”]. Jest to pewnego rodzaju gra słowna, polegająca na takim samym brzmieniu słowa otoko
no ko [jap. 男の子], które znaczy po prostu „chłopiec”. Termin ten określa chłopców, których zachowanie i ubiór jest
typowo dziewczęcy.
Zagadnieniem, które często występuje wśród młodzieży, jest również zjawisko samobójstwa. Choć w ostatnich
latach liczba samobójstw w tym kraju zmalała, ciągle jest wiele osób decydujących się na ten krok. Powodem mogą być
trudności w relacjach z rodziną i przyjaciółmi, kłopoty w szkole oraz uwarunkowany kulturowo brak wyrażania uczuć.
Ludzie często wstydzą się okazywania emocji, gdyż boją się reakcji społeczeństwa, które wiele od nich wymaga. Z tym
problemem zetknęła się również bohaterka filmu animowanego „A Silent Voice” – Shouko Nishimiya. Jest ona
84

Z życia szkoły
głuchoniemą dziewczyną pełną kompleksów spowodowanych swoją niepełnosprawnością i sposobem, w jaki jest
traktowana przez rówieśników. Gdy jest już zdecydowana zakończyć swoje życie, zostaje uratowana przez swojego
byłego oprawcę, któremu przyszło zapłacić za to własnym zdrowiem.
Bacznie obserwując postaci drugoplanowe można wyodrębnić jeszcze kilka typów bohaterów. Jednym
z nich jest mukuchi kyara [jap. 無口キャラ], co dosłownie oznacza „małomówna postać”. Cicha, zamknięta
w sobie, nierzadko skrywająca jakąś mroczną tajemnicę. Przedstawicielkami tego typu kreacji są Sinon z „Sword Art
Online” oraz Yuki Nagato z „Melancholii Haruhi Suzumiyi”. Bohaterami, którzy mają na celu nas rozbawić są natomiast
aho no ko [jap. アホの子], który zawsze najpierw robi, a potem myśli, oraz tennen [jap. 天然], który nie grzeszy
inteligencją i całe dnie spędzałby jedynie na beztroskim „obijaniu się”, jest jednak bardzo sympatyczną osobą. Jako
typowego „kujona” można by natomiast wskazać tu bohatera nazywanego gariben [jap. ガリ勉], którym jest na przykład
Umino z „Czarodziejki z Księżyca”. Oczywiście w japońskich komiksach i serialach animowanych nie mogłoby
zabraknąć jeszcze otaku [jap. オタク], czyli zapalonego miłośnika m. in. mang, anime i gier komputerowych. Można
nawet tworzyć zwroty takie jak manga-otaku czy anime-otaku. Za przykład może posłużyć nam tu Hajime Nishikawa z
„Silver Spoon”.
Tak można by wymieniać jeszcze długo. Odnoszę wręcz wrażenie, iż Japończycy uwielbiają wymyślać coraz to
nowe postacie i nadawać im rozmaite nazwy. Ot, takie tam hobby. Te, które wymieniłam wydają się jednak być
najbardziej popularne. Choć bardzo często postacie te przedstawione są w dość groteskowy, przerysowany sposób,
jestem przekonana, że i w realnym świecie wśród młodzieży znajdziemy wiele osób o podobnym usposobieniu.
Tworzenie tego rodzaju sztuki jest więc poniekąd chęcią odzwierciedlenia uczuć, z którymi boryka się młody człowiek
w okresie dorastania oraz swoistą reakcją na współczesne problemy.
Julia Szlendak
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Komiks manga pt. Tysiąc żurawi autorstwa Kamili Samoń
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Powiatowy Konkurs Czytelniczy
W dniu 19 marca 2018 roku w Zespole Szkół
Ogólnokształcących
nr
2
im.
Franciszka
Dionizego Kniaźnina w Puławach została zorganizowa
na kolejna edycja Powiatowego Konkursu
Czytelniczego, poświęconego reportażowi. W tym roku
odbyła się pod hasłem Rowerem przez Azję z Robbem
Maciągiem. Naszą Szkołę reprezentowali uczniowie
z klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana
Żeromskiego: Agata Dados i Michał Rejmak.
Nagrody Travelera magazynu National Geographic.
Jest niezwykle ciekawą i intrygującą postacią, którą
uczestnicy konkursu mogli poznać osobiście, gdyż po
napisaniu prac konkursowych odbyło się spotkanie
autorskie z podróżnikiem.

Robb Maciąg urodził się w 1974r. Ten
podróżnik i bloger 10. lat spędził na zagranicznych
wojażach. W 1997 r. wyruszył do Nepalu i od tego
zaczęła się jego przygoda z przemierzaniem świata.
Początkowo
jeździł
głównie
autostopem,
później przesiadł się na rower. Jednośladem zwiedził
między innymi: Chiny, Wietnam , Kambodżę. Maciąg
jest autorem kilku książek podróżniczych, podwójnym
laureatem–

Uczniowie, którzy przystąpili do rywalizacji
musieli wykazać się znajomością faktów z życia Robba
Maciąga oraz wiedzą, dotyczącą jego twórczości.
Nasi
uczniowie
zaprezentowali
się
fantastycznie: Michał zajął II miejsce , a Agata III.
Gratulujemy!
J. Woźniakowska
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Boże Narodzenie czy Gwiazdka?
„Święta, święta i po świętach” jak niektórzy mawiają.
W dzisiejszych czasach ludzie przestają powoli zwracać
uwagę na prawdziwą istotę Świąt Bożego Narodzenia.
Konsumpcyjne społeczeństwo bardziej skupia się
przecież na drogich prezentach, czy największej liczbie
lajków pod zdjęciem w świątecznym sweterku na
Instagramie z hasztagiem „#wswiatecznymnastroju”.
Ale czy naprawdę czujemy ten świąteczny nastrój?

pasterkę, a pod butami skrzypiał nam śnieg? Święta
w dorosłym życiu nie są już tak magiczne jak dawniej,
choć ja szczerze wierzę, że wszystko zależy od nas. Od
naszego przygotowania się, wyciszenia. Do tego
powinien służyć nam czas Adwentu. Paradoksalnie jest
on jednak jednym z najbardziej zabieganych okresów
w roku. Planowanie porządków, szukanie odpowiednich
prezentów, szkoła, praca, może przydałoby się jeszcze
pójść na roraty, ale przecież nie ma czasu, poza tym o tej
porze jest ciemno i zimno. I tak święta zaskakują nas
nagle, a my przeżywamy je tak, jak co roku, nie
pozwalając prawdziwej Miłości narodzić się w naszych
sercach.

Każdy dokądś się śpieszy, mimo tego, iż są tacy,
którzy nawołują, by w tym szczególnym czasie
zatrzymać się na chwilę i głębiej przemyśleć tajemnicę
przyjścia na świat Syna Bożego. Każdemu z nas wydaje
się, że już wszystko o tym wie i przywykł do tych słów.
Przestajemy więc zwracać na nie uwagę. Niektórzy
nawet twierdzą, że święta to właśnie dla nich taki czas
wyciszenia, ale gdy tylko zasiadają do wspólnej kolacji
wigilijnej, nie są w stanie odłożyć na bok mało istotnych
problemów, czy dawnych żalów. One nadal tkwią
wewnątrz nich, nie pozwalając na pełne przeżywanie
świąt.

A co gdyby tak naprawdę zatrzymać się na
chwilę? Usiąść w samotności przy kubku herbaty
i naprawdę przemyśleć sens tego wszystkiego? Na
chwilę wyłączyć te wszystkie Last Christmas i pobyć
w ciszy z prawdą o samym sobie? Nie jest to jednak
łatwe w dzisiejszych realiach, ludzie bowiem nie
przepadają za myśleniem. Chcieliby mieć gotowe
rozwiązania podane na tacy, a jeśli ich nie ma, trzeba
wybrać najprostszą drogę, tak, by tylko się nie
przepracować. Skupiają się więc na tym, co powinno
być tylko
dodatkiem do świąt, na wszystkich
świecidełkach i materialnym ich wymiarze, kompletnie
zapominając o tym, o wiele piękniejszym, duchowym
znaczeniu. A nawet jeśli, dotrze ono do nich , to tylko
na chwilę. Wszak nie można go dotknąć ani zjeść. Bez
niego jednak, te święta nie mają sensu, ani nie niosą
żadnej treści. Zawsze pozostawiać będą ukłucie smutku
w sercu.
Mam jednak nadzieję, że w Boże Narodzenie
Anno Domini 2017 udało Wam się znaleźć chwilę czasu
dla siebie, rodziny i przede wszystkim dla Niego. A jeśli
te święta nie były do końca takie, jak chcieliście, zawsze
można zacząć, choćby już teraz, przygotowania do
kolejnych. Warto więc znaleźć dla siebie odpowiednie
postanowienie noworoczne i nie zapomnieć o nim już
drugiego dnia po Sylwestrze, ale każdego dnia znaleźć
chwilkę, aby zmieniać się na lepsze, bo przecież każdy
z nas tego pragnie i do tego nieprzerwanie dąży.

Czy nie był to cudowny czas, gdy nie spaliśmy
całą noc tylko po to, by przyłapać świętego Mikołaja na
podkładaniu prezentów, albo, by z rodzicami iść na

Julia Szlendak
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Postanowienia

Niedawno powitaliśmy Nowy Rok. Dla
jednych jest on tylko kolejnym, nic nieznaczącym
w ich życiu, a jedyne co niesie ze sobą to zmiana
kalendarza. Inni z kolei pragną się doskonalić i być
lepszymi. Może sława? Pieniądze? Nowy
samochód? Nowe mieszkanie? I tu właśnie
z pomocą przychodzą postanowienia noworoczne...
Tak, otóż to, nasze ukochane postanowienia, bo
przecież ,,Nowy Rok- to nowa/nowy ja!". Co roku
to
samo,
długa
lista
przyrzeczeń.
Pragniemy schudnąć, lepiej się odżywiać, bo
przecież bycie „fit” jest takie modne:
-,,Muszę być w super formie, lato coraz bliżej!"
-,,A ty z km ćwiczysz? Z Chodakowską, czy
Lewandowską?"
-,,Jaka dieta: bezglutenowa, papkowa, Dukana,
a może OXY?"
-,,Biegasz dzisiaj?"
-,,Idziemy na siłownię?"

plany, aby np. przytulić jeża, kupić sobie tamburyn,
jeść jeszcze więcej kebabów, stać się większą zołzą,
zacząć być miłym dla ludzi, mówić z sensem, śmiać
się z dowcipów, które nie śmieszą... tak, ilu ludzi
na świecie, tyle postanowień. Czego to człowiek nie
wymyśli. Postanowienia to bardzo fajna inicjatywa,
pozwalająca zmienić się na lepsze (a czasem na
gorsze, niestety). Musimy tylko pamiętać, że liczy
się nie ilość postawionych sobie wyzwań, a efekt,
który chcemy osiągnąć. Bo po co nam cudowna
lista 30 postanowień, z których i tak nie uda nam się
spełnić nawet jednego?
Stawiajmy sobie małe, ale możliwe do
realizacji cele. Będziemy mieć satysfakcję z tego co
udało nam się zdobyć i nie będziemy mieć
wyrzutów sumienia, że wszystko znowu spełzło na
niczym. Istnieje również druga opcja, bardziej
realna, że skończy się jak zwykle.... czyli w portfelu
pustka, z samochodu nici, oceny mierne, waga
pokazuje 10 kg więcej. Chociaż plusem mogą być
nowe ciuchy w niedomykającej się szafie. Miało
być życie jak w Madrycie, a wyszło jak co roku. Nie
przejmujemy się jednak, bo przecież zaraz
grudzień, co oznacza... że koniec roku już blisko
i zaczniemy zmieniać nasze życie od nowa.
Pamiętajmy, że chęci także się liczą,
prawda? Bo czym byłby świat bez marzeń?

Te wszystkie wypowiedzi będą, bardzo
często wygłaszane na początku roku... Oczywiście
do czasu. Tym, którzy nic sobie nie założyli,
zostaną jedynie pytania : ,, A co to jest ta dieta
OXY?";To chyba jakaś matematyczna, prawda?
Jakieś specjalne liczenie kalorii?
Inni natomiast chcą być bardziej
zorganizowani, czytać więcej książek, uczyć się
lepiej, zarabiać dużo pieniędzy, podróżować
i wiele, wiele innych pomysłów... Istnieją również

Justyna Pszczoła
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O czym dziś pisałby Dickens?
Jest taki czas w roku, kiedy wszystko wydaje
się nam piękniejsze, cieplejsze, lepsze, a my jesteśmy
nieco przyjaźniej nastawieni do innych ludzi. Te
niezwykłe dni, kiedy przygotowujemy się do świąt
wzbudzają w nas prawdziwego ducha Bożego
Narodzenia. Nieprawdopodobna moc ostatnich
tygodni grudnia może uszlachetnić ludzkie serca.
Pisze o tym Karol Dickens w Opowieści wigilijnej.
Wzruszona słyszanymi już od końca listopada
kolędami , sięgnęłam po klasykę literatury, aby
jeszcze raz wzruszyć się przemianą starego Scroog'a.
Zainspirowana lekturą zaczęłam zastanawiać
się, gdzie w tym okresie mogę znaleźć ludzi,
z którymi wspólnie mogłabym przeżywać tę radosną
atmosferę wyczekiwania. Pierwszym i chyba
oczywistym pomysłem był kościół, w końcu mamy
Adwent, czyli czas duchowego oczekiwania na
narodziny Jezusa. Niestety moje nadzieje
i przypuszczenia okazały się nietrafione. Zastałam
niemal pustą świątynię. Zaczęłam więc zastanawiać
się, jak w takim razie można przygotować się do
świąt. Pomyślałam o miłosierdziu, altruizmie,
wsparciu osamotnionego i potrzebującego człowieka.

zamknięta żelazna brama i martwe oko kamery.
Niezniechęcona nacisnęłam guzik domofonu
i z nadzieją w głosie powiedziałam „Jestem licealistką
i
chciałabym
spędzić
trochę
czasu
z pensjonariuszami ”. W odpowiedzi usłyszałam
„Smarkaczom żartów się zachciewa”. Podjęłam
ostatnią próbę „Bardzo chciałabym odwiedzić
podopiecznych, do których nikt nie przychodzi
i spędzają święta bez bliskich”. Coraz bardziej
zniecierpliwiony głos odburknął ; „ Godziny
odwiedzin wiszą na furtce, żegnam.”
Dalej poszukując Świąt Bożego Narodzenia,
postanowiłam rozejrzeć się na ulicy i udać się tam,
gdzie zmierza większość przechodniów. Wszak
w państwie demokratycznym to większość ma racje,
a całe życie uczono mnie, że demokracja jest
najdoskonalszym z ustrojów. Rozpoczęłam więc
marsz w poszukiwaniu moich świąt. Obserwowałam
twarze podążających razem ze mną ludzi, lecz nikt
z nich nie patrzył mi w oczy, wyraźnie byli czymś
bardzo pochłonięci. W mojej głowie zaświtało „Nie
jest źle! Oni też myślą o ważnych sprawach”. Ku
mojemu zaskoczeniu stanęłam w złotożółtej
poświacie, sączącej się z obszernego i gęsto
wypełnionego ludźmi budynku. Jasność bijąca od
neonu, reklamującego dyskont spożywczy oświetliła
tłum ludzi, pakujących do swoich samochodów
pokaźne ilości towarów. Nie zdecydowałam się, by
tam wejść. Przecież nie tak miały zakończyć się moje
poszukiwania ducha Świąt Bożego Narodzenia. Po
mimo wypełnionych po brzegi koszyków na twarzach
ich właścicieli odmalowana była pustka. Byli
poddenerwowani, a ich gesty przesiąknięte były
automatyzmem.
Czy takie samo rozczarowanie, jak moje
towarzyszyło również tym, którzy mijali zimny
i pusty kantor Ebenezera Scroog'a? Odpowiedzi na to
pytanie musicie poszukać sami. Gdzie? We własnym
sercu, w oczach swoich bliskich, w cieple rąk tych,
z którymi będziecie łamać się opłatkiem. Kto wie do
kogo w tym roku przyjdzie Duch Świąt Bożego
Narodzenia?
Weronika Grzywacz

Pełna chęci skierowałam swe kroki do Domu
Spokojnej Starości. W czasach Dickensa
taka
postawa też była ceniona i potrzebna, dziś jest to po
prostu, albo aż wolontariat. Nabrałam przekonania
o tym, jak wiele mogę oferować tym starszym,
samotnym ludziom. Przywitała mnie szczelnie
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ATTITUDE I PIGUE, czyli jak zatańczyć siebie
Dziesięć lat…. Nawet nie zdajemy sobie
sprawy jak szybko mijają kolejne godziny, dni i lata.
Pamiętam, jakby to było wczoraj, kiedy pierwszy raz
mama
zaprowadziła
mnie
( za rękę oczywiście, bo sama się bałam ) na zajęcia
taneczne, prowadzone w Nałęczowskim Ośrodku
Kultury. To nawet dla mnie zaskakujące, że w tym
roku mija już dziesiąta rocznica od tego minionego
wtorkowego popołudnia. Nowi ludzie, nieznana
dotąd pani, wszystko wtedy było jednocześnie
zadziwiające i budzące postrach. Wciąż pamiętam
kroki mojego pierwszego układu tanecznego.
Tańczyłyśmy wtedy arabską choreografię w pięknych
orientalnych strojach, szytych na miarę.

często doceniane
poprzez
w konkursach i festiwalach.

liczne

nagrody

Pierwszy występ przed publicznością to
dopiero było wyzwanie. Kiedy wychodzisz na scenę
i liczy na ciebie cały zespół. Nie ma przyzwolenia na
najmniejszy błąd. Największą nagrodą jest bijąca
brawo widownia, która patrzy z uznaniem
i podziwem. 1348 godzin spędzonych na sali
gimnastycznej nauczyło mnie przede wszystkim
wytrwałości i wiary we własne możliwości.
Niejednokrotnie pojawiały się pot z wycieńczenia
i łzy gorzkich rozczarowań. Wysiłki te jednak są

swojej przyszłości z tańcem to jednak nie wyobrażam
sobie, aby moje życie było go pozbawione.

Przeszło tydzień temu na Ogólnopolskim
Przeglądzie Tanecznym zostałyśmy nagrodzone
specjalną nagrodą starosty. Jest to niesamowity
bodziec do działania, daje bowiem przekonanie, że to
co robimy jako grupa, co razem tworzymy ma sens.
Taniec to moja pasja, która napawa mnie
radością i optymizmem. Miałam okazję być na
występie jednego z najwybitniejszych teatrów tańca
i przez cały spektakl nie mogłam wyjść z podziwu,
jak szesnastu tancerzy potrafi oddać na scenie siebie i
stworzyć tym samym arcydzieło. Mimo, że nie wiąże

W gruncie rzeczy nie trzeba być w czymś
najlepszym, wystarczy, że się to kocha.
Sue Monk Kidd – Sekretne życie pszczół
I to cały sekret udanego i szczęśliwego życia. Robić
to, co się kocha !
Dominika Pszczoła
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Loving Vincent
obrazowania przekazu, która niewątpliwie jest atutem
przedsięwzięcia. Twój Vincent to pierwszy na świecie
pełnometrażowy film stworzony w całości z obrazów
malarskich. Twórcy ożywili obrazy Van Gogha, aby
uzyskać taki efekt, musiało powstać około 65000 prac
namalowanych
techniką
olejną.
W
całe
przedsięwzięcie zaangażowanych było około 125
malarzy z 15 krajów, których umiejętności pozwoliły
na wierne oddanie stylu malarza. Obliczono nawet, że
na jedną sekundę filmu przypada 12 obrazów. Dla
zwykłego zjadacza chleba jest to nie do wyobrażenia.
Technika w jakiej wyprodukowano Vincenta jest
niepowtarzalna i właśnie to zadecydowało o wielkim
sukcesie filmu.

Niemałym zaskoczeniem w 2017 roku okazał
się film pt. Twój Vincent, który zdobył ogromną
popularność nie tylko w Polsce, ale także na arenie
międzynarodowej. Już po samym obejrzeniu
filmowego plakatu stwierdziłam, że jest to produkcja,
którą muszę koniecznie zobaczyć. Miałam bardzo
duże oczekiwania, lecz z drugiej strony wiedziałam,
że film ten należy do kanonu tych bardziej ambitnych
i że mogę spodziewać się po nim wiele.
W dzisiejszych czasach, gdy zewsząd
otaczają nas reklamy kiczowatych komedii
romantycznych, propozycja pokroju Twój Vincent
jest swego rodzaju perełką. Od samego początku
miałam nadzieję, że Vincent przełamie stereotypy
mówiące, o kryzysie polskiej kinematografii. Nie
zawiodłam się. Film spełnił moje wyobrażenia w stu
procentach.
Na początku warto wspomnieć o tym, że Twój
Vincent nie należy do jasno określonego gatunku.
Niektórzy nazywają go dramatem, inni biografią,
a jeszcze inni filmem animowanym. Vincent jest
bowiem swoistą mieszanką, tzw. hybrydą
gatunkową.
Fabuła filmu opiera się głównie na próbie
rozwiązania zagadki dotyczącej tajemniczych
okoliczności śmierci głównego bohatera. Mamy tutaj
do czynienia z dość powszechnym
tematem
przewodnim, który jest pretekstem do przekazania
głębszych treści. Można powiedzieć, że film ten jest
próbą zrozumienia Van Gogha nie tylko jako malarza,
ale przede wszystkim jako człowieka samotnego
i bardzo wrażliwego. Wiele treści przekazanych na
temat jego osoby, bardzo mną wstrząsnęło. Co
prawda,
zrezygnowano
z
ukazania
wielu
kontrowersyjnych kwestii, dotyczących życia tego
wybitnego artysty, co bardzo "ugrzeczniło" jego
postać, lecz myślę, że był to celowy zabieg.
Realizatorzy skupili się głównie na ukazaniu
melancholijnej i introwertycznej natury malarza,
która ma swoje odzwierciedlenie w jego dziełach.
Wiele osób wystawia Vincentowi negatywną
opinię
z powodu marginalizowania fabuły.
Zauważyłam,
że
pastwienie
się
nad
niedociągnięciami w tej sferze filmu jest dość
popularne. I tu właśnie dochodzimy do momentu,
w którym należy zadać sobie pytanie, czy to fabuła
jest główną wartością tej produkcji. Moim zdaniem
odpowiedź jest jasna. Zwyczajny bieg zdarzeń jest
tylko tłem do zaprezentowania niesamowitej formy

A więc, dla kogo jest Vincent? Przede
wszystkim dla pasjonatów malarstwa i twórczości
Van Gogha, ale także docenią go osoby, które lubią
obcować ze sztuką i są wrażliwe na piękno. Nie jest
to film dla wszystkich.
Ze względu na formę, dzieło to jest unikatowe
i zdecydowanie jest warte obejrzenia.

zachwycona kinomanka

92

Świat i my
Żmudny czas

Znacie
to
wszechogarniające
uczucie motywacji i chęci do działania,
które tak pochłania, że nie można się mu
oprzeć? Ja też nie.

serdecznie polecam. Po 45 minutach i 58
sekundach koniec. Chwilą wytchnienia jest
kolacja i kąpiel.
Niestety wszystko, co dobre kiedyś się
kończy i tak oto przy wtórze głośnej
ukraińskiej muzyki, dobiegającej z piętra
niżej, zasiadam do kolejnych lekcji.
Ale jak to tak na głodnego? Pora na
przekąskę! Z nową mocą zabieram się za
królową nauk – biologię. Jak na królową
przystało niezwykle wymagającą i trudną
w obejściu.
Nagle kolejny dzwonek oznaczający
odpoczynek. Cisza nocna to czas, kiedy
normalni ludzie śpią, a maturzyści zabierają
się za kolejna porcje zadanek. Ale nawet ci
bardzo sumienni i pracowici powinni udać
się na odpoczynek.
Godzina 1.00 kończy pracę mimo,
że połowa książek nadal leży nietknięta.
Niestety. To wina tylko dwóch nóg i rąk,
a co najważniejsze tylko jednej głowy.
To wina tylko jednego człowieka, któremu
kazano za dużo.
Wiemy, że matura zbliża się
nieubłagalnie, jesteśmy o tym informowani
każdego dnia. Obyśmy do tego czasu nie
pomarli z wycieńczenia, ponieważ
maturzyści to też ludzie.

Kiedy w internacie o 16.00
rozbrzmiewa dzwonek jest to sygnał katorgi
tzw. czas nauki. Maturzyści pilnie zasiadają
do książek. Obraz idealny prawda? No
niestety, nie wszyscy. W moim przypadku,
rozbrzmiewający o 16.00 dzwonek, to
sygnał pobudki. Sen jest wspaniałym
sposobem na odpoczynek, po tylu
godzinach
intensywnego
wysiłku
umysłowego. Moje postanowienie – jeszcze
5 min.i zabieram się do pracy. Upss już
16.45, lekkie przesunięcie w czasie. Biorę
do ręki książkę. Jedną z wielu, które muszę
na jutro przyswoić. Strona jedna, druga,
trzecia,…, dziesiąta,… i trzask. Znowu mi
się przysnęło. Do pokoju wchodzi sorka.
Chwila rozmowy zamienia się w pół
godziny. Po jej wyjściu przychodzi czas na
pogaduchy ze współlokatorkami. Każdy
dzień niesie ze sobą nowe, emocjonujące
przeżycia, które rzecz jasna należy
dokładnie omówić.
O nie! 18.00.. koniec gadania, trzeba
zabrać się za inny przedmiot. Może kuszące
stożki, graniastosłupy i czworokąty
foremne. Cudowne wrażenia. Każdemu

Marysia S.
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Różne myśli, przedziwne słowa w daleką pamięć
odeszły,

Nałęczowska arkadia

Gdy tłumy ludzi do parku weszły

Miałam wtedy być może pięć lat

I ja pomiędzy nimi gubię się i błądzę

Do podróży wołał mnie cały świat

Jeszcze więcej ich przybywa, piękno ich
przywiodło, jak sądzę.

Nie rozumiał, że urokliwe miejsce mam tuż
niedaleko
Między mym domem, a bystrzańską rzeką.

Białą porą park odpoczywa po całorocznej
wędrówce,

Park w Nałęczowie tajemnic skrywał wiele

By wykrzesać swe piękno już w przyszłej
majówce

Od jego bram, aż po winne ziele

Wyjątkowe miejsce, niezwykłe atrakcje,

Przesiadywać w nim bym mogła wieczorów
nawet sto

Zwyczajne postaci, przepiękne animacje.

Bo kto mi zabroni, no kto?
Lato blasku temu miejscu dodaje
Niby zwyczajne, a jakże dostojne alejki

Park jeszcze piękniejszy się staje

Nie tak jak te miejskie, ciemnoszare skwerki

I jak tu mówić, że Nałęczów uroku nie posiada

A dalej za dębem kolejny zabytek się chowa

Toż on wieloma zaletami włada.

Bezdźwięcznie krzycząc, że jego wygląd to nie
współczesna moda.

Zimą staw pod lodem skryty, milczy jak zaklęty
Jesienią w liściastą ramę ujęty

Stare Łazienki na tle trawy soczystej świecą

Gdy listopadowe niebo smutkiem płacze i chlipie

Tuż nad głowami miliony ptaków lecą

Szepcze wiersze niskiej brzozie i ogromnej lipie.

Wnętrze Pijalni to istne cudo, jak nie z tej
rzeczywistości

I tak minęło już ponad dziesięć lat

Tam piękno uleczy wszystkie smutki i złości.

A mnie nadal nawołuje cały świat
Jednak zostać chcę tu jeszcze chwilę

Ławeczka z Prusem dumna, stoi u boku Pałacu
ścian

Nim los rzuci mnie gdzieś w nieznaną krainę.

Siedząc na niej latem dostrzeżesz za oknem moc
tańczących par

Paulina Błaszczyk

Brama wschodnia z zachodnią otwierają się i
zamykają

Wiersz nagrodzony w Międzyszkolnym
Konkursie Ja i Moja Mała Ojczyzna
w kategorii literackiej

Pilnują swojego terytorium, co jasno do
zrozumienia dają.
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Rozważania w blasku perły
Człowiek, to brzmi dumnie. Czy zawsze?
Tyś wyjątkowa i cenna –niezmiennie. A człowiek?
Człowiek przemija. Ty zaś trwasz na wieki.
Człowiek człowiekowi bratem?
Nie potrafisz odpowiedzieć.
Nie znasz takiego uczucia.
Ty nie masz uczuć!
Ale może to i lepiej.
Nie musisz nikomu współczuć,
nie znasz strachu i bólu.
Jesteś tylko perłą na dnie oceanu.
Sama, zamknięta w swoim domu,
nie musisz się o nic martwić.
Mówisz, że nie znasz swojego losu?
A cóż ja mam Ci na to odpowiedzieć...?
Chyba tylko tyle, że i tak ci nie zazdroszczę.
Justyna Pszczoła

Wiersz otrzymał nagrodę główną
w Konkursie Jednego Wiersza O Perłę Eweliny
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BOGINI NIENAWIŚCI
Nie patrzysz na mnie. Czemu unikasz wciąż wzroku?
A jego ufne oczy zwodziłaś swoimi!
Rzekłaś wczoraj „kochaj” ustami frywolnymi.
Odszedł, zostawił z twego boskiego wyroku.

Dziś ponownie się rodzisz z pian, naga w pół kroku.
Zaklęta w morską perłę, falami barwnymi.
I kusisz wciąż mężczyzn włosami złocistymi.
Nieskalana tyś, czerpiesz ze swego uroku.

Yunani uwielbienie, wciąż kochanków podbój.
Wszak zamiast miłości rodzisz serca cierpienie.
Ewokuje ból rozstania, twoje istnienie.

Na próżno pragnęłam zapomnieć konterfekt twój!
Umieściłaś w mym sercu intymny krwawy znój.
Spójrz na mnie… odpowiedz coś… daj życiu znaczenie…
Elżbieta Sikora

Wiersz otrzymał specjalną nagrodę artystyczną
w Konkursie Jednego Wiersza O Perłę Eweliny
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Kreacja
Patrzę na obraz…
Malarz tworzy swoje dzieło.
Chwila ocalona na zawsze.
Panuje mrok.
Jest hipnotyzujący.
Skupienie artysty sięga zenitu.
Moje też.
Z chaosu wizji krystalizuje się kreacja.
Drobiny materii wirują w przestrzeni.
Twórca z natchnieniem dopieszcza detale.
Obraz duszy ocalony na płótnie,
niczym perła skryta w muszli.
Natalia Rejmak

Wiersz otrzymał specjalną nagrodę artystyczną
w Konkursie Jednego Wiersza O Perłę Eweliny
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Praca wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie Manga w kategorii plastycznej
- autorka Kamila Samoń
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Domino- to zbiór czterech opowiadań autorstwa licealistek z Nałęczowa. Co łączy
cztery różne historie opowiedziane przez te młode dziewczęta?
Spoiwem jest motyw domu. Dom to nasz azyl, przestrzeń najbliższa człowiekowi
w sensie duchowym i fizycznym. Nie każdemu dane jest wzrastać w atmosferze szczęścia
i miłości domu rodzinnego.
Bywa też tak, że latami misternie budowany dom na fundamentach życzliwości, przyjaźni, szacunku,
w którym czujemy się dobrze i bezpiecznie, na skutek nieoczekiwanych zdarzeń może rozsypać się jak
kostki domina.
Kolejne niespodziewane sytuacje powodują, że podejmujemy próby, aby go na nowo poskładać. Nie
jest to łatwe, ale możliwe.
Autorki piszą również o bliskiej każdemu potrzebie zrozumienia, wsparcia, poczucia więzi
i przynależności, a także o sile naszych marzeń.

Książka powstała w ramach projektu Misja Książka -Ogólnopolskiego Turnieju Literackiego
dla Szkół Ponadpodstawowych. Opiekunem artystycznym grupy była pani Bożena Kursa.
Zbiór opowiadań w wersji elektronicznej zamieszczony jest na stronie Ridero
pod linkiem https://ridero.eu/pl/books/domino_1/

...dom jest sześcianem dzieciństwa; dom jest kostką wzruszenia...
Zbigniew Herbert
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A gdy nowy wschód nadejdzie…
***
Huk pocisku rozszarpującego stalowe poszycie i świst powietrza, wdzierającego się do
środka kabiny przez nowopowstałą wyrwę, były ogłuszające do tego stopnia, że nie słyszał
własnego głosu, kiedy wykrzyczał przekleństwo. Musiał skakać.
Potem wszystko działo się tak szybko, że nie zdążył nawet zarejestrować faktu
pociągnięcia linki, kiedy znalazł się w powietrzu. Poczuł gwałtowne szarpnięcie i tuż nad nim
rozwinęła się biała czasza spadochronu. Ledwie upewnił się, że wszystko działa jak należy,
a zaczęła ogarniać go niesamowita senność, poczucie znużenia. Nagle, zawieszony
w powietrzu, przestał reagować na otaczające go odgłosy walki, pociski prujące powietrze tak
blisko jego osoby, że tylko cudem go omijające. Nie czuł już nawet bólu. Zapadał coraz głębiej
w swoją bezradność, coraz bardziej oddawał się ciemności, która w końcu całkiem go
ogarnęła.
Stracił przytomność jeszcze zanim dotknął ziemi.

***
Tępy ból w nadgarstku ostatecznie pomógł mu powrócić ze świata sennych marzeń.
Jego zmysły powoli wznawiały swoją pracę. Udało mu się określić swoje położenie
w przestrzeni. Leżał... chyba na czymś twardym. Z pewnym trudem otworzył oczy. Wciąż
jeszcze nieco rozkojarzony, rozejrzał się po pomieszczeniu. Panował tam półmrok, ale im
dłużej wpatrywał się w przestrzeń przed sobą, tym mocniej utwierdzał się w przekonaniu, że
znajduje się w miejscu zupełnie mu obcym. Zmrużył oczy, starając się przypomnieć sobie
ostatnie wydarzenia. Wspomnienia z wolna wracały, jakby wynurzając się z gęstej mgły...
„Tak, wyskoczył ze spadochronem, nad wrogim terytorium, ale co dalej?...”Spróbował się
podnieść - ale bez skutku. Nie był w stanie poruszyć swoimi kończynami. W jednej chwili
poczuł jak niesamowity chłód ogarnia całe jego ciało, paraliżując nawet oddech i wszelkie
czynności życiowe, a ułamek sekundy później puls przyspiesza do tego stopnia, że nie był
pewien czy jego serce wytrzyma to tempo. Nie pamiętał, kiedy ostatnio odczuwał takie
napięcie. Nawet wtedy, kiedy został zestrzelony po raz pierwszy, ani drugi, czy trzeci… Ale
ten strach, z jakiegoś powodu, nie był mu obcy…
„Dał się pojmać”– ta myśl uderzyła go od razu. Oto leżał teraz, na podłodze, związany
tak, żeby jak najbardziej ograniczyć mu możliwość poruszania się, rzucony w kąt, jak
bezużyteczna zabawka. Trafienie do niewoli to dla żołnierza wielka hańba i poniżenie.
Szczególnie dla doświadczonego, tak uzależnionego od podniebnych wojaży lotnika jak on,
który skrzydła samolotu uważał za swoje własne, a pozbawiony ich odczuwał niemalże ból
fizyczny.
Mógł czekać, aż ktoś przyjdzie, albo… Pozbierał się po chwilowym załamaniu, to nie
był czas na to, musiał przecież działać. Rozejrzał się ponownie, szukając wzrokiem
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czegokolwiek, co ułatwiłoby mu odzyskanie wolności. Niestety, w jego zasięgu nie było
niczego. Nasłuchiwał – nie usłyszał nikogo w pobliżu. Postanowił więc, że spróbuje jakoś
przedostać się na drugą stronę izdebki, gdzie wydawało mu się, że coś dostrzegł. Pierwszy
ruch spowodował jednak u niego ostry ból, przechodzący od ramienia do klatki piersiowej.
Odezwała się rana z postrzału. Druga próba jeszcze pogorszyła sytuację. Ledwo zdusił
jęknięcie.
—Panie pilocie?... - usłyszał nieśmiały głosik, dochodzący z najciemniejszego kąta.
Jeszcze chwilę temu wydawało mu się, że w pomieszczeniu nie było nikogo poza nim samym.
- Kto tam? – zapytał chłodno. Nie dostał odpowiedzi, lecz zobaczył, jak zza starej szafy
wychyla się niewielka sylwetka, może kilkuletniego dziecka. Bez trudu można było domyślić
się, iż musiało stoczyć ciężką walkę ze strachem, w której to jednak ciekawość zwyciężyła.
Zanim chłopiec zdążył zbliżyć się do „pana pilota”, drzwi otworzyły się z niemałym hukiem,
zalewając pokoik oślepiającym światłem. Do środka wpadło dwoje dorosłych ludzi.
- Na miłość boską, przecież zabroniłam ci tu przychodzić! – kobieta z krzykiem złapała
dziecko, jakby obawiając się, że skrępowany, ranny do tego, jeniec mógł mu zrobić krzywdę.
Mężczyzna, który pojawił się tu razem z ową kobietą, celował właśnie w żołnierza ze strzelby,
z tego samego powodu.

***
- Panie pilocie? – chłopiec siedział naprzeciw jeńca, w pełni pochłonięty rozmową,
którą prowadzili.
Było to już tydzień po zestrzeleniu lotnika. Chłopiec coraz częściej przychodził do
pomieszczenia, w którym go przetrzymywano, oczywiście na przekór dziadkom, z którymi
mieszkał. Z tego, co mężczyźnie udało się ustalić, głównie dzięki rozgadanemu dziecku, jego
maszyna rozbiła się gdzieś niedaleko. Znajdowali się w górach, w trudno dostępnym rejonie,
mocno zalesionym, gdzie w promieniu kilku kilometrów nie było żadnych innych siedzib
ludzkich. Kto w takim miejscu buduje swój dom? Tego nie wiedział, ale domyślił się, że
właśnie ze względu na niedostępność terenu wciąż tkwił w tym miejscu, a nie został
przetransportowany do żadnego posterunku wojskowego, czy chociaż policyjnego.
- Panie pilocie, nie tęskni pan za rodziną?
- Ja nie mam żadnej rodziny – uciął krótko.
- Żadnej? – powtórzył chłopiec, nachylając się nieco w stronę pilota. W jego ślicznych,
lazurowo błękitnych oczkach odmalował się żal.
Na widok tej posmutniałej twarzy mężczyznę ogarnęło zdziwienie. Od dawna nikt nie
przejmował się jego problemami, przywykł już do tego. Tymczasem chłopiec bez
zastanowienia wspiął mu się na kolana i objąwszy mocno małymi rączkami, przytulił się do
niego.
- Panie pilocie, nie jest panu smutno, że nie ma pan rodziny? – dopytywał, nie
odrywając się od jego koszuli, a wobec braku odpowiedzi kontynuował:
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- Moja mama umarła, bo była chora… A tata poszedł na wojnę. Ale powiedział, że musi
pójść, żebym był bezpieczny i, że wróci niedługo, bo mnie kocha. Więc na razie mieszkam
z babcią i dziadziem. Jest fajnie, ale nie mogę się doczekać, kiedy tata wróci… Bo długo go już
nie ma… - chłopiec zaczął pociągać nosem, wtulając się jeszcze mocniej.
- Na pewno wróci… - szepnął lotnik, jednak bez przekonania. Patrzył jakiś czas
w przestrzeń przed sobą, pustymi oczyma, po czym przeniósł wzrok na dziecko. Chciał go
jakoś pocieszyć, zapewnić, że wszystko będzie dobrze, ale nie potrafił. Słowa uwięzły mu
w gardle. Nie mógł nawet pogłaskać go po głowie, związane za plecami nadgarstki mu na to
nie pozwalały. Chwilę jeszcze tak trwali w ciszy, dopóki chłopiec nie odezwał się znowu:
- Panie pilocie… To dlaczego pan walczy? Skoro nie ma pan rodziny?
Tutaj mężczyznę po raz kolejny zamurowało. On… Był tylko najemnikiem, walczył
jedynie dla pieniędzy. By przetrwać.
Nigdy nie miał w życiu łatwo. Nie pamiętał nawet swoich rodziców. Zmarli? Zostawili
go? Nawet jeśli, nie miał do nich żalu. Jako mały dzieciak marzył, że któregoś dnia podejdzie
do niego ładnie ubrany pan w długim płaszczu, trzymając pod rękę panią w również
eleganckim stroju i powie: „Synu, szukaliśmy cię tak długo. Chodź z nami.” Ta nadzieja
trzymała go przy życiu. Później przestał w to wierzyć.
Żył na ulicy, jako wieczne popychadło. Nie wiedział nawet z którego konkretnie kraju
pochodził, nie miał własnej ojczyzny, ani miejsca, do którego mógłby wrócić. Przez parę lat
mieszkał u pewnego piekarza, który przygarnął go z ulicy i starał się wyprowadzić na prostą.
Wtedy chłopak ponownie zaczął patrzeć w przyszłość z uśmiechem. Ale i to się skończyło.
Któregoś razu wdał się w bójkę uliczną. Nie chciał tego, ale został przyparty do muru – musiał
się bronić. W efekcie zginął jeden z napastników. Pozostali się rozbiegli. Przerażony
i świadomy, że zawiódł swojego nowego opiekuna – uciekł. I tak tułał się dalej. W końcu
zaciągnął się do wojska. Niesienie śmierci. To było jedyne, w czym tak naprawdę był dobry
i tylko to potrafił robić.
Jego jedyną ucieczką od tej rzeczywistości stało się latanie. Kiedy siadał za sterami,
kiedy odrywał się od pasa, kierując dziób maszyny ku niebu… Tylko wtedy czuł się wolny,
wśród tych bezkresnych przestworzy, gdzie mógł zapomnieć o wszystkim. To, co go dręczyło,
zostawało na ziemi, daleko poza nim. Wtedy liczył się tylko ryk silnika samolotu i oniemiający
błękit nieba…

***
Biegł ile sił w nogach, ale wciąż musiał uważać na to, gdzie staje, bo w ciemnościach
wczesnego poranka mógł łatwo ześliznąć się z jakiejś skarpy. Poprzedniego dnia usłyszał jak
człowiek, który go więził, dziadek chłopca, wspomniał o poprawiających się warunkach
pogodowych. Prawdopodobnie miał zamiar, korzystając ze zmniejszających się opadów
deszczu i wracania wezbranych rzek do koryt, spróbować odwieźć pilota do najbliższego
miasta, by tam przekazać odpowiednim władzom. Wtedy jego ucieczka byłaby dużo
trudniejsza. Istniało też duże prawdopodobieństwo dostania się do obozu dla jeńców, gdzie
śmiertelność, w związku z trudnymi warunkami i zmuszaniem do wyczerpującej pracy
fizycznej, była ogromna. Tego starał się uniknąć za wszelką cenę. Nie po to całe życie zmagał
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się ze wszelkimi przeciwnościami, nie po to śmiał się śmierci prosto w twarz, by zginąć tak
nędznie.
Przez całą noc piłował wiążące go sznury tępym skrawkiem metalu, który udało mu
się wcześniej cudem zdobyć i ukryć w kieszeni. Wysiłek się opłacił, bo przed wschodem słońca
był już wolny. Miał nadzieję, że zmierza we właściwym kierunku, a mianowicie, w stronę
wraku. Podsłuchał kiedyś, jak ktoś wspominał o jego położeniu. Istniała szansa, aczkolwiek
nikła, iż coś mogło się w nim jeszcze nadawać do użytku, w końcu nie leciał wtedy aż tak
wysoko. Największe nadzieje wiązał oczywiście z radiostacją. Gdyby udało mu się ją
uruchomić, mógłby spróbować nawiązać kontakt ze swoim oddziałem. Jeśli nie stąd, to może
bliżej granicy, gdzie z większym prawdopodobieństwem mógł złapać sygnał.

***
Cały dzień zszedł mu na poszukiwaniach maszyny. Niestety, nie udało mu się trafić
na choćby jej ślad. Nie mógł jednak marnować na to więcej czasu. Już dawno powinien
znajdować się daleko stąd. Każda chwila zwłoki narażała go na ponowne pojmanie.
Ostatecznie postanowił zarzucić pomysł szukania radiostacji. Musiał radzić sobie bez niej.
Był zbyt zmęczony, by ryzykować nocne błądzenie po górskich stokach. Dodatkowo,
tego dnia znów bardzo dużo padało. Błotniste zbocza groziły ześlizgnięciem się, wprost
w głęboką przepaść. Urwisk było tu wyjątkowo wiele, a gęsto rosnący las utrudniał
dostrzeżenie ich. Rozważając wszelkie możliwości lotnik postanowił wrócić trasą, którą tu
przybył, tą wiodącą w pobliżu chatki, gdzie spędził ostatni tydzień, jako więzień. Oczywiście,
wiązało się to z dużym ryzykiem, ale nie miał innego wyjścia. Znalazłszy niewielkie
zagłębienie w masywie skalnym, uciął sobie w nim krótką drzemkę, by nabrać sił na dalszą
drogę.
Po kilku godzinach marszu znalazł się na powrót w okolicy mieszkania chłopca i jego
dziadków. Brak śladów jakichkolwiek poszukiwań dodał mu otuchy. Stąd było na pewno
dużo łatwiej zejść w dół i, omijając pobliskie wioski, przedostać się do granicy. Tam czekały
go z kolei inne niebezpieczeństwa, wynikające, między innymi, z bliskości frontu, ale tym
będzie martwił się później.
Słońce ponownie zaczęło powoli rozlewać swój blask na nieboskłonie, zwiastując
nadejście kolejnego dnia. Oznaczało to konieczność utrzymania wzmożonej czujności.
Czasem, gdzieś blisko niego, przemknęło leśne zwierzę, wprawiając go w stan najwyższej
gotowości, lecz nie działo się więcej nic szczególnego. Do czasu, gdy nagle usłyszał krzyk,
dochodzący go z pewnej odległości. W pierwszej chwili pomyślał, że mógł się przesłyszeć. Nie
był w najlepszym stanie, a jego nadszarpnięte nerwy łatwo dawały się ponieść imaginacji.
Jednak chwilę później ponownie doszedł go ten głos. Teraz nie miał już wątpliwości – to było
rozpaczliwe wołanie dziecka o pomoc!
Rzucił się biegiem w tamtym kierunku, nie tracąc chwili na wahanie. Kiedy dotarł na
miejsce, jego oczom ukazał się przerażający widok. Chłopiec i wilk… A raczej wilczyca, której
potomstwo popiskiwało, skryte w trawie, tuż za nią. Dziecko musiało przypadkiem dostać się
na jej terytorium, a teraz, trzęsąc się ze strachu, opierając się plecami o pień drzewa,
wpatrywało się w wyszczerzone kły zwierzęcia. Wilczyca obróciła łeb w kierunku mężczyzny,
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wyczuwając kolejne zagrożenie. Jej falująca sierść zdradzała napięcie mięśni, w każdej chwili
gotowych do skoku.
Sam już nie wiedział, jak to się stało, że tarzał się właśnie na ziemi, siłując się z bestią.
Wiedział, że musi ochronić to małe, bezbronne dziecko. Więc on walczył również w tym
samym celu, co wilczyca. Ona była jednak uzbrojona w kły i pazury, piekielnie ostre. On nie
miał nic, prócz grubego kija, który udało mu się podnieść z ziemi. Nagle trzask. Jego jedyna
broń, gałąź, właśnie się złamała. Już wiedział, że przegrał. Już czuł na twarzy cuchnący oddech
zwierzęcia. Czy to prawda, że przed śmiercią ludziom ukazują się urywki, sceny z całego ich
życia? Nie wiedział. On o tym nie myślał, nie miał chwil godnych przywołania. Całe jego
nędzne życie…
Wystrzał. Ogłuszający huk. Głośny skowyt bólu, coś ciepłego, lepkiego na jego twarzy
i drugi wystrzał.
Postrzelony wilk zwalił się na ziemię, tuż koło niego. Mężczyzna przez chwilę nadal
nie mógł zrozumieć, co się właśnie stało. Patrzył niewidzącym wzrokiem na drgające
w ostatnich, śmiertelnych konwulsjach ciało matki młodych wilcząt.
Z wielkim wysiłkiem podniósł się z ziemi.
Wszystko zaczęło się od tego, że w całym zamieszaniu po ucieczce lotnika,
opiekunowie nie zauważyli zniknięcia chłopca, który również postanowił wybrać się na
poszukiwania. Zdążył się już przywiązać do jeńca i całym dziecięcym sercem martwił się, co
mogło się z nim stać, przez cały dzień nieobecności.
Pojawienie się dziadka chłopca, uzbrojonego w strzelbę, uratowało sytuację…
Przynajmniej w części.
Pilot odkaszlnął. Dopiero, kiedy zobaczył krew na własnej dłoni, zdał sobie sprawę, że
tak naprawdę cały jest nią pokryty. Nagle stracił siłę, by utrzymać się na nogach. Potknął się
i upadł na kolana, po czym całkiem osunął się na ziemię. Musiał być dużo ciężej ranny, niż
myślał. Widząc to, chłopiec wyrwał się z objęć dziadka i podbiegł do pilota, obejmując go
w uścisku, tak samo, jak parę dni temu, podczas ich rozmowy. Łzy napłynęły malcowi do
oczu.
- Panie pilocie… - zaczął głosem trzęsącym się jeszcze z emocji – Wyzdrowiejesz, tak?
Po chwili położył się na ziemi, obok mężczyzny, nadal kurczowo ściskając za jego
koszulę, jakby bojąc się, że gdy ją puści, to on zniknie, odejdzie. Wyszeptał:
- Panie pilocie… Witaj z powrotem…
Ranny uśmiechnął się. Objął dziecko ramieniem i ostatkiem sił pogłaskał je po
zmierzwionej czuprynie. Wpatrując się w konary drzew ponad jego głową, zabarwione złotem
nowego poranka, pozwolił sobie utonąć w tym dziwnym cieple, które nagle zawładnęło całym
jego ciałem i umysłem.
Nareszcie zrozumiał. To tu. To tu znajduje się jego dom, którego szukał całe życie…
Uspokojony, ukojony tą myślą, westchnął po raz ostatni.
Kamila Samoń
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Bransoletka
Lili była 12- letnią, blondynką o niebieskich oczach, równie piękną jak jej
matka, po ojcu odziedziczyła zaś zadziorność. Zawsze musiała postawić na swoim,
a przy tym była uparta i zdeterminowana. Do wszystkiego co robiła podchodziła
perfekcyjnie. Lil nie miała rodzeństwa, jej rodzice byli bardzo zapracowani, Róża stewardessa, Ignacy - pilot samolotu. Ich historia jest przykładem na to , jak praca
może połączyć ludzi na całe życie - prywatne i zawodowe.
Wigilijny dzień 1964 roku oboje spędzili w pracy. Róża była strasznie wściekła,
ponieważ miał to być jej dzień wolny, ale cóż los chciał, aby spędziła go na pokładzie
samolotu Warszawa - Paryż. Ignacy również miał tego dnia nie pracować. Niestety
jego kolega zachorował, a tylko on był w stanie go zastąpić. Róża i Ignacy poznali się
właśnie podczas tego lotu, to bardzo romantyczna historia i prawie tak zabawna jak
ich zaręczyny. Ale to opowieść na inny dzień.
Róża i Ignacy byli wspaniałymi rodzicami, kochali Lilii ponad życie, była dla
nich całym światem, jedyną i ukochaną córką. Stworzyli jej pełne ciepła, miłości,
czułości i radości dzieciństwo. Często nie było ich w domu, ale jeśli już byli razem, to
zawsze umieli wykorzystać ten czas, który spędzali we troje. Z każdej podróży Lilka
dostawała kolejną zawieszkę do bransoletki, którą podarowali jej rodzice. Również
sama kupowała zawieszki z każdego miejsca, które odwiedziła razem z nimi podczas
wakacji ( dlatego są na niej 2 malutkie Wieże Eiffla). Paryż był ich ukochanym
miejscem. Naturalnie nie bez powodu. W tym mieście przecież wszystko się zaczęło.
Był wrześniowy poranek. To był bardzo deszczowy, burzowy i mglisty dzień.
Rodzice odwieźli ją do szkoły, obdarowali buziakiem na osłodę pierwszego dnia
nauki i pojechali prosto na lotnisko. Ta data na zawsze pozostanie w pamięci Lili.
Tego, feralnego dnia, niedopatrzenie w trakcie rutynowego przeglądu samolotu
przed startem oraz tragiczna pogoda, doprowadziły do katastrofy. Wszyscy
znajdujący się na pokładzie zginęli. Kiedy Lili dowiedziała się o tym, wpadła
w rozpacz. Nie miała nikogo bliskiego oprócz niani Jaśminy, która była już starszą
kobietą. Dziewczynka trafiła do domu dziecka. Czas, który tam spędziła był ciężkim
doświadczeniem w jej życiu. Zawsze pogodna, roześmiana i pełna życia, stała się
zamknięta, przygnębiona i smutna. Codziennie oglądała album z rodzinnymi
zdjęciami i nie mogła zrozumieć dlaczego to właśnie jej rodzice zginęli w tej
katastrofie. Było to dla niej niepojęte i trudne do zaakceptowania. Przecież zaledwie
kilka tygodni temu wypoczywali razem na jednej z hiszpańskich plaż, świętowali jej
urodziny i już planowali kolejną w tym roku wspólną, świąteczną podróż. Wszystko
legło w gruzach, wspaniałe plany, a wraz z nimi cały świat Lili.
Jej dawne usposobienie powoli jednak zaczęło przebijać się przez mur apatii,
spowodowanej tragicznymi przeżyciami. Coraz dobitniej dochodziło do niej
przeświadczenie, że nie może się poddać i, że jej rodzice na pewno chcieliby, aby była
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silna i pokonała wszystkie trudności. Choć w domu dziecka , do którego trafiła nie
było za kolorowo, a w szkole wręcz beznadziejnie, czuła, że musi przezwyciężyć
przeciwności i żyć dalej. Siły dodawała jej pewność , że rodzice i tak zawsze są przy
niej…
Wielką pasją Lili, od zawsze, był taniec, od najmłodszych lat chodziła na lekcje
baletu i marzyła, aby w przyszłości zostać tancerką. Jednak po tragedii, która ją
spotkała zapomniała o swoich marzeniach. W bidulu poznała Maurycego. Chłopak
trafił do placówki 2 lata wcześniej. Jego rodzice i dziadkowie wracali ze spektaklu
baletowego, w którym główną rolę grała właśnie jego mama. Niestety mglista noc
i śliska od deszczu ulica przyczyniły się do wypadku, w którym zginęła cała czwórka.
Lili bardzo przeżyła opowieść o tej tragicznej historii. Ale jednocześnie zadziało się
coś pozytywnego. W nastolatce obudziły się marzenia o zostaniu wybitną tancerką.
Wydarzenia, o których się dowiedziała, w pewnym stopniu stały się bodźcem do
działania. Maurycy był w tym samym wieku co ona, od razu złapali wspólny kontakt.
Chłopak był jedyną osobą , która ją rozumiała. Bardzo ją wspierał i pomagał
w realizacji jej marzeń. Dziewczyna była mu za to bardzo wdzięczna. Postanowiła
wziąć sprawy we własne ręce, zawalczyć o swoje życie. Zaczęła znów
tańczyć, a Maurycy przygrywał jej piękne melodie na swojej gitarze. Byli cudowną
parą, kochali się, wspierali i dopełniali wzajemnie. Jej życie znów nabrało kolorowych
barw. Dostała nawet główną rolę w spektaklu baletowym, reżyser od razu poznał się
na jej talencie. Liliana i Maurycy pobrali się dokładnie w dniu 20 urodzin dziewczyny.
Rok później urodziła im się córka o imieniu Kornelia...
-Mamo, ale przecież to twoje imię.
-Tak, kochana Różyczko.
-Czy to była opowieść o...
-Tak, opowieść o twojej babci i dziadku.
-Dlaczego mi o tym wcześniej nie powiedziałaś?
-Bo nigdy wcześniej nie wpadłaś na pomysł, że w dniu swoich 18 urodzin
wyprowadzisz się z domu i wyjedziesz za granicę z chłopakiem, którego znasz od
dwóch tygodni. Moja mama, a twoja babcia opowiedziała mi tę historię, kiedy
pokłóciłyśmy się o mój wyjazd do Danii, gdzie od jakiegoś czasu mieszkał mój
ówczesny chłopak. Wtedy nie wiedziałam jeszcze, tego o czym wiedziała moja mama
- mój kochany znalazł sobie inną dziewczynę i wysłał mi tylko pocztówkę, którą
odebrała mama. Były na niej słowa: ,,Przykro mi, ale musimy się rozstać”. Byłam
załamana. Mama pocieszała mnie, zawsze umiała ze mną rozmawiać, więc udało mi
się o nim zapomnieć . Uświadomiłam sobie wtedy, po wysłuchaniu tej historii co
znaczy mieć wspaniałą kochającą rodzinę, a przede wszystkim co znaczy mieć
rodziców, którzy cię rozumieją, kochają, przebaczają, chronią i chcą dla ciebie
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wszystkiego co najlepsze. Więc proszę cię, przemyśl sprawę wyjazdu, jesteś jeszcze
taka młoda, nie wiesz co cię czeka, zwłaszcza z osobą którą znasz tak krótko.
Oczywiście nie mogę ci tego zabronić, zrobisz co zechcesz.
- Przepraszam , muszę odczytać sms, o nie, to niemożliwe? To zdjęcie
Matyldy z Oskarem.. Znalazł sobie nowe ,,słoneczko”… Byłam taka głupia i naiwna.
Chyba miałaś rację mamo, naprawdę za krótko się znamy.
- Kochanie nie przejmuj się wszytko będzie dobrze. Zobaczysz. Wiesz, że możesz
liczyć na mnie i na tatę. Uwierz, że znajdziesz jeszcze tego jedynego, ten nie był ciebie
wart.
- Tato, a co ty tu robisz?
- Przyniosłem prezent, który chcieliśmy ci podarować razem z mamą.
- Ale przecież już dostałam od was prezent, nowe puenty są prześliczne, nie mogę się
doczekać, kiedy pierwszy raz w nich zatańczę.
- Mamy dla Ciebie jeszcze jedną niespodziankę. Otwórz pudełko.
- Mamo, czy to ta bransoletka, o której myślę? Bransoletka mojej babci?
- Tak, to właśnie ona.
- I są tu nawet te dwie wieże Eiffla i zawieszka z baletnicą. Jesteście kochani…
- Odkąd zaczęłaś stawiać pierwsze kroki wiedziałam, że odziedziczyłaś talent po
babci. Powtarzała mi, że baletnice nigdy się nie poddają, walczą do końca i pomimo
bólu i łez muszą pokonać przeciwności i nauczyć się nawet tych najtrudniejszych
kroków.... Wiem, że ty też na pewno poradzisz sobie ze wszystkim, tak jak to dzieję
się już od kilku pokoleń w naszej rodzinie.
- Dziękuję wam za wszytko co od was otrzymałam, za każdy dzień spędzony ze mną,
za waszą miłość, po prostu.... A w te moje 18 urodziny życzę sobie tego, abym umiała
przekazać sowim dzieciom te wartości, które otrzymałam od was. Kocham was
bardzo i cieszę się, że jesteście… i wiem, że nie wszyscy mogą mieć takie szczęście, aby
powiedzieć to swoim rodzicom.
Justyna Pszczoła
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ONA
Od trzęsienia ziemi minęło zaledwie tylko trzydzieści minut, a całe miasto
zdążyło pogrążyć się w kompletnym chaosie. Nawet najszybsze pociągi
przejeżdżające wówczas przez Tokio zatrzymały się. Zdawałoby się, że czas na
moment stanął w miejscu. Wszystkie koty zniknęły nie wiadomo gdzie, jakby okrutna
ziemia wessała je wraz z gruzami miasta do swego rozpalonego wnętrza. Nie było już
odwrotu. Nie można było zrobić nic, choć każdy usilnie próbował coś zdziałać.
Cokolwiek. Niestety, czasu nie da się cofnąć. Wszyscy wiedzieli, że nie mają szans
wygrać z bezwzględnymi siłami natury, która wedle swoich kaprysów jest w stanie
zabić tak tętniący życiem organizm. Wraz z jego sercem zatrzymali się wszyscy ludzie
płynący jak krew po żyłach ulic i wtłaczający życie w jego betonowe członki. Jeszcze
chwilę temu stały tu wieżowce, dumne i pewne, że będą tak trwały choćby i kolejne
dekady, niczym nie wzruszone. Znały już przecież katastrofy, które wcześniej
dotykały to miasto i nie jedno już przetrwały. Jednak nawet nie śniły o równie
tragicznym zdarzeniu, jakie przytrafiło się dzisiejszego poranka.
Dokładnie o 6:47 do miasta dotarły pierwsze wstrząsy, które dopiero miały być
zapowiedzią tego, co się wydarzy. Wielu ludzi wówczas, zniechęconych perspektywą
kolejnego ciężkiego poniedziałku, udawało się do pracy lub szkoły. Wszędzie można
było dostrzec pędzących mężczyzn w szytych na miarę garniturach oraz szczebioczące
licealistki, dumnie paradujące w swoich marynarskich mundurkach. Ten dzień
wydawał się niczym nie różnić od innych poniedziałków.
Właśnie tego poranka Sosuke zaspał do pracy. Perspektywa
dwudziestosekundowego opóźnienia już wydawałaby się dla niego zwykłą stratą
czasu, a co dopiero półgodzinny poślizg ? Aż strach pomyśleć, co na to szef. A jego
żona, która tak zawsze go wspiera? Co ona sobie pomyśli? Przecież cały ten trud, to
wszystko dla niej. A właśnie, nawet nie ucałował jej po przebudzeniu, jak to miewał
w zwyczaju. Spojrzawszy na zegarek ubrał się jak najszybciej, źle zapinając nie do
końca uprasowaną koszulę i wybiegł z domu.
Na szczęście udało mu się zdążyć na następny pociąg. Był nawet chwilkę przed
czasem. Dopiero wtedy spostrzegł, że z pośpiechu źle zapiął koszulę. Co musieli
myśleć o nim inni? On, pracownik tak prestiżowej firmy, nie dość, że nie był na czas,
to jeszcze wyglądał, jakby właśnie wracał z niezbyt udanej imprezy. Jak dobrze, że nie
spotkał nikogo znajomego. Niemało zawstydzony spostrzegł, że ma jeszcze piętnaście
minut. Przepinając szybko, ale dyskretnie guziki, udał się do automatu, by kupić sobie
coś do jedzenia. Szkoda by zmarnować tyle czasu po prostu bezczynnie stojąc na
peronie i wysłuchując automatycznego głosu wydobywającego się z głośników. Nagle
wszystko umilkło. Sosuke poczuł pewne uczucie niepokoju, które jednak za chwilę
znikło. „Pewnie to wszystko przez to, że zaspałem… Skandal! Cały dzień
zmarnowany, a już myślałem, że w końcu wygrzebię się z tej papierkowej roboty…”
myślał poirytowany. Ledwo zdążył kupić sobie zupę z automatu, gdy nagle
spostrzegł, że kubek w jego dłoni nieznacznie drży. Przez chwilę wahał się, czy to
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przypadkiem nie objaw zmęczenia albo nerwicy. Jednak chwilę później nie miał już
najmniejszych wątpliwości, co zaraz nieuchronnie nastąpi.
Nawet nie był pewien, co stało się potem. Zdawało mu się, że na moment stracił
przytomność, gdyż nie pamiętał jak znalazł się na ziemi. Ociężale podniósł się
i rozejrzał dookoła. Stacja znacznie opustoszała, a wszyscy ludzie biegli w popłochu
w jakimś nie znanym mu kierunku. Instynktownie zaczął podążać za nimi, nie zdając
sobie nawet sprawy z tego, co robi. Jednak gdy wreszcie wydostał się na powierzchnię,
od razu wiedział, co się stało. Pomimo tego, za wszelką cenę nie chciał dopuścić do
siebie tej myśli. Nim zdążył się zebrać nadeszła druga fala, o wiele silniejsza od
poprzedniej, która wbiła go kompletnie w ścianę przy której stanął. Odnosił wrażenie,
że zaraz wszystko runie prosto na niego. Nie mając już żadnej nadziei, przylgnął do
ściany najmocniej jak tylko mógł. Słyszał tylko huk walącego się dookoła świata,
krzyki bezbronnych ludzi i bliżej nieokreślony szum. Przez chwilę nie myślał
o niczym, skupiony na tym, by jak najszczelniej osłonić swoje ciało. Towarzyszył temu
ból spowodowany walącymi się na niego gruzami wielkiego miasta, gotowych zgnieść
go, jakby był zwykłą, nic nie znaczącą muchą. Po kilku czy kilkunastu minutach
wszystko ustało. Dla Sosuke ten czas zdawał się trwać jednak całą wieczność, gdyż nie
miał już żadnej nadziei, że cokolwiek innego będzie mu dane jeszcze usłyszeć w tym
życiu. Lecz nagle nastała dziwna cisza, która powoli zaczęła zmieniać się w szum,
który raz to tracił, a raz przybierał na sile. Dla niego był to kompletnie nowy dźwięk,
który słyszał po raz pierwszy. Przez moment zastanawiał się, co to takiego, starając się
określić, skąd dobiega ten szum. Podniósł nieznacznie głowę, a pył i kamienie opadły
mu na ramiona. Chciał otworzyć oczy, ale w tym samym momencie poczuł piekący
ból, który nie pozwolił mu na to. Nie dając za wygraną , spróbował jeszcze raz.
Najpierw ujrzał nieprzeniknioną biel, odczuł więc pewnego rodzaju lęk.
„Czyżbym umarł”
Jednak po chwili rozmyty, choć znany mu obraz miasta zaczął zastępować jednolitą
barwę.
To co ujrzał przeraziło go całkowicie. Tak zrujnowanej przestrzeni nie widział
jeszcze jak żyje. Wstał powoli, ocierając strużkę krwi spływającą mu po policzku
i plamiącą jego pomiętą koszulę. Zaczął przechadzać się znanymi mu uliczkami.
Dostrzegł wówczas ogrom zniszczeń i biedę ludzi wołających o pomoc, i płaczących
nad tymi, którzy nie mieli tego szczęścia co on. Nagle tuż obok niego przemknęła
kobieta w białej sukience.
‘Chieko!’
Uczuł, że serce zamiera mu w piersi. Obejrzał się szybko, ale już nikogo za sobą
nie ujrzał. Przykucnął na chwilę, oddychając szybko, próbując uspokoić znacznie
przyspieszony puls. Wszystko na darmo. Uczuł, że jeśli zaraz czegoś nie zrobi,
eksploduje od środka, lecz jednocześnie lęk odbierał mu siły, by podnieść się i zrobić
następny krok. Zebrał się w sobie i począł biec, nie widząc już niczego dookoła siebie.
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Kilka razy wpadł na kogoś, potrącając go. Nawet to, że o mało nie spadł ze schodów
nie zrobiło na nim żadnego wrażenia. Nie dbał o nic, a wszystkie poprzednie
problemy wydały mu się tak bezsensownymi, że gdyby nie brak powietrza w płucach,
to może nawet zaśmiałby się lekko. Po prostu biegł, jakby chciał prześcignąć myśli
wirujące szaleńczo w jego głowie.
„Ona żyje. Na pewno żyje.”
Wszystkie znaki zdawały się temu przeczyć, jednak jego własne zapewnienia,
które próbował sobie wmówić, by nie postradać zmysłów do końca, mówiły mu co
innego. Biegł więc dalej, nie czując już nawet bólu. Jego myśli ponownie stanęły
w miejscu, a jedyne, czego teraz pragnął, to to, by jak najszybciej dostać się do domu.
Nic innego nie miało dla niego znaczenia. Dopiero, gdy wbiegł na dobrze mu znaną
uliczkę, spostrzegł, że jest mu coraz bardziej niedobrze, i że zaczyna się krztusić. Wtem
upadł na kolana, przyciskając głowę do zakurzonej ziemi. Zdawało mu się, że nie da
już rady i na chwilę pozwolił, aby to przeświadczenie opanowało jego bezsilne ciało.
Uczuł wtedy tak niewymowny żal, że z gardła wyrwał mu się szloch, nieco
głośniejszy, niż się tego spodziewał. Trochę go to zaskoczyło, a jednocześnie
przestraszyło. On, głowa rodziny… Nie przypuszczał, że jest aż tak słaby.
Drżąc na całym ciele, podniósł głowę i spojrzał na miejsce, w którym niegdyś
stał jego dom. Czymże jest potęga całego świata w porównaniu z takim żywiołem.
Sosuke wiedział to dobrze, ale dzisiejszego dnia przekonał się o tym jeszcze dobitniej.
Wszystko zostało niemalże zrównane z ziemią. Wokół nie było widać ani jednego
żywego ducha. Zdawałoby się, że anioł śmierci przechodzący dziś przez Tokio nie
pozostawił ani jednego istnienia przy życiu. Takie myśli dobiły go doszczętnie.
Pomyślał wtedy, że nigdy już się nie podniesie, i całe życie spędzi klęcząc w tym
waśnie miejscu, aż umrze. Lecz nawet wtedy nikt nie zapłacze nad jego nagrobkiem,
nikt nie przejmie się jego losem.
Wreszcie, chwiejnym krokiem podszedł do miejsca, gdzie jeszcze przed
wschodem słońca stał jego dom. Teraz nie można by nawet tego tak nazwać. Połowa
była kompletnie zawalona, przygnieciona ciężarem rosnącego w pobliżu drzewa.
Drugą połowę pokrywały jego drobne gałęzie, a ze ścian zaczął odpadać tynk na
wskutek wstrząsów. Spróbował otworzyć drzwi, bojąc się co zastanie wewnątrz. Gdy
jednak pociągnął za klamkę, uświadomił sobie, że przecież zamknął je na klucz.
Dopiero wtedy spostrzegł, że nie ma ze sobą swojej torby. Klucza nie było także
w kieszeni. W końcu, nigdy go tam nie wkładał. Ostatkiem sił spróbował wywarzyć
drzwi, lecz nie było to wcale takie proste. Ledwo już widząc na oczy, podszedł do
sypialnianego okna, próbując zajrzeć do środka. Łóżko stało całe, choć było
pozostawione niepościelone, w wielkim nieładzie. Spróbował włożyć rękę do środka
tak, by otworzyć okno. Wychylając się bardziej dostrzegł, że salon jest w kompletnej
ruinie, przysypany czymś, co kiedyś mogło pełnić rolę sufitu.
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„Nikt będąc tam nie mógłby przeżyć” – przemknęło mu przez myśl. Suchość
w ustach jeszcze bardziej spotęgowała ból głowy. Nawet szklanka wody nie
pomogłaby mu w tej chwili. Z oczu popłynęło mu kilka łez, które mieszając się
z zastygłą już szkarłatną cieczą spadały na nieuprasowaną koszulę, tym razem
barwiąc ją na różowo.
Wtem usłyszał dźwięk klucza w zamku. Odwrócił się gwałtownie co
zdecydowanie nie poprawiło jego samopoczucia. Dostrzegł, że drzwi nieznacznie
uchylają się. Szybkim krokiem podszedł do nich i otworzył je na oścież gwałtownym
ruchem. Wtedy zobaczył ją. Ją, która miała już leżeć martwa, pochowana żywcem pod
gruzami domu, który mieli razem budować na fundamentach wzajemnej miłości. Stała
zapłakana, przytrzymując się ręką futryny, jakby miała zaraz upaść prosto na niego
i umrzeć mu na rękach.
- Chieko… Chieko!
Odpowiedziało mu tylko ciche łkanie.Ujął ją za twarz, jakby chcąc zatrzymać
strugi płynących łez swoimi palcami. Następnie dłońmi powędrował najdelikatniej,
jak tylko potrafił w kierunku jej znacznie już powiększonego brzucha, by wreszcie
zatrzymać się na jej dłoniach, ściskając je ze znaczną siłą, która jednak nie byłaby
w stanie wyrządzić żadnej krzywdy nawet najdelikatniejszemu stworzeniu.
- Czemu płaczesz, Chieko?... Coś cię boli?...
- No powiedz coś!...
- Nie bój się, już dobrze… Nic ci nie grozi. Jestem tu…’
Po dłuższej chwili oderwała głowę od jego ramienia i spojrzała mu w oczy.
Spostrzegłszy, że jest ranny, przyłożyła mu z lękiem dłoń do twarzy, on natomiast
objął ją i ucałował.
- Wiesz… Tak bardzo się bałem…
- Nasz dom… – przerwała mu, wciąż łkając. – Cały w ruinie… Nic już nie
mamy… Nic… – tu urwała, po czym rzekła po chwili – A tak ciężko na to
pracowaliśmy.
On popatrzył na nią zdziwionym wzrokiem, jakby nie dowierzając temu, co
słyszy. Nagle wybuchł gwałtownym śmiechem, tuląc ją do siebie jeszcze mocniej. To
kompletnie zbiło ją z tropu.
- Co ty wyprawiasz? – zapytała roztrzęsiona – Przecież nasz dom…
- O czym ty mówisz? – zapytał nagle – Przecież stoisz tu przede mną.
I żyjesz.
Julia Szlendak
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Ostatnie słowa
Kiedy jak co noc, obudziła się z płaczem i zastygłym na twarzy przerażeniem,
przybiegł do niej po raz ostatni. Ostatni. Ale ona wtedy o tym nie wiedziała, bo skąd?
Uklęknął przy jej łóżeczku i całując jej małą, niewinną główkę odpędził demony z jej
najgłębszych myśli. Zasnęła spokojnie. Następnego dnia nie było ani jego butów, ani
czarnej, staroświeckiej marynarki, ani jego samego. Zostawił natomiast po sobie
pustkę i nowe słowa: „sierota”, „sierociniec”, „bezdomność”. Później doszły kolejne:
„rodzina zastępcza”, „ojciec zastępczy”, „matka zastępcza”, „braciszek” czy
„siostrzyczka”. Towarzyszyły jej one przez kilka lat, aż do momentu kiedy pojawiło
się nowe słowo: „adopcja”. Było ono tak odległe, a zarazem wrogie, że wywoływało
skrajne uczucia lęku, wręcz ataki paniki. Sama myśl, że może pojawić się inny „tatuś”,
tworzyła blokadę emocjonalną, zamykającą drogę do jej serca. Przecież był tylko
jeden, jedyny. Broniła się krzykiem i płaczem, ale to nie pomagało. Następnego dnia
przyprowadzono nowego ,,jego”.
Wszedł do małego pokoiku ze stolikiem i dwoma krzesełkami. Przytłoczył go
wygląd tego miejsca, przypominało bowiem pokój wizyt w więzieniu. Na jednym
z siedzeń zobaczył skuloną postać, ubraną w skromną, szarą sukienkę. Gdy spotkały
się ich spojrzenia, uśmiechnął się promiennie, może aż za bardzo. Wyglądał na niecałe
trzydzieści lat. Na jego twarzy o łagodnych rysach pojawiły się już drobne zmarszczki,
będące następstwem częstego uśmiechania się. Był przystojny i sprawiał wrażenie
człowieka pogodnego. Miał średniej wielkości czoło, lekko zgarbiony nos i błyszczące
niebieskie oczy koloru morza po burzy. „Takie jak u tatusia”, pomyślała. Podszedł
niepewnie do stolika i usiadł naprzeciwko niepozornej postaci.
-Jestem Tomasz- powiedział. Po chwili milczenia kontynuował.- Ty jesteś Łucja,
prawda? Wiesz... ja od teraz będę…
-Czy będę musiała zmienić imię?- Pan Tomasz zdziwił się zarówno takim pytaniem
jak i mocą w głosie tej ośmiolatki, ale spokojnie odpowiedział.
-Nie.
-A czy muszę mówić do pana „tato”?
-Nie- odpowiedział tym razem niepewnie.- A przynajmniej nie na początku. Do
Eweliny, to znaczy mojej żony, też nie musisz mówić „mamo”.
-Będę miała rodzeństwo?
-Nie- pan Tomasz wyraźnie posmutniał, ale szybko oprzytomniał i wesoło dodał- ale
mamy psa. Dopiero go przygarnęliśmy i nie ma jeszcze imienia. A może chciałabyś je
dla niego wybrać?
Starała się powstrzymywać od okazywania emocji, dlatego choć czuła ekscytację, to
bezwiedne rzuciła w stronę pana Tomasza - „tak”. Wiedziała, że nie może mu od razu
zaufać, że nikt nie zdoła zająć miejsca w jej sercu. Ono było przeznaczone tylko dla
„niego”. Jednak oczy tego mężczyzny, jego uśmiech i słowa dodawały jej otuchy.
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Chciała mu wierzyć. Wraz z każdym jego zdaniem odczuwała coraz większą swobodę
nie tylko ruchów, ale i myśli. Zaczęła dostrzegać w tym mężczyźnie coś, co wydawało
się, że straciła już bezpowrotnie. Zapragnęła zmiany. Chciała ruszyć przed siebie
gdzieś daleko, ale już nie sama…
Po krótkiej rozmowie z panem Tomaszem wróciła do swojego pokoju i myślała
o najważniejszym: czy będzie tam szczęśliwa?
Następnego dnia przyjechał po nią samochód, którym odjechała zostawiając za sobą
słowa. Pierwszym wyrazem, z którym się rozstała była „samotność”, potem żegnała
się z kolejnymi, takimi jak „sierota” czy „bezdomność”. Kiedy miało zniknąć
„ostatnie”, zawahała się. Kiedyś się tego bała i nie była w stanie sobie tego wyobrazić.
Życia bez wypowiadania słowa „tata”, „ten tata” Prosiła przy nocnym pacierzu
o kolejne dni z nim. Teraz schowała słowo „ten tata” głęboko w sercu. Ma od dzisiaj
oznaczać: „tamten dom”, „tamten kochający tata”, „tamto szczęście”. Spojrzała
w twarz Tomasza i poczuła ciepło.
-Czasem trzeba coś zakończyć, schować głęboko w sercu i pamięci, żeby móc coś
stworzyć i odnaleźć - wyszeptała.

Elżbieta Sikora
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