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Nasze Pokolenie JP2?



Nazywali Go róĪnie... Od „wujka”, po
„Jana Pawáa Wielkiego”. Kochali Go niemal
wszyscy - chrzeĞcijanie, protestanci, buddyĞci,
islamiĞci, nawet ateiĞci... Kochali Jego uĞmiech,
wyciągniĊte ramiona, otwarte dáonie... A On? Co
byáo Jego siáą? Skąd braá moc do przebaczenia,
nawet swojemu niedoszáemu zabójcy, do krycia
dzieci papieską sutanną, do pocieszania chorych
i dotykania milionów rąk wyciągniĊtych do
Niego? Skąd braá siáĊ do modlitwy?



Jego siáą byáa MIàOĝû. Bóg, który jest
MiáoĞcią. Ale dopiero Jego Ğmierü pokazaáa nam,
jak bardzo Go kochaliĞmy... Cud radoĞci,
zadziwiające poczucie humoru, otwartoĞü. To
wszystko skáadaáo siĊ na osobowoĞü PapieĪa
Polaka. Jedynego takiego PapieĪa. „WiĊĨnia
Watykanu”, jak sam o sobie mówiá. Drugiego
kwietnia 2005 roku, o godzinie 21:37, zdoáaá siĊ
z niego wyrwaü na zawsze. Odchodząc do
„Domu Ojca”, zostawiá swoje „wiĊzienie”,
a wraz z nim swoich máodych, wiernych Jego
sáowom... Ale Jego MiáoĞü fizycznie umierając,
zwyciĊĪyáa nienawiĞü i záo. Godzili siĊ kibice
wrogich klubów, prezydenci skáóconych paĔstw.
ĝwiat zdawaá siĊ przez tĊ chwilĊ byü wrĊcz
bezgrzeszny... Zdawaáo siĊ, Īe jeszcze moment,
a zapanuje wieczny pokój. Raj na ziemi stawaá
siĊ rzeczywistoĞcią. ChociaĪ bez Niego nawet raj
nie byáby rajem... Caáy Ğwiat oglądaá Jego
pogrzeb i zamykającą siĊ na koĔcu ksiĊgĊ Pisma
ĝwiĊtego, którą tak umiáowaá. Páakali wszyscy.
A teraz? MinĊáy trzy lata... Jedni zapomnieli,
udając tylko ten jeden dzieĔ w roku, drugiego

kwietnia, Īe pamiĊtają. Drudzy pamiĊtają, ale
w obawie przed drwinami kolegów, udają, Īe
zapomnieli... A On? Patrzy z Nieba na to
wszystko i myĞli, i uĞmiecha siĊ, widząc, jak
Jego Pokolenie JP2, ta garstka wiernych Mu
máodych (i nie tylko) usilnie próbuje staü za
Nim, dalej wyciągaü do Niego rĊce, Ğmiaü siĊ
z Jego Īartów i wspólnie Ğpiewaü „BarkĊ”.
Pomaga nam swoją cichą obecnoĞcią z „tamtego
Ğwiata”. W naszej bibliotece posyáa nam
delikatny uĞmiech i mówi „dziĊkujĊ”. Jak
wtedy... „Szukaáem was, a teraz przyszliĞcie do
mnie i za to wam dziĊkujĊ...”. Kto z nas jeszcze
pamiĊta te sáowa? Nie okazyjnie, ale ot tak, na
co dzieĔ? PrzecieĪ misja naszego Pokolenia, to
nie chowanie siĊ za horyzontem papieskiej stuáy,
jak dziecko, które boi siĊ Ğwiata, ale gáoszenie
Jego radoĞci, podtrzymywanie tego páomyka,
którym On byá... którym On jest.
Jana Pawáa II fizycznie poĞród nas juĪ nie
ma. Ale warto uwierzyü, Īe nadal nas kocha
i opowiada o wadowickich kremówkach. MoĪe
czasem urozmaiciü Mu niebieską rzeczywistoĞü,
poĞwiĊcając chwilĊ na rozmowĊ z Nim?


Maágorzata WoĨniak

Spojrzeü... iĞü w Jego
stronĊ...

WiĊkszoĞü ludzi ukrywa cel pod áadnymi
sáowami, krąĪąc wokóá tematu i bojąc siĊ powiedzieü
to jedno konkretne sáowo. A Ğwiat przedstawiaü
trzeba takim, jaki jest: záy i dobry. Bo Ğwiat nie jest
caáy róĪowy i nie jest teĪ caáy czarny. W Īyciu
cudowne jest to, Īe poznaje siĊ róĪne kolory:
ciemniejsze i jaĞniejsze. WaĪne tylko, Īeby nie zostaü
w kolorze ani biaáym, gdyĪ tam czeka nas
znieczulica, ani w czarnym, bo tam czeka nas
bezsilnoĞü i zobojĊtnienie.
Niedawno w szkole byá Gienek Loska.
Dokáadnie 2 kwietnia. Powiedziaá coĞ, co sprawiáo,
Īe przeszáy mnie dreszcze. Nie chodziáo tu nawet o tĊ
krótką treĞü, ale o gáos, o jego barwĊ, która
w poáączeniu ze sáowami daáa taki efekt: Jestem
üpunem... Ton gáosu grzesznika, który od wielu lat po
raz pierwszy poszedá do spowiedzi... IleĪ daáabym,
by usáyszeü go w przeraĪającej ciszy, której wtedy,
niestety, nie byáo. Historia jego Īycia przeplatana
piosenkami, Ğpiewanymi przez niego, brzmi jak
przypowieĞü „o dobrym pasterzu”. Artysta jest w niej

zagubioną owcą, którą pasterz odnajduje po wielu
latach. Bo nie ten, który zawsze jest na górze, to
bohater, tylko ten, który wyszedá, powstaá z dna
i miaá odwagĊ odbudowaü to, co zniszczyá.
KaĪdy ma swoje problemy, Īyciowe dna
i Īyciowe szczyty. Kiedy wydaje nam siĊ, Īe nasze
problemy są najciĊĪsze, a dno tak gáĊbokie, Īe nie ma
cienia szansy na wydostanie z otcháani, warto
spojrzeü na historie innych. Warto spojrzeü na SáoĔce
i iĞü w Jego stronĊ.

Dominika Paluch

„Jugend Debatiert”
Drugiego kwietnia w naszej szkole odbyáy
siĊ eliminacje do MiĊdzyszkolnego Konkursu JĊzyka
Niemieckiego „Jugend Debatiert”. Nasi koledzy
i koleĪanki, podobnie jak uczniowie innych szkóá,
przygotowywali siĊ solidnie i dáugo. JuĪ od grudnia
máodzieĪ uczĊszczaáa na dodatkowe zajĊcia, dziĊki
którym zapoznawaáa siĊ nie tylko z ciekawymi
i niecodziennymi zasadami przyszáego konkursu, ale
równieĪ üwiczyáa jĊzyk niemiecki oraz swobodĊ
wypowiadania siĊ w nim na róĪne kontrowersyjne
tematy.
ZajĊcia te obejmowaáy przeróĪne zabawy,
dziĊki którym mogliĞmy zwróciü uwagĊ na to, w jaki
sposób siĊ wypowiadamy, jak prowadzimy
konwersacjĊ. Podczas kaĪdego spotkania nie
zabrakáo równieĪ próbnych mini debat. KaĪda z nich
trwaáa po osiem minut. W jednej debacie mogáy braü
udziaá cztery osoby – opowiadające siĊ przeciwko

danemu tematowi oraz dwie popierające go. KaĪda
z nich musiaáa przedstawiü swoje stanowisko
w póáminutowej wypowiedzi. PóĨniej trwaáa tak
zwana spontaniczna rozmowa, podczas której caáa
czwórka nie miaáa Īadnych ograniczeĔ czasowych co
do swoich wypowiedzi. Na koniec kaĪdy z nas
musiaá wyraziü równieĪ w póá minuty swoje
podsumowanie i refleksje na poruszany temat. Osiem
minut na początku dla kaĪdego z nas wydawaáo siĊ
strasznie dáugim czasem, bo ile moĪna dyskutowaü
o tym „Czy powinniĞmy jeĞü fast-foody?” czy teĪ
„Czy powinniĞmy mieü dodatkowe lekcje w-f’u?”
albo „Czy matematyka powinna byü obowiązkowym
przedmiotem na maturze?”.
AĪ wreszcie nadszedá ten dzieĔ – drugi
kwietnia… W etapie szkolnym miaáo wziąü udziaá aĪ
dziesiĊü osób – szeĞü z klas pierwszych, jedna z klasy
drugiej oraz troje naszych maturzystów. Jednak przed

komisją zjawiáo siĊ ostatecznie tylko szeĞü osób.
Debata wieĔcząca efekty naszej kilkumiesiĊcznej
pracy miaáa trwaü aĪ 24 minuty! Sami nie
wyobraĪaliĞmy sobie w jaki sposób zdoáamy
rozwinąü otrzymany temat, skoro do tej pory
üwiczyliĞmy tylko oĞmiominutowe konwersacje.
Jednak tak dáugi z pozoru czas, dla niektórych z nas
okazaá siĊ wrĊcz zbyt krótki, a wiĊc ostatecznie nie
byáo
problemu
z zagospodarowaniem
tych
dwudziestu czterech minut. Z racji na iloĞü obecnych
uczestników musieliĞmy przeprowadziü dwie debaty.
W pierwszej z nich uczniowie dyskutowali na temat:
„Czy wakacje powinny siĊ skróciü na korzyĞü
dodatkowych ferii podczas roku szkolnego?”,
w drugiej natomiast rozstrzygano problem „Czy
system elektronicznego powiadamiania rodziców
o ocenach uczniów powinien zostaü wprowadzony do
wszystkich liceów?”. Caáemu przedsiĊwziĊciu
przysáuchiwaáo siĊ piĊcioosobowe jury na czele
z ksiĊdzem dyrektorem Mirosáawem Praskiem, panią
prof. Ewą Podgajną oraz panią prof. Karoliną
Mazurkiewicz. Dwa pozostaáe miejsca zajmowaáy
nasze pierwszoklasistki – Basia Kowalczyk oraz
Monika Stojak. SpoĞród szeĞcioosobowej druĪyny
konkurentów:
trojga
maturzystów
Ani
Stanisáawskiej, Kasi Wrony i Tomka Skuzy,
drugoklasistki - Magdy Dyr oraz dwóch
pierwszoklasistek - Zosi Fliszkiewicz i Pauliny
Kiragi wybrano dwie osoby, które miaáy
reprezentowaü
naszą
szkoáĊ
w
etapie
miĊdzyszkolnym „Jugend Debatiert”. Najlepsze
okazaáy siĊ Ania Stanisáawska i Magda Dyr.
WyróĪniáy siĊ one nie tylko Ğwietną znajomoĞcią
jĊzyka, ale równieĪ znakomitymi umiejĊtnoĞciami
reagowania na wypowiedzi przeciwników i radzenia
sobie ze stresem.
Piątego kwietnia caáa delegacja z Katolika
powĊdrowaáa do Kochanowskiego, aby wspieraü
nasze koleĪanki w dalszych zmaganiach. Tam
spotkaliĞmy siĊ z uczniami z dwóch lubelskich szkóá
oraz z naszego radomskiego VI. LO. Caáa ósemka
naszych szkolnych finalistów konkurowaáa ze sobą
na bardzo wysokim poziomie. Ostatecznie do
kolejnego etapu konkursu przeszáy dwie osoby ze
szkóá z Lublina – Marta i Maksymilian, którzy swoje
umiejĊtnoĞci zawdziĊczają nie tylko nauce w szkole,
ale równieĪ kilkuletnim pobytom w Niemczech oraz
Austrii. Dlatego teĪ ogromne gratulacje naleĪą siĊ
naszym reprezentantkom Magdzie i Ani, które bardzo
dzielnie walczyáy o wygraną i pokazaáy, Īe znają
jĊzyk niemiecki równie dobrze jak ci, którzy

mieszkali w Niemczech kilka lat. SądzĊ, Īe
znakomicie reprezentowaáy nasze liceum.
UwaĪam, Īe udziaá w takim konkursie to nie
tylko nauka i doskonalenie jĊzyka, ale równieĪ niezáa
zabawa dla kaĪdego miáoĞnika jĊzyka niemieckiego!
Dlatego teĪ serdecznie zachĊcamy Was, drodzy
KoleĪanki i Koledzy, do wziĊcia udziaáu w nastĊpnej
debacie planowanej na przyszáy rok. Mamy nadziejĊ,
Īe jeszcze niejedna osoba spoĞród Was zapragnie byü
zwyciĊzcą kolejnej debaty i z ochotą zacznie juĪ
rozwijaü swoje umiejĊtnoĞci, aby potem pokonaü
wszystkich-

Paulina Kiraga

ĩalujcie, ze Was tam nie bylo...

Nawiązanie partnerskich kontaktów pomiĊdzy naszą
szkoáą a Gimnazjum Maria Stern w Augsburgu
rozpoczĊáo siĊ juĪ w 1999 r. To wáaĞnie wtedy
powstaáy pierwsze plany wymiany szkolnej. JuĪ
w 2000 r. przybyáa do Radomia pierwsza delegacja
niemieckiej máodzieĪy. Z roku na rok wĞród naszych
kolegów z zagranicy wzrastaáa liczba chĊtnych, by
odwiedziü nasz kraj. Obecnie zgáasza siĊ po 40 osób
z obu paĔstw, skáonnych przyjąü partnera w swoje
goĞcinne progi.
W tym roku odbyáa siĊ juĪ dziewiąta z kolei
wymiana miĊdzy naszymi szkoáami. Wraz z naszymi
partnerkami obchodziliĞmy 75. rocznicĊ istnienia ich
szkoáy oraz 750. rocznicĊ powstania Klasztoru Sióstr
Franciszkanek Maria Stern.
W trakcie ostatniej wymiany spotkaáam siĊ
z róĪnymi opiniami na jej temat. Byáa ona
porównywana przez czĊĞü uczestników do
poprzedniej. Niektórzy byli na niej po raz pierwszy,
wiĊc ich sądy znacznie róĪniáy siĊ od kolegów, którzy
na wymianie byli juĪ wielokrotnie. Podczas
codziennych pogawĊdek wszyscy rozmawiali
o swoich nowych domach, niemieckich rodzinach,
zwyczajach jakie w nich panują. PodkreĞlali przede
wszystkim róĪnice pomiĊdzy Polakami a Niemcami,
dostrzegając
je szczególnie w mentalnoĞci
przedstawicieli obu narodów. Ogromne zdziwienie
wzbudzaá w naszych koleĪankach i kolegach fakt, iĪ
Niemcy są aĪ tak bardzo oszczĊdni i czĊsto popadają
w skrajnoĞci.
Ze szczególnym potĊpieniem spotkaáa siĊ
niemiecka goĞcinnoĞü. Jak wiadomo – dla nas
wyjątkowym przyjĊciem goĞcia jest zaproszenie go do
jak najobficiej zastawionego stoáu. Natomiast nasi
niemieccy sąsiedzi gorące posiáki serwowali doĞü
rzadko. CzĊĞciej obiady jadaáo siĊ „na mieĞcie”. DoĞü
dziwne wydawaáo nam siĊ równieĪ to, Īe jeĞli

pierwszego dnia wybraliĞmy sobie ser do kanapek, to
nazajutrz otrzymywaliĞmy równieĪ taki sam zestaw.
Dlatego teĪ, jeĞli w przyszáym roku, szanowny
Czytelniku, wybierasz siĊ na wymianĊ, to warto
pamiĊtaü, Īe nawet jeĪeli początkowo nie czujesz siĊ
gáodny, to warto poprosiü jednak o jakiĞ posiáek.
NastĊpnego dnia moĪesz go nie otrzymaü, gdyĪ rodzina
zrozumie, Īe np. nie jadasz kolacji.;)
Kolejnym ciekawym elementem niemieckiej
mentalnoĞci, na który z pewnoĞcią warto zwróciü
uwagĊ, jest ich ogromna tolerancja. Tam naturalny
i codzienny
jest
widok
homoseksualistów,
przedstawicieli róĪnych subkultur: punków czy metali w
podartych spodniach, z wybielonymi twarzami, dáugich
skórzanych páaszczach, obroĪach z üwiekami,
z dwudziestocentymetrowymi irokezami na gáowach,
czy teĪ z kolczykami na caáej twarzy. Naszemu
zdziwieniu czĊsto towarzyszyá Ğmiech, czasami ironia,
no i spekulacje: co by siĊ staáo z takim czáowiekiem,
który wyszedáby tak ubrany na ulice, np. Radomia.
Warto siĊ zastanowiü czy taka caákowita tolerancja jaka
panuje w kraju naszych zachodnich sąsiadów jest czymĞ
dobrym dla ludzi. Czy nasz Ğmiech i ironia nie są czymĞ
uzasadnionym? Z pewnoĞcią Niemcy czują siĊ
swobodnie. Wydaje siĊ, Īe wáaĞnie tak pojmują oni
wolnoĞü: robią co chcą, ubierają siĊ kontrowersyjnie,
nie uwaĪają za nic dziwnego, np. siedzenie na Ğrodku
ulicy. Nie jest równieĪ dla nich niczym dziwnym
niestosowanie siĊ do przepisów drogowych. Niemcy
przechodzą przez ulicĊ wszĊdzie, gdzie siĊ da, czyli
miĊdzy tramwajami, autobusami, samochodami...
Wedáug mnie brak ograniczeĔ, dziĊki którym ksztaátuje
siĊ moralnoĞü, powoduje obojĊtnoĞü wobec zasad
kultury, etyki i dobrego smaku. Konsekwencji tak
postrzeganej wolnoĞci nie trzeba szukaü daleko.
Ostatniego dnia odbyá siĊ w Gimnazjum Maria
Stern wielki bal. Zaproszona byáa jedna ze szkóá
z Augsburga, partnerzy uczennic z gimnazjum,
uczestnicy wymiany z Irlandii oraz my – Polacy.
Szczególnie zniesmaczyá nas brak jakiegokolwiek gustu
Niemców i przede wszystkim Niemek w kwestii ubioru.
Bal miaá odbyü siĊ w tematyce lat 60-tych oraz 70-tych.
Z moich obserwacji wynika, Īe tylko poáowa uczniów
zastosowaáa siĊ do wskazówek z zaproszeĔ. Reszta
przyszáa ubrana w czarne, skąpe ubrania, zwykáe
codzienne stroje, itd… Najbardziej zdziwiáy nas
komplety np. eleganckich sukienek, do których
dziewczyny zakáadaáy… tenisówki, czy teĪ letnie
sukienki, a do tego grube zimowe rajstopy i klapki.

SądzĊ, Īe na ich brak wyczucia w kwestii ubioru
wpáywa
wáaĞnie
brak
jakichkolwiek
reguá
dotyczących Īycia codziennego. UwaĪam, Īe
uroczystoĞü taka,
jak ten bal wymaga od
zaproszonych
goĞci
dostosowania
siĊ
do
zapowiedzianej
tematyki,
a
rezygnacja
z obowiązujących
strojów
powinna
byü
zrekompensowana odrobiną dobrego smaku i gustu.
Wedáug mnie ĞwiadomoĞü, Īe wszystko moĪna robiü,
kaĪde ubranie moĪna wáoĪyü nie zwaĪając na miejsce,
do którego siĊ idzie nie sáuĪy rozwojowi kultury
osobistej.
Pochwaliü naleĪy jednak Ğwietną organizacjĊ
ochrony na tym balu. W Īyciu nie widziaáam aĪ tak
skrupulatnej kontroli na imprezie dla máodzieĪy. Nie
dosyü, Īe nie daáo siĊ wnosiü alkoholu, to równieĪ
zabierano nam wszelkie perfumy, dezodoranty, nawet
zwyczajne napoje… Dyskoteka byáa równieĪ Ğwietnie
zorganizowana, poniewaĪ kaĪdy z nas mógá pobawiü
siĊ w rytm swojej ulubionej muzyki. Nie byáa ona
monotonna i jednolita. W centrum parkietu znaleĨli
siĊ w pewnym momencie dwaj cháopcy – Niemiec
pochodzenia japoĔskiego oraz nasz Kamil RybiĔski,
którzy przeprowadzili miĊdzy sobą walkĊ na taniec.
OczywiĞcie nasz kolega okazaá siĊ niepokonany:)
WraĪenia Polaków po wymianie byáy
przeróĪne. Jedna z koleĪanek podsumowaáa tĊ
wymianĊ w taki sposób: Byáo super! Pierwsze dwa dni
byliĞmy tylko z naszą rodzinką. W sobotĊ poszáyĞmy
we cztery na wesoáe miasteczko a potem do
restauracji. W niedziele byáyĞmy na basenie, który
wyglądaá jak port, tj. páywaáyĞmy np. pomiĊdzy
atrapami rozbitych statków:). Po przepáyniĊciu w inne
miejsce mogáyĞmy podziwiaü setki ryb páywających
w akwarium znajdującym siĊ na Ğrodku basenu.
Poniedziaáek to zwiedzanie miasta i szkoáy Niemek,
a wieczorkiem karaoke u jednej z nich. We wtorek
obejrzeliĞmy
wszyscy
fabrykĊ
samochodów
ciĊĪarowych MAN i redakcjĊ gazety „Augsburger
Allgemeine”. W ĞrodĊ - Monachium i fabryka BMW:).

W czwartek byliĞmy w Norymberdze, gdzie zwiedzaliĞmy
Verkehrsmuseum, czyli Muzeum Transportu. W piątek
czas spĊdziliĞmy w ZOO, a wieczorem na szkolnym
balu. Byáa to chyba najgorsza atrakcja na caáej
wymianie. Ludzie, którzy tam byli (ponad 800 osób) to
przynajmniej poáowa ze szkoáy specjalnej (byli
poubierani na czarno, przypominali wampiry i mieli na
sobie tony áaĔcuchów, jeden goĞciu miaá nawet
pomaraĔczową twarz!). W sobotĊ rano odbyáo siĊ
krótkie poĪegnanie, msza i wyjazd. I to chyba na tyle,
tak z grubsza:). WymianĊ zaliczam do jak najbardziej
udanych wyjazdów. W rozmowie towarzyszyá nam
równieĪ jeden z naszych kolegów. Jego zdanie trochĊ
róĪni siĊ od opinii koleĪanki, dlatego równieĪ
zdecydowaáam siĊ zamieĞciü je w tym tekĞcie: „Ja tam
widziaáem tylko jednego wampira, Īadnych áaĔcuchów,
za to poznaáem mnóstwo fajnych ludzi przed i w trakcie
tej imprezy. Dla mnie to byáa najfajniejsza czĊĞü
wymiany. Fabryka silników do statków, BMW, czy
gazeta, to byáo jak dla mnie najsáabsze. ĩaáujcie, Īe Was
tam nie byáo, bo wymiana siĊ udaáa!!!”
Jednym sáowem, te same atrakcje jak widaü
w kaĪdym z nas wywaráy przeróĪne wraĪenia. Jedni za
najciekawszą czĊĞü wymiany uznali zwiedzanie fabryki
BMW, inni zachwycali siĊ Muzeum Transportu,
a jeszcze inni Ğwietnie potrafili wykorzystaü swój czas
wolny. Dlatego uwaĪam, Īe nie ma lepszego sposobu na
ocenĊ kolejnej wymiany jak po prostu uczestnictwo
w niej! Szczerze zachĊcam do wyjazdu wraz z nami juĪ
za rok, bo jest to czas nie tylko nauki jĊzyka,
poznawania kultury Niemiec, ale równieĪ rozrywki
i odpoczynku od codziennoĞci no i od szkoáy! Obecnie
na tegorocznych uczestników wymiany czeka nowe
wyzwanie. TydzieĔ z partnerkami u nas, w Polsce!
Ciekawe co nasi uczniowie zaplanują dla swoich
niemieckich koleĪanek…?:)

Paulina Kiraga
– uczestniczka wymiany

Od przedszkola do doktora;)
- Wywiad z prof. Anna
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DzieĔ dobry. Na początek chcielibyĞmy siĊ
zapytaü jak wspomina Pani czas swojego
dzieciĔstwa, lata szkolne?
DzieciĔstwo wspominam dobrze, ale gáównie to
przedszkolne. Szkoáa podstawowa byáa dla mnie
trudnym czasem, bo czuáam siĊ raczej wyobcowana
i niezupeánie wrosáam w swoje Ğrodowisko szkolne.
SzkoáĊ Ğrednią za to wspominam bardzo dobrze.
Wtedy juĪ byáam w klasie humanistycznej, robiáam
to, co mnie naprawdĊ interesowaáo. Miaáam
poczucie, Īe rozwijam siĊ intelektualnie, Īe dobrze
pokierowaáam swoim Īyciem. Z czasów mojej
edukacji oczywiĞcie najlepiej wspominam studia.
Jakie byáy Pani ulubione zabawy? Jak Pani
spĊdzaáa wolny czas jako nastolatka? Co lubiáa
Pani robiü?
Ulubione zabawy… PrawdĊ mówiąc, byáam
najstarszą z piĊciorga rodzeĔstwa, wiĊc wáaĞciwie
bawiáam siĊ z nimi i miaáam bardzo maáo czasu dla
siebie. JeĞli jednak trafiáa siĊ wolna chwila, to
chowaáam siĊ gdzieĞ i czytaáam. PamiĊtam jak
czytaáam z gáową w szafce, udając, Īe ją sprzątam
i to chyba byáo „Quo Vadis”. Jako nastolatka lubiáam
chodziü do kina, czytaü. To doĞü banalne, ale
prawdziwe. Oprócz tego lubiáam spĊdzaü czas
z przyjacióákami. Spotkania z nimi zawsze miaáy
charakter swobodny, nieformalny, nie miaáy
szczególnego planu. Po prostu robiáyĞmy to, co nam
akurat nastrój podpowiadaá: byáa to forma uwolnienia
siĊ od presji codziennoĞci.
Jakie byáo Pani ukochane miejsce na Ziemi?

Jest wiele miejsc, do których chciaáabym wróciü,
natomiast archetypem ziemskiego raju zawsze bĊdzie
dla mnie wieĞ, w której mieszkaáa moja babcia i którą
bardzo dobrze pamiĊtam z dzieciĔstwa. ChodziliĞmy
tam regularnie po mleko, przez las. To byáy takie
„wyprawy do raju”.
Co Panią od zawsze pasjonowaáo? Kiedy
i dlaczego wybraáa Pani zawód nauczyciela?
Zdecydowaáam siĊ zostaü nauczycielką zupeánie
nieĞwiadomie, moja mama byáa nauczycielką
i uwaĪaáam, Īe to najlepsze, co moĪna robiü w Īyciu.
MyĞlĊ, w pewnym sensie, Īe rodzina zrobiáa mi
krzywdĊ [Ğmiech], ale myĞl o uczeniu innych byáa tak
ustalona we mnie, Īe nie umiem przypomnieü sobie
momentu, kiedy siĊ to zadecydowaáo. Zawsze mnie
pasjonowaáo czytanie, a od poáowy podstawówki
szczególnie
czytanie
poezji.
Bardzo
lubiĊ
podejmowanie wyzwaĔ. To mnie przeraĪa, ale teĪ
i fascynuje. Chyba potrzebujĊ adrenaliny.[Ğmiech]
Jakie byáo Pani najwiĊksze wyzwanie?
Ostatnim wyzwaniem, któremu niedawno zdoáaáam
sprostaü, byáo napisanie doktoratu, a wiadomo, Īe to
nie byáo proste z tak duĪą rodziną wokóá mnie.
Jaki jest wedáug Pani ideaá nauczyciela? Do
jakiego ideaáu Pani dąĪy? Jaki jest Pani Īyciowy
cel?
Spotkaáam w Īyciu bardzo róĪnych nauczycieli
i kaĪdy w jakiĞ sposób czegoĞ mnie nauczyá. Czasem
wbrew mnie samej, wiĊc, prawdĊ mówiąc nie wierzĊ
w jeden ideaá nauczyciela. MyĞlĊ, Īe jest to rodzaj
powoáania, które realizuje siĊ w jakiĞ sposób
z poĪytkiem dla uczniów. Uczniowie uczą siĊ
nauczyciela, nauczyciel uczy siĊ uczniów, dochodzą
do porozumienia i starają siĊ, jeĞli mają dobrą wolĊ,
daü z siebie maksimum swoich moĪliwoĞci.
Chciaáabym byü nauczycielką, która wchodzi
w dialog. Czyli stara siĊ wydobyü z uczniów to, co

w nich jest, chociaĪ jeszcze o tym nie wiedzą. To jest
pewien rodzaj ideaáu.

zaskoczenia jakoĞcią myĞlenia uczniów zawsze są dla
mnie pocieszeniem w moim zawodzie.

Co Pani ceni u uczniów? Co Panią w nich
najbardziej draĪni?

A moĪe pamiĊta Pani jakąĞ konkretną Ğmieszną
sytuacjĊ związaną z pracą?

Najbardziej deprymuje mnie u uczniów ich biernoĞü.
Bardzo áatwo akceptujĊ mądry, uzasadniony bunt.
Wcale nie oczekujĊ, Īe ktoĞ potwierdzi zaáoĪoną
przeze mnie interpretacjĊ. OczekujĊ, Īe uzasadni
swoje zdanie, bo ma ochotĊ wyraziü siebie. UczeĔ
taki zostanie przeze mnie spokojnie i z szacunkiem
wysáuchany.

Tak, pamiĊtam kiedy w táusty czwartek klasa 1A
w Katolickim Liceum postawiáa przede mną wielkie
pudáo z pączkami pod koniec lekcji. Prosiáa, Īeby siĊ
poczĊstowaü. Najlepsze byáo to, Īe pączki dotaráy na
sam koniec lekcji, wtedy kiedy klasa koĔczyáa swoje
zajĊcia. Wszyscy rzucili siĊ na te pączki, bo byáy
jeszcze ciepáe i rzeczywiĞcie bardzo smaczne. Nigdy
nie zapomnĊ wraĪenia jakie wywaráa na mnie
skrzynka pączków na biurku, przede mną i ten
Ğmieszny kontekst, bo uczniowie czekali na nie caáy
dzieĔ. Niejeden z nich byá juĪ po szóstym, siódmym
pączku, ale jednak rzucali siĊ na nie ze Ğmiechem na
twarzach i tĊsknotą w oczach.

Co w takim razie daje Pani satysfakcjĊ w pracy
z uczniami? Czy ma Pani jakieĞ szczególne
sytuacje, które wzbudzają w Pani pozytywne
wspomnienia?
Za kaĪdym razem, kiedy uczniowie mnie
zdumiewają, odczuwam satysfakcjĊ. Bardzo czĊsto
mam wraĪenie, Īe lekcja zaczyna siĊ w sposób doĞü
nudny i nic fascynującego z niej nie wyniknie. Nagle
ktoĞ mówi coĞ bystrego, inni na to reagują, pojawia
siĊ ciąg skojarzeĔ, z którego wynika coĞ
poĪytecznego, albo nawet báyskotliwego. Takie

DziĊkujemy Pani za udzielenie wywiadu.
Ja równieĪ dziĊkujĊ.

Paulina Kiraga, Michaá Kaczor

EGZAMIN GIMNAZJALNY 2008
W dniach 22-23.04.2008 r. odbyá siĊ
coroczny egzamin gimnazjalny. Mimo, Īe miaá siĊ on
rozpocząü o godzinie 9.00, wiĊkszoĞü uczniów byáa
zebrana duĪo wczeĞniej. W caáej szkole panowaáa
napiĊta atmosfera. Starsi i máodsi uczniowie
próbowali uspokajaü trzecioklasistów i dawaü im
cenne wskazówki.
CzĊĞü humanistyczna zatytuáowana byáa
„Dorastanie”. Po przeczytaniu trzech tekstów
Ĩródáowych gimnazjaliĞci mieli za zadanie
odpowiedzieü na 20 pytaĔ zamkniĊtych. TĊ czĊĞü
egzaminu uczniowie oceniali raczej pozytywnie.
Ogólnie teksty byáy áatwe i przyjemne w czytaniu, ale
kilku moich znajomych miaáo z nimi chwilowe, na
szczĊĞcie problemy – mówi jeden z trzecioklasistów.
Kolejne zadania sprawdzaáy juĪ umiejĊtnoĞü
interpretacji i pisania wáasnych tekstów. NajwiĊkszy
niepokój wĞród uczniów wzbudziáo to opatrzone
numerem 22. NaleĪaáo bowiem popisaü siĊ
znajomoĞcią terminów związanych z wiedzą o sztuce.
Kilka osób od razu spisaáo je na straty. Mimo to nikt
siĊ nie poddaá. NajwiĊkszy entuzjazm wzbudziáo

zadanie 31, które wymagaáo napisania ogáoszenia.
GimnazjaliĞci üwiczyli pisanie takich tekstów przez
caáy okres nauki, wiĊc ogáoszenie nie sprawiáo
nikomu káopotu. Wreszcie przyszedá czas na
wypracowanie. Temat mógá zaskoczyü, poniewaĪ
trzeba byáo wykazaü siĊ znajomoĞcią lektur i napisaü
charakterystykĊ wybranego bohatera z powieĞci
Kamienie na szaniec lub Syzyfowe prace. W naszej
szkole obie ksiąĪki byáy omówione i obyáo siĊ bez
wiĊkszych problemów. Podsumowując czĊĞü
humanistyczną trzecioklasiĞci czĊsto uĪywali
wypowiedzi w stylu: Super, áatwy byá!. Niektórzy
byli bardziej stonowani: W miarĊ… liczĊ na dobry
wynik – mówili.
NastĊpnego dnia, równieĪ o godzinie 9.00,
uczniowie zebrali siĊ, by napisaü czĊĞü
matematyczno - przyrodniczą.
Tegoroczny test byá zróĪnicowany. ĩaden
przedmiot
zdecydowanie
nie
dominowaá.
Sprawdzana byáa wiedza z zakresu matematyki,
geografii, biologii, fizyki oraz chemii. Jeden
z uczniów wypowiedziaá siĊ w nastĊpujący sposób:
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W zeszáym tygodniu przeglądaáem test z 2007 roku
i myĞlĊ, Īe ten byá duĪo áatwiejszy. TrochĊ mi krew
zmroziáo w Īyáach przy zadaniu 26 o porównaniu
pola powierzchni kuli i prostopadáoĞcianu, ale pod
spodem byáy napisane odpowiednie wzory. Jednym
sáowem- banaá!.
Podsumowując, wiele osób oceniáo test jako
áatwy i z tego naleĪy siĊ cieszyü. Po obu czĊĞciach
w oczach uczniów widaü byáo wyraĨny optymizm.
Miejmy nadziejĊ, Īe uzasadniony.

Michaá Kaczor

Szafki - przywilej?
„JuĪ nie mogĊ wytrzymaü, w ogóle tych
szafek nie zamykają” - skarĪy siĊ Pani BoĪenka. Nie
pomagają ani proĞby, ani groĨby. Wobec tego
waleczna redakcja naszej gazetki postanowiáa pomóc
naszej Pani BoĪence i zaapelowaü o zamykanie
szafek:) :)
Otwarte szafki mogą Ğwiadczyü o naszej
szkole dwojako: uczniowie mają sporo zaufania do
siebie nawzajem, skoro nie zamykają swoich ksiąĪek,
oraz nierzadko firmowych kurtek i butów. Jednak
czĊĞciej odczytuje siĊ to zjawisko, jako po prostu
zwykáe lenistwo, bo istotnie w wiĊkszoĞci
przypadków tak jest. Otwierające siĊ drzwiczki
wyglądają delikatnie mówiąc „nieestetycznie”,
a wiecznie zajĊte wieszaki przed salą nr 7 denerwują
wchodzących nauczycieli. No i oczywiĞcie Panią
BoĪenkĊ, która wiĊkszoĞü przerw spĊdza na ganieniu
uczniów, otwieraniu szafek tym, co „tylko dzisiaj”
zapomnieli kluczyka i tym, którzy od dawna juĪ nie
pamiĊtają jak kluczyk wygląda... Swoją drogą to

dziwne: uczniowie innych szkóá czĊsto zazdroszczą
nam szafek. Nie trzeba czekaü na nauczyciela, aby
dostaü siĊ do szatni, a zbĊdne ksiąĪki nie deformują
nam krĊgosáupa... Mimo tego, sporo z nas traktuje
szafki, jak przymus, bądĨ teĪ w ogóle z nich nie
korzysta. CzĊsto teĪ da siĊ sáyszeü na korytarzu gáosy
krytyki: a to za duĪo osób dzieli jedną szafkĊ, a to záy
podziaá póáek, a to za maáe, za duĪe... Ciekawe...
Zwykle są to osoby, które swoje kluczyki juĪ na
początku roku wrzuciáy na dno szuflady. Krytyka
chyba sama dla siebie. Wobec tego wyobraĨmy sobie
sytuacjĊ nastĊpującą: wchodzimy do szkoáy, a tu
szafek nie ma. Zamiast tego straszą nas zniszczone
drzwi do szatni... Po dzwonku wszyscy táoczą siĊ
w oczekiwaniu na jej otwarcie, a wszystkie ksiąĪki
musimy niestety nosiü w plecaku, który z kaĪdym
dniem robi siĊ coraz to ciĊĪszy... Bolące plecy,
podeptane kurtki i haniebnie wyglądające worki
szkolne. Maáo pociągająca perspektywa, co? Chyba
szafki to dobre rozwiązanie. O ile siĊ ich uĪywa
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w sposób wáaĞciwy. WeĨmy jeszcze jeden przykáad:
dni otwarte szkoáy. Zwiedzającym ogólnie szkoáa siĊ
podobaáa, ale na pootwierane szafki patrzyli z lekkim
niesmakiem. Szczególnie, iĪ byáa to niedziela, a wiĊc
uczniów nie moĪna byáo usprawiedliwiü „dopiero co
skoĔczoną przerwą”.
Podsumowując: apelujemy do wszystkich
uczniów: szanujmy szafki i pamiĊtajmy, Īe muszą

one starczyü dla nas oraz przyszáych pokoleĔ
uczących siĊ w naszej szkole:) MoĪe za kilka,
kilkanaĞcie lat, bĊdziemy mogli powiedzieü naszym
dzieciom: „To byáa moja szafka...”:) :) :)

Maágorzata WoĨniak

Dlaczego tak duĪo osób stoi, a tak niewiele
Ğpiewa?
„Im wiĊcej, tym lepiej!”. Czy aby na pewno?
MoĪe czasem trzeba patrzeü na jakoĞü, a nie iloĞü.
Mowa o scholii szkolnej, która co Ğroda uĞwietnia
MszĊ ĝw.
Wychodząc, ze sáusznego zaáoĪenia, Īe
üwiczenie czyni mistrza, problem naszych szkolnych
gáosów tkwi wáaĞnie tu – w braku üwiczeĔ. Brak
czasu- brak üwiczeĔ. Jedna próba tygodniowo,
w dodatku na przerwie, wystarcza na przeĞpiewanie
piosenek na MszĊ, ale nie zostaje juĪ czasu na

üwiczenie gáosów. ûwiczenie – jak sáychaü –
niezbĊdne. Warto teĪ zauwaĪyü, Īe w chórku są
prawie sami gimnazjaliĞci. Fakt i przyczyna. Jaka?
PodwyĪszona ocena z muzyki...
I wszystko jasne.

Dominika Paluch

LeĞniczówka drugi dom, drugie Īycie
dla ucznia.
Poniedziaáek, godzina 9:30. Postanowiáem
pójĞü do szkoáy inną drogą niĪ zwykle – przez
leĞniczówkĊ. Na pierwszy rzut oka pustka. Nikogo
nie ma w zasiĊgu wzroku. Z pewnoĞcią jeszcze za
wczeĞnie na rodzinne spacery. Nagle zauwaĪyáem
sporą grupkĊ osób zgromadzonych przy áawce.
Zdziwiáem siĊ, bo przecieĪ jak juĪ iĞü na spacer, to
raczej po caáym parku, a nie siedzieü tylko w jednym
miejscu. Przyjrzaáem siĊ dokáadniej i zdumienie
minĊáo. No tak... PrzecieĪ oni wszyscy mają plecaki.
LeĞniczówka jest ulubionym miejscem
wszystkich wagarkowiczów. àatwo jest siĊ tu
schowaü, bo czujny wzrok nauczyciela tak daleko nie
siĊga. Mając spory zapas czasu do lekcji,
postanowiáem
jeszcze
trochĊ
pospacerowaü
i nacieszyü siĊ ĞwieĪym powietrzem. To wáaĞnie ono
daje nam poczucie wolnoĞci, której tak bardzo nam
brakuje. W koĔcu ile moĪna siedzieü w szkole
i patrzeü w te szare Ğciany?! Nie minĊáo duĪo czasu,
a juĪ spotkaáem jednego z moich starych znajomych.
Znamy siĊ od dawna, wiĊc nie pytaáem co on tutaj
robi o tej porze, tylko od razu przeszedáem do
„z jakiej lekcji zwiaáeĞ”. Odpowiedziaá spokojnym
gáosem, Īe z klasówki z matmy. PomyĞlaáem, Īe

moĪe to i dobry sposób na przetrwanie, kiedy nic siĊ
nie umie. W gruncie rzeczy jest to bardziej opáacalne
niĪ dostaü gaáĊ! Postanowiáem poĞwiĊciü najbliĪszą
sobotĊ, by dowiedzieü siĊ jak to jest spĊdziü caáy
dzieĔ w leĞniczówce. Wybraáem siĊ tam rano… no
i niestety, dáugo nie wytrzymaáem. Po dwóch
godzinach chodzenia tam i z powrotem, znudziáo mi
siĊ. Uznaáem, Īe Īycie takiego „zawodowego”
uciekiniera jest strasznie nudne i stresujące. Taka
osoba musi stale uwaĪaü na lokalne patrole
odprowadzające wagarowiczów do szkóá. Niestety
podczas wizyt w leĞniczówce áatwo natknąü siĊ na
tzw. miejscowy element. Ci, nie doĞü, Īe mogą
okraĞü, to jeszcze promują wszelkiego rodzaju
uĪywki: od alkoholu, aĪ po narkotyki. Wiele osób
przez swoją ciekawoĞü wpada w niebezpieczne
naáogi.
Nie moĪna jednak mówiü o leĞniczówce tylko
jako o miejscu záa. Po delikatnej zmianie cytatu
Ernsta Jüngera, moĪna powiedzieü, Īe: Wszystko ma
swoje dobre strony. Trzeba tylko przekartkowaü te
záe. Oprócz minusów warto zauwaĪyü, Īe
leĞniczówka jest przede wszystkim idealnym
miejscem na popoáudniowy spacer i odprĊĪenie po

mĊczących lekcjach. Z pewnoĞcią lepiej jest wybraü
siĊ do parku, niĪ spĊdzaü caáy wolny czas w domu.
MoĪna tu spotkaü nie tylko spacerowiczów, ale teĪ
rowerzystów, deskorolkarzy, biegaczy, czy teĪ osoby
uprawiające inne sporty. Ostatnio miaáem okazjĊ
obserwowaü, jak grupka maáych dzieci zrobiáa
zawody w Ğciganiu siĊ, kto wiĊcej wrzuci papierów
do kosza. Tak… Bardzo rozwijająca zabawa, jednak
skoĔczyáa siĊ káótnią, poniewaĪ nie sposób byáo
wyáoniü zwyciĊzcy.
UwaĪam, Īe leĞniczówka jest wspaniaáym
miejscem nie tylko dla szkolnych uciekinierów, ale
takĪe dla tych, którzy chcą aktywnie spĊdziü wolny
czas. Ale cóĪ… Uczniowie podobno takiego nie
mają…

Michaá Kaczor

Biblioteczne newsy

Godzina 11:30 - rozpoczyna siĊ dáuga
przerwa. Stojąc na korytarzu nie sposób nie
zauwaĪyü sporej grupki osób zmierzających ku
bibliotece. Osoby spoza szkoáy pewnie pomyĞlą, Īe
to bardzo dobrze oczytani uczniowie idący
wypoĪyczyü kolejną ksiąĪkĊ. Jednak w przypadku
wiĊkszoĞci siĊ mylą, poniewaĪ prawie wszyscy idą
do biblioteki skorzystaü z komputerów. W ostatnim
czasie kolejki jeszcze siĊ zwiĊkszyáy, bowiem
stanowiska komputerowe zostaáy caákowicie
zmodernizowane. Stary, nienadający siĊ juĪ prawie
do uĪytku sprzĊt zastąpiáy nowoczesne komputery
o pokaĨnej mocy. Procesor 2,8 GHz, 512 MB RAM
znacznie uáatwiają pracĊ, a system operacyjny
Windows XP SP2 uprzyjemnia ją. Na kaĪdym
komputerze są dwa profile: administrator i kafejka.
Ten pierwszy jest niedostĊpny dla uczniów, drugi
z ograniczonymi uprawnieniami przeznaczony jest
dla wszystkich. Nie sposób nie zauwaĪyü równieĪ
stanowiska dla nauczycieli znajdującego siĊ tuĪ obok
miejsca, gdzie wydawane są ksiąĪki. KaĪdy z nich
ma wáasny profil. Gáówną zaletą nowych
komputerów, oprócz mocy, jest niewielka iloĞü
miejsca, jakie zajmują. Są teĪ i wady. Jedną z nich
moĪe byü specyficzny zapach, jaki komputery
wydają po dáuĪszym ich uĪytkowaniu. Taką wadĊ
moĪna, jednak wybaczyü. Wszyscy korzystający ze
stanowisk
komputerowych
podczas
przerw
zaoszczĊdzają przecieĪ mnóstwo cennego czasu!

Michaá Kaczor

MARSZ ZYWYCH
18.04.2008 roku, okoáo godziny 11:30
wychodzĊ ze szkoáy, by razem z czĊĞcią klasy udaü
siĊ na tzw. Marsz ĩywych upamiĊtniający ofiary
Holokaustu. Pogoda zachĊca do spacerów. SáoĔce
Ğwieci a niebo jest bezchmurne. Po drodze kaĪdy
kupuje po jednym Īóátym tulipanie, który
symbolizuje pojednanie z ofiarami. Uczniowie
z kilku szkóá zbierają siĊ pod VI LO im. Jana
Kochanowskiego skąd rozpoczną pochód pod
pomnik. WidzĊ, Īe niektórzy niosą walizki jako
symbol wygnania. Po záoĪeniu kwiatów kaĪdy moĪe
pozwoliü sobie na chwilĊ refleksji przy dĨwiĊkach
skrzypiec. Stamtąd pochód wyrusza do Resursy,
gdzie zostanie wyĞwietlony krótki czarno-biaáy film.
Wystawa poĞwiĊcona ofiarom Holocaustu koĔczy
Marsz ĩywych.
KoĔczy go takĪe smutna refleksja...Dlaczego tak nas
tutaj maáo? Czy nie warto pokazaü, Īe Īywi mogą
solidaryzowaü siĊ z tymi, którzy oddali swe Īycie
w okrutnych czasach?

Michaá Kaczor

BOMBA
17-tego kwietnia ok. 8:30 spokojny, normalny dzieĔ
szkolny zakáóciáa BOMBA!!! StraĪ poĪarna
ewakuowaáa uczniów i pracowników szkoáy.
Z początku wszyscy stali przed szkoáą. Potem do
tego wszystkiego zacząá padaü deszcz, wiĊc...
Zwolnieni? Nic z tego!! Godzina spĊdzona
w koĞciele i powrót do szkoáy. I ku wielkiej uciesze
uczniów... DALSZE LEKCJE!

Dominika Paluch

Sukcesy gimnazjalistow
Monika Pajkert- I miejsce w V
Wojewódzkim
Konkursie
Literackim
„Bohaterowie ksiąĪek Haliny Rudnickiej”;
Sebastian
Rzeczkowski,
Magdalena
CzerwiĔska- wyróĪnienia w XIV Wojewódzkim
Konkursie Plastycznym „Bohaterowie ksiązek
Haliny Rudnickiej”;
Anna SzafraĔska- I miejsce w turnieju
tenisowym kadetów w obozie sportowym
w Muszynie;
Mateusz Chrząstek, Nina Stus- II miejsce
wiek 14-15 w klasie D w VII MiĊdzynarodowym
Turnieju TaĔca Towarzyskiego, I miejsce kat. 1415 „C” w X Jubileuszowym Ogólnopolskim
Turnieju TaĔca Towarzyskiego o Puchar
Burmistrza Miasta i Gminy MyĞliszewice;
-
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Mateusz Chrząstek- II miejsce 14-15 „C”
w XIII MiĊdzynarodowym Turnieju TaĔca
Towarzyskiego o Puchar Prezydenta Miasta
CzĊstochowy, Starosty CzĊstochowy, Wójta
Gminy Mykanów;
Andrzej
ZahorskiwyróĪnienie
w Konkursie Fotograficznym „Moje wyjątkowe
miejsce na Mazowszu”;
-

Agata Szczepanowska- III mijesce w III
Ogólnopolskim Konkursie „Na Ğw. Walentego...RóĪne oblicza miáoĞci” w kategorii literackiej;
Katarzyna Hebda- wyróĪnienie w III
Ogólnopolskim Konkursie „Na Ğw. Walentego...RóĪne oblicza miáoĞci” w kategorii literackiej;
Kacper Kowalczyk, Urszula PoĪyczkalaureaci w Konkursie Polonistycznym dla
uczniów gimnazjów organizowanym przez
Mazowieckiego Kuratora OĞwiaty.

-

Szelmostwa lisa Witalisa
Przedstawienie „Szelmostwa lisa Witalisa”
metaforycznie ukazuje rzeczywistoĞü. RzeczywistoĞü
- oczywistoĞü. Zdajemy sobie sprawĊ z tej
oczywistoĞci, jednak leĪy ona gdzieĞ na dnie myĞli.
Z tego stanu uĞpienia postanowiá przywoáaü ją Pan
Wojciech àugowski wraz ze swoją teatralną ekipą
„Scene”, Panią Agnieszką Kobierską (muzyka)
i Panem Wojciechem Saákiem (scenografia).
OpowieĞü o zwierzątkach leĞnych: lisie
Witalisie (Bartek àugowski), Wilku (Michaá
Kwiatkowski), NiedĨwiedziach (Kuba Saáek, Paweá
Peterman) Wiewiórkach (Marta Skorbek, Olga
Sobieniecka), Zajączku (Kasia Piechowicz), Borsuku
(Kasia Wieloch), Myszy (Irmina Szmit) i JeĪu
(Bartek Nowaczek) wcale nie jest opowieĞcią
banalną.
ĝwietna gra aktorów, ascetyczna scenografia,
sugestywna muzyka i adaptacja bajki Jana Brzechwy
dokonana przez Pana Wojciecha àugowskiego
prowadzi widza w ciemne zakamarki ludzkiej
mentalnoĞci. Pozwala mu przy tym Ğmiaü siĊ do
rozpuku!
A historia ma siĊ tak...
Najprzebieglejszy w lesie jest lis, lis Witalis.
Zwierzątka páacą mu, gdyĪ jest tym najwaĪniejszym,
szukają u niego pomocy, a on stwarzając jej pozory

czerpie korzyĞci dla siebie. ZwierzĊta zostają
z niczym. Dochodzi do dnia wyborów na prezydenta
lasu. Kandydatami są Witalis i Wilk. DziĊki zmyĞlnej
propagandzie prezydentem zostaje Witalis. Niektóre
zwierzĊta chcą przypodobaü siĊ nowemu wáadcy
lasu, innym wydaje siĊ, Īe jest dobrze, choü sytuacja
jest coraz gorsza. Wilk w koĔcu buntuje wszystkich
i wspólnymi siáami obalają Witalisa. Nareszcie:
upragniona wolnoĞü! Ale gdy zwierzĊta jeszcze siĊ
cieszą Wilk juĪ zajmuje miejsce Witalisa i zaciera
áapy! Zewsząd rozlega siĊ chichot historii. WolnoĞci
nie ma i nie bĊdzie! Jest tylko Wáadza!.
Przedstawienie wywoáuje dreszcze...Choü
Ğmiejemy siĊ z naiwnoĞci gáupich zwierzaków, to
jednak zdajemy sobie sprawĊ, Īe to przecieĪ smutna
rzeczywistoĞü – nasza rzeczywistoĞü. Byü moĪe to
my jesteĞmy zwierzątkami zaplątanymi w sieü snutą
przez bardziej przebiegáych od nas i wyĪej
postawionych lisów i wilków. Niezdarnie
i nieudolnie budujemy naszą wolnoĞü, by na koĔcu
oddaü ją jakiejĞ wáadzy, która nic poza nią samą
dookoáa siebie nie dostrzega.

Dominika Paluch
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My. Ja i moja dusza.
Czyli, Sonnenbruch nadal zyje. (?!)

Walter Sonnenbruch - gáówny bohater dramatu
Leona Kruczkowskiego pt. „Niemcy”, byá czáowiekiem
mającym o sobie bardzo dobre zdanie. CzĊsto mówiá na
swój temat „uczciwy Niemiec”. Tak naprawdĊ byá
konformistą, który dostosowywaá zasady moralne do
wáasnych potrzeb.
A czy my, nowoczeĞni ludzie, moĪemy
powiedzieü o sobie, np. „Ja, uczciwy Polak, Jan Kowalski
jestem daleki od postawy tzw. sonnenbruchizmu”? Mam
nadziejĊ, Īe tak.
Mimo, iĪ wspóáczesny Ğwiat uznaje tĊ postawĊ za
powszechnie przyjĊtą, naleĪy z nią walczyü, aby nie
przerodziáa siĊ w cynizm, egoizm czy arogancjĊ. Ale co
zrobiü, kiedy zostaniemy zniewoleni? Jak postĊpowaü, aby
nie przybraü „maski”? Zastanawiam siĊ nad tym juĪ od
dawna.
Ja, mój , moja, moje! Czyli kaĪdy sobie rzepkĊ
skrobie.
ObojĊtnoĞü ludzi wobec cierpienia innych jest
niestety okrutną formą biernej ugodowoĞci wobec
otaczającego nas záa.
Na kaĪdym kroku, spotykamy ludzi, którzy
w mniejszym lub wiĊkszym stopniu pragną zwróciü na
siebie uwagĊ. CzĊsto jest to „niemy krzyk” o pomoc,
rzadziej rozpaczliwe woáanie. Zastanówmy siĊ, ile razy
zdarzyáo nam siĊ udzieliü komuĞ bezinteresownej
pomocy? Wydaje mi siĊ, Īe wzajemna ĪyczliwoĞü jest juĪ
dawno niemodna.
KaĪdy Īyje dla siebie, dla wáasnego dobra,
zaspokojenia potrzeby zachowania wewnĊtrznego spokoju.
Sonnenbruchizm
ukazany
w
dramacie
Leona
Kruczkowskiego,
wspaniale
ilustruje
zachowanie
przeciĊtnego „zjadacza chleba”.
Gdyby Pan wiedziaá, ile wysiáku, ile mĊki
kosztowaáo mnie, zanim zdoáaáem siĊ odgrodziü od záa, od
szaleĔstwa, które nas otacza! Sporządziü sobie szczelny,
nieprzenikliwy páaszcz dla moich myĞli, dla moich marzeĔ,
tak! tak! Dla tego wszystkiego, co pan nazwaá rozmową
z cieniami! To byáa Īmudna, codzienna praca caáych lat,
tych ostatnich, najgorszych lat.
Ile bym daáa, aby ujrzeü uĞmiechniĊte twarze
ludzi, którzy zatrzymali siĊ na chwilĊ w pogoni za
upragnionym szczĊĞciem, jakim obecnie staáy siĊ
pieniądze czy kariera. Stare polskie przysáowie mówi
„nadzieja matką gáupich”. Mam nadziejĊ, Īe w tej kwestii
bĊdzie ono nieprawdziwe.
DwanaĞcie groszy w zĊbach tu przynoszĊ (...)
Jak Ğpiewaá Kazik Staszewski wokalista
legendarnego, punk rockowego, polskiego zespoáu „Kult”:
12 groszy tylko nie páacz proszĊ , 12 groszy w zĊbach tu
przynoszĊ(...)
Przesáanie jest jednoznaczne, nie waĪne jak
i skąd, najwaĪniejsze są pieniądze. Sáowa te znakomicie
odnoszą siĊ do postĊpowania wspóáczesnych ludzi.
ĩyjemy tak, aby byáo nam jak najlepiej i najwygodniej.

Pragniemy mieü coraz wiĊcej, czĊsto stosując maksymĊ
Makiawellego „cel uĞwiĊca Ğrodki”. Wydaje mi siĊ, Īe
ludzie „peáni cnót”, o których moĪna usáyszeü w innej
znanej piosence zespoáu „DĪem”, odeszli juĪ dawno
w
niepamiĊü.
Wyidealizowanych
bohaterów,
poĞwiĊcających siĊ dla dobra swojego kraju, zagorzaáych
katolików czy peánych nadziei altruistów jest coraz mniej.
Niestety najczĊĞciej
moĪna spotkaü ich jedynie
w literaturze i sztuce. Wydawaáoby siĊ, Īe my ludzie
dwudziestego pierwszego wieku potrafimy zrozumieü
najwaĪniejsze zasady moralne i stosowaü siĊ do nich. Ku
zaskoczeniu to wáaĞnie nam Ğwiatáym i oczytanym
ludziom, najtrudniej odnaleĨü siĊ wĞród nieustającej
pogoni za dobrami materialnymi. Jak w amoku, pragniemy
tylko braü, nie dając przy tym nic od siebie.
Kameleon, udomowione zwierzĊ.
Mimo, iĪ nie zdajemy sobie z tego sprawy
w wielu z nas „zadomowiá siĊ na staáe kameleon”. CzĊsto
postĊpujemy tak, jak wymaga tego od nas otoczenie.
Podejmujemy decyzje, nie zwaĪając na ich konsekwencje,
kierując siĊ przy tym jedynie dobrem wáasnym i chĊcią
osiągniĊcia korzyĞci.
„Zadomowiony kameleon” lubi najczĊĞciej
publicznie wygáaszaü moralizatorskie treĞci, gáosząc hasáa,
które na pierwszym miejscu „stawiają” postawĊ
nonkonformizmu, tak bardzo poĪądaną przez wielu ludzi.
Oprócz pustych sáów, nie ma on nic wiĊcej do
zaoferowania. W codziennym Īyciu postĊpuje zupeánie
inaczej niĪ mówi.
KaĪdy z nas odgrywa pewną rolĊ, mimo Īe sáowa
piosenki Edwarda Stachury mówią zupeánie co innego:
„ĩycie to nie teatr”. W tym wypadku, to stwierdzenie
uwaĪam za niesáuszne. ĩycie to teatr, gra jednego aktora,
w którym naleĪy wspóápracowaü i wspóátworzyü sztukĊ
wraz z innymi. W pojedynkĊ nie ma ona najmniejszego
sensu, bo drugi aktor potrzebny jest jak „brakujące
ogniwo”. PowinniĞmy staraü siĊ tak postĊpowaü, aby
sonnenbruchizm nie ujawniaá siĊ w nas na kaĪdym kroku,
aby nasz spektakl zakoĔczyá siĊ „owacjami”, a nie
kompletnym fiaskiem.
Zawsze warto byü czáowiekiem(...)
UwaĪam, Īe sonnenbruchizm jest bardzo
powszechnym zjawiskiem we spóáczesnym Ğwiecie.
PowinniĞmy staraü siĊ tak postĊpowaü, aby profesor
Walter Sonnenbruch nie oĪyá w nas. Postarajmy siĊ
zatrzymaü na moment, zaczerpnąü „áyk ĞwieĪego
powietrza” i otworzyü nasze serca na innych ludzi. Na
zakoĔczenie pozwolĊ sobie przytoczyü sáowa zmaráego
w 1994 roku znakomitego bluesowego artysty Ryszarda
Riedla:
Zawsze warto byü czáowiekiem, choü tak áatwo zejĞü na
psy.

Dominika JabáoĔska

„…Traktuj z glana dyskomana…”
Ostatnio na youtubie znalazáyĞmy niezáy filmik
pt. ”Traktuj z glana dyskomana”, który byá naszą
inspiracją do napisania kilku sáów na temat muzyki,
która ostatnio budzi wiele kontrowersji oraz dominuje
wĞród máodych ludzi. To, co rodzice czĊsto nazywają
„sieką” oraz „darciem” dla wielu jest jedyną i najlepszą
alternatywą muzyczną. Mowa tu o metalu, rocku,
punku, reggae, gothic'u czy oi. Ile razy sáyszaáaáeĞ/áaĞ:
„Wyáącz to darcie! Co to za wycie! Czego Ty sáuchasz?”
Masz juĪ doĞü? My teĪ.
Rock to grupa wielu gatunków muzycznych
wywodzących siĊ z rock'n'rolla. Wszystkie style rockowe
charakteryzują siĊ brzmieniem opartym na róĪnego
rodzaju gitarach przede wszystkim elektrycznych
i basowych oraz perkusji. Najbardziej popularne są ostre
brzmienia typu: punk, metal, goth. Istnieje wiele ich
pokrewnych tak jak punk rock, Oi!,heavy metal, black
metal, death metal, nu matal, metalcore, trasch metal.
MuzykĊ rockową moĪemy podzieliü równieĪ na: hard
rock, soft rock, industrial, indie rock, polish rock,
alternative, progressive, pop rock, art rock. Dla
zwolenników jamajskich rytmów: reggae i ska.
Gatunek : ROCK
Tagi: elektryczne gitary, skóra, arafaty,
pieszczochy,niedbaáy wygląd,tatuaĪe, trampki
Klasyka:
Polska: Hey, Kult, PidĪama Porno, Myslovitz
Zagranica: The Rolling Stones, The Beatles, Nirvana,
Lenny Kravitz, RHCP
Hasáo: „Sex, drugs and rock'n'roll”, „Peace&love”, „Make
love, not war”
Gatunek: PUNK
Tagi: glany, irokez, anarchia, piercing, tatuaĪe Klasyka:
Polska: The Analogs,
Zagranica: Sex Pistols,
Hasáo: „Punx not dead!” „Anarchy!”
Gatunek: METAL
Tagi: pieszczocha, áancuch, piercing, glany, czerĔ,
üwieki,okultyzm
Klasyka:
Polska: Behemoth
Zagranica: Metallica, System of a Down, Iron Maiden,
Black Sabbath, Led Zeppelin, Deep Purple, Slipknot
Hasáo: „F*** the system”
Gatunek: REGGAE
Tagi: joint, jamajka, rasta, bob marley, czerwony, Īóáty,
zielony.
Klasyka:
Polska: Vava Muffin, Muchy,
Zagranica: Bob Marley
Hasáo: „Legalize it”, „One joint for you, one joint for me”
Gatunek: GOTHIC
Tagi: latex, czerĔ, gorsety, piercing, koronki, koturny,
krew, üwieki,
Klasyka:
Zagranica: Within temptation, Cradle of Filth, Lacrimosa,
Diorama

Hasáo: Związane
z wampiryzmem, okultyzmem, satanizmem (celowo nie
cytujemy).
To tylko kilka schematów i stereotypów, które
oczywiĞcie nie zawsze muszą mieü odzwierciedlenie
w rzeczywistoĞci. Wielu ludzi nie ogranicza siĊ do jednego
gatunku muzycznego, ale áączy kilka z nich, przez co
tworzy swój wyjątkowy styl. W Polsce od kilku lat trudno
jest byü oryginalnym. Dajmy na to w latach 80'
przedstawiciele wiĊkszoĞci subkultur tworzyli swój styl
poprzez áamanie trendów oraz niedbaáoĞü o opiniĊ innych.
Dzisiaj tysiące „szalonych piĊtnastek” kupuje jasne,
przetarte jeansy z brylancikową, róĪową czaszką,
a wszystkie niby zbuntowane „emo dzieciaki” ksztaátują
swój niby niepowtarzalny image w najbardziej
komercyjnych i znanych sklepach w Polsce. JeĞli chcesz
byü oryginalny nie wystarczą Īóáte rurki, bo juĪ wszystkie
„hot trzynastki” takie mają. Aby siĊ wyróĪniü wbrew
pozorom trzeba wyglądaü normalnie. PomiĊdzy próĪnymi
pannami i wyemancypowanymi cháopcami ciĊĪko jest
oddaü swoje prawdziwe „ja”. Niestety popkultura niszczy
to, co zostaáo najlepsze w prawdziwej, ostrej muzyce
z dawnych lat. To, co najbardziej denerwuje prawdziwych
fanów rocka, to np. teksty na okáadce jakĪe „ambitnego”
pisma máodzieĪowego „Bravo” typu: ”Ekstra pieszczochynoĞ je wiosną!”, czy „JuĪ w nastĊpnym numerze- czarny
lakier i kredka dla emo cháopców i dziewczynek!” Media
sprzedają kulturĊ rockową i wszystko, co z nią związane,
wskutek czego za kilka lat nastolatkowie bĊdą kojarzyü
metal, rock i punk z róĪowymi czaszkami, pieszczochami
w gwiazdki i gáosem Dody.
JednakĪe dla prawdziwych fanów co roku
organizowane są imprezy i festiwale, np. znany wszystkim
przystanek Woodstock, gotyckie Castleparty, czy Tyski
Festiwal Muzyczny im. RyĞka Riedla „Ku przestrodze”.
Niestety wiĊkszoĞü dorosáych kojarzy ten rodzaj muzyki
z máodzieĔczym buntem, czyli: upijaniem siĊ, imprezami
do rana, narkotykami, oraz záym towarzystwem. To tylko
stereotypy jak i przykáady zachowaĔ, które zdarzają siĊ
w kaĪdej grupie spoáecznej. UwaĪamy, Īe myĞlą tak ci,
którzy po prostu nie znają tego typu muzyki. Najáatwiej
myĞleü schematami i oceniaü tym, którzy nigdy siĊ z tym
nie zetknĊli. Nadal bawi nas a czasem juĪ irytuje wzrok
zgorszonych starszych paĔ widzących w autobusach
nawet niepozornie wyglądających punków. Autobusowym
babciom, nietolerancyjnym rodzicom oraz róĪowym
pannom mówimy NIE!

Dominika JabáoĔska,
Urszula PoĪyczka

Kąt dla EMO ------------> ;(



Autoportret
Miaáa szesnaĞcie lat
trzymając podrĊcznik w rĊku
uczyáa siĊ miáoĞci.
Nie rozumiaáa nic
Īadnego równania pojąü nie mogáa
bo kaĪde byáo sprzeczne
a wynik wychodziá prawidáowy...
W wolnym czasie
malowaáa
portrety ku czci uĞmiechu
na wáasnej twarzy Īaáosne
na twarzach innych wychodziáy lepiej
ale dáuĪej malowanie trwaáo.
Byáa inna
Inna pozostaáa
Ostatni raz gdy z nią rozmawiaáam
powiedziaáa Īe to jej równanie:
ja + innoĞü = j a
dziwne.
Ona dziwna jest.
Czasem mi juĪ z nią ciĊĪko wytrzymaü
ale nie mogĊ jej zostawiü
Bo sama sobie nie poradzi
Skoczy w przepaĞü
i nie bĊdzie jej miaá kto záapaü...
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Dwa krajobrazy
PrzeáĊcze bloków mieszkalnych
Strumienie ludzi
Betonowe áąki
Lasy pojazdów
Szum wiatru spalin
Promienie z latarĔ
Szlaki asfaltowe
Szczyty wszystkiego!
Nasze góry i doliny.
PatrzĊ na moje miasto oczami peánymi kontrastu
Bo one wciąĪ pamiĊtają tamten czysty widok.
Miastowi i ich obrzydzenie piĊknem poáudnia...


Odwracam wzrok i ruszam zdobyü wierzchoáek.
Nagáe upojenie.
BáogoĞü...

Wyznanie Panny X
Cierpiąc-kocham cierpiącą miáoĞcią
za Tobą zdycham
z cichą namiĊtnoĞcią
Twój uĞmiech cudny
jak krople krwi mojej
dociera do serca
powoli
morderczo
ja czujĊ tylko ciernie chwaáy Twojej
i sáyszĊ, jak mówisz
wyraĨnie
szyderczo
Lecz zaraz bĊdĊ na dnie
na dole mojej przepaĞci
a Ty? WciąĪ uĞmiechasz siĊ...
Twój uĞmiech...
istnieje?
W horrorze, czy baĞni?
Moje serce-gorące, jak ogieĔ
serce Twoje- zimne, jak lód
oczy moje-mokre od áez
a w Twoich widzĊ tylko pusty, suchy cháód...
Kochaü? Tak!
Lecz byü kochanym?
To dla wybranych tylko miáoĞci piĊknej cud
Dlatego ja odchodzĊ
po cichu...
delikatnie...
aby Tobie i sobie nie przerywaü snu...
ĩegnaj juĪ wobec tego...
Lecz proszĊ, nie na zawsze!
BĊdĊ CiĊ oczekiwaü w serca trumnie
kanciastej.

Biedronka
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Táumaczymy angielski tekst:)
UczeĔ: nasze... póáki?
Sorka: oj, sam jesteĞ póáka!

Sorka: Jedna piątka jaskóáki nie czyni!!!
„Cicho, bo nie ma sali i muszĊ ją wymyĞleü”

Sorka: Jakie ty masz stopnie?
UczeĔ: PrzecieĪ 5 dostaáem

"No i co siĊ tak cieszysz, jak ktoĞ tam do sera"



DOWCIPY
Jak spowodowaü by oczy blondynki zalĞniáy
blaskiem ??
ZaĞwieciü latarką w ucho
Dlaczego blondynki mają niebieskie oczy?
Bo mają wodĊ w mózgu ^^
MąĪ do Īony, zmywającej naczynia:
-Kochanie, nie skrobie siĊ noĪem po teflonie!
- Sam jesteĞ poteflon!

MąĪ siedzi przy komputerze, za jego plecami
Īona.
ĩona mówi:
-No weĨ, puĞü mnie na chwile, teraz ja sobie
posurfuje po internecie ...
A mąĪ na to:
- Czy ja Ci wyrywam gąbkĊ z rĊki jak zmywasz
naczynia?

List blondynki do syna:
„PiszĊ do Ciebie tych parĊ linijek, ĪebyĞ wiedziaá, Īe do Ciebie piszĊ. Jak ten list dostaniesz, to znaczy, Īe
do Ciebie doszedá. Jak go nie dostaniesz, to mi daj znaü, to go wyĞlĊ jeszcze raz. PiszĊ do Ciebie wolno,
bo wiem, Īe nie potrafisz szybko czytaü. Niedawno tata przeczytaá w jakiejĞ gazecie, Īe najwiĊcej
wypadków siĊ zdarza kilometr od domu, wiĊc przeprowadziliĞmy siĊ trochĊ dalej. Mieszkamy teraz
w fajnej chaáupce. Jest tu pralka, choü nie jestem pewna, czy siĊ nie zepsuáa. Wczoraj wrzuciáam do niej
pranie, pociągnĊáam za sznurek i pranie gdzieĞ wsiąkáo. Ale przecieĪ siĊ z powodu tego nie powieszĊ...
Pogoda nie jest najgorsza. W zeszáym tygodniu padaáo tylko dwa razy. Za pierwszym razem trzy dni, a za
drugim cztery. Co do kurtki, którą chciaáeĞ. Wujek Piotr powiedziaá, Īe jak Ci ją poĞlĊ z guzikami, to
bĊdzie duĪo kosztowaü, bo guziki są ciĊĪkie. Dlatego oderwaáam guziki i wáoĪyáam do kieszeni. Tata
dostaá pracĊ. Jest dumny jak paw, bo ma pod sobą jakieĞ piĊüset osób. Wysiewa trawĊ na cmentarzu.
Twoja siostra, Julka, która wyszáa za mąĪ, w koĔcu urodziáa. Nie znamy jeszcze páci, wiĊc Ci nie
powiem, czy jesteĞ wujkiem czy ciotką. Jak to bĊdzie dziewczynka, Twoja siostra chce ją nazwaü po
mnie. Ale to bĊdzie dziwne – mówiü na swoją córkĊ "mama". Gorzej jest z Twoim bratem, Jankiem.
Zamknąá samochód i zostawiá w Ğrodku kluczyki. Musiaá iĞü do domu po drugi komplet, Īeby nas
wyciągnąü ze Ğrodka. Jak siĊ bĊdziesz widziaá z Gosią, pozdrów ją ode mnie, a jeĞli nie, to jej nic nie
mów. Twoja mamusia – Dusia.
PS. Chciaáam Ci wáoĪyü do listu parĊ záotych, ale juĪ zakleiáam kopertĊ.”
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