
(średnia %) z geografii  
i fizyki (poziom rozszerzo-
ny). Gratuluję wszystkim  
i życzę co najmniej takich 
osiągnięć w tym roku 
szkolnym.  

Pozdrawiam 

Barbara Meredyk 

Dyrektor Liceum Ogólno-

kształcącego im. Piotra Skargi 

w Pułtusku 

Za nami 8 tygodni nauki a w 
Liceum Skargi już tak wiele 
się wydarzyło. Odbyło się 
zebranie z rodzicami, pod-
czas którego wybrana została 
nowa Rada Rodziców z p. 
Anną Morawską jako prze-
wodniczącą, wybrany został 
Samorząd Uczniowski  z Oli-
wią Iwanowską na czele. Gra-
tuluję serdecznie Rodzicom i 
Uczniom oraz wyrażam na-
dzieję na bardzo dobrą 
współpracę.  Wspomnę o 
niektórych wydarzeniach, 
które ogromnie mnie cieszą 
jako dyrektora. 8 uczniów 

brało udział w projekcie 
edukacyjnym w Wilnie za 
angażowanie się w różno-
rodne przedsięwzięcia 
historyczne, udział w olim-
piadach i konkursach hi-
storycznych, uczestniczyli-
śmy także w Gali IT Szkoła 
za zdobycie w tym projek-
cie 4 miejsca w Polsce. Na 
szczególną uwagę zasługu-
je fakt, iż znaleźliśmy się 
wśród  szkół z poszczegól-
nych delegatur Kurato-
rium Oświaty w Warsza-
wie, których absolwenci 
uzyskali najwyższe wyniki 

Drodzy Nauczyciele, Rodzice, Uczniowie 

Drodzy Czytelnicy  
Skończyły się waka-

cje, piękna sielanka i beztro-
ska. Jednak trzeba pamiętać, 
że gdyby wszystko miało być 
piękne… nigdy tego piękna 
byśmy nie docenili. Toteż na 
nasze barki musimy wziąć 
trudy kolejnego już roku 
szkolnego.  

No tak! Byłbym za-
pomniał… Wypada mi oczy-
wiście powitać klasy pierw-
sze w naszej szkolnej społecz-
ności! Widzę, że niektórzy z 
Was już się zaaklimatyzowali 
i czują się tutaj świetnie, co 
mnie bardzo cieszy. Przy 
okazji taka moja mała suge-
stia… troszkę więcej uśmie-
chu ! 

Ten rok jest wyjątko-
wy, ponieważ właśnie teraz 
przypada 25-lecie istnienia 
naszej gazetki. Ten wspaniały 

jubileusz uświadamia na-
szej „dziennikarskiej dru-
żynie”, jak wielka odpo-
wiedzialność na niej ciąży,  
ale równocześnie, a może 
właśnie dlatego, budzi 
ambicje i wyzwala wiele 
ciekawych pomysłów. Mo-
gę Was, Drodzy Czytelni-
cy, zapewnić, że dołożymy 
wszelkich starań, aby  
w sposób godny i atrakcyj-
ny uczcić naszą tradycję. 

Chciałbym, aby 
Carpe diem poruszała bar-
dzo różne tematy. Dzięki 
temu  wszyscy znajdą tutaj 
coś dla siebie. Gazetka 
szkolna oczywiście będzie 
skupiała się na życiu szko-
ły, ale nie tylko.  Z wielką  
radością będziemy czerpać 
inspiracje  od naszych ko-
leżanek i kolegów,  którzy 

oprócz szkolnych obowiąz-
ków realizują swoje pasje, 
rozwijają zainteresowania, 
mają ciekawe hobby. 

Z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej skła-
damy najserdeczniejsze 
życzenia naszej Dyrekcji, 
Radzie Pedagogicznej oraz 
wszystkim Pracownikom 
Szkoły - satysfakcji z wy-
konywanej pracy, cierpli-
wości i dobrego humoru 
na co dzień oraz  pilnych  
i grzecznych uczniów.  

Życzę  naszym 
Drogim  Czytelnikom miłej 
lektury oraz siły i dobrej 
energii na kolejne dni  
w naszej szkole.  

 

Załoga 

Carpe diem, czasopismo młodzieży  LO im. Piotra Skargi 
w Pułtusku 
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 Towarzystwo Jezusowe, bo 
tak brzmi poprawna nazwa Zakonu 
Jezuitów, zostało założone w 1534 
roku przez Ignacego Loyolę. Głów-
nym zadaniem zakonu było przeciw-
stawienie się reformacji. W swoim 
nauczaniu dotarli aż do Pułtuska. 

 Jezuitów, zajmujących się w 
pierwszym okresie istnienia zgroma-
dzenia edukacją młodzieży, sprowa-
dził z Braniewa do Pułtuska w 1566 
roku biskup Andrzej Noskowski, by         
utworzyli kolegium, mające zastąpić 
dotychczasową szkołę kolegiacką, w 
której poziom nauczania był zbyt ni-
ski.  Zakonnicy otrzymali do dyspozy-
cji jej dawną siedzibę  
i plac na budowę, ulokowany w obrę-
bie murów miejskich.  Pozwoliło im to  

wznieść nowy budynek oraz własną 
świątynię, być może przy udziale wło-
skich architektów: Maksyma Milanesie-
go Padovaniusa i Józefa Brizio. Usytu-
owano ją zgodnie z regułą zakonu w 
ludnym punkcie miasta. Był to znacz-
nie mniejszy od obecnego, jednonawo-
wy kościół z półkolistą absydą od 
wschodu i fasadą zachodnią, wtopioną 
w mury. 

 Utworzone w 1565 roku kole-
gium było szkołą na owe czasy nowo-
czesną. Nauczali w niej m.in.: tłumacz 
Biblii Jakub Wujek, lekarz Wilhelm 
Lambert, matematyk Oswald Krüger, 
sławny  Piotr Pawęski (zwany Skargą) 
oraz przyszły święty Andrzej Bobola. 
Kształcili się tutaj synowie najznamie-
nitszych polskich rodów, jak chociażby 

Andrzej Batory – bratanek króla Stefa-
na, poeta i nadworny kaznodzieja króla 
Władysława IV Maciej Kazimierz Sar-
biewski, kanclerz Jerzy Ossoliński, po-
eta i biskup krakowski Stanisław Gro-
chowski, Ferdynand Myszkowski syn 
Piotra, Jerzy Chodkiewicz syn Jana. 
Również wielu biskupów płockich roz-
poczynało swoją edukację w Pułtusku, 
np.: Antoni Sebastian Dembowski, To-
masz Ostaszewski, Stanisław Dębski. 
Od XVII wieku uczyły się w kolegium 
kolejne pokolenia Krasińskich. 

Zakon Jezuitów znacznie przyczynił się 
do rozwoju naszego miasta. Wykształ-
cił wielu wybitnych Polaków, którzy 
pełnili wysokie urzędy świeckie i du-
chowne. 

Albert Byrski 

cie się, jak kilkanaście lat temu wasi 
poprzednicy przeżywali maturę, pół-
metek, studniówkę, co było dla nich 
ważne, co zabawne, a co trudne.  Taki 
mały smaczek z  morza naszej wielkiej 
szkolnej historii.  

 Ten rok dla naszej gazetki 
jest bardzo wyjątkowy, ponieważ 
obchodzimy swój jubileusz -  25 lecie 
istnienia i tworzenia! Z okazji tego 
niezwykłego jubileuszu przygotowu-
jemy dla Was kilka niespodzianek. 
Jedna z nich to stała rubryka w szkol-
nej gazecie, w której będziemy przy-
pominać artykuły sprzed lat! Dowie-
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MAMY JUŻ 25 LAT ! 

PIERWSZE  TEATRALNE WYZWANIE  

bach… spektakl został wystawiony! 
 Pani Profesor Rutkowska           
i Pani Profesor Krawczyńska bardzo 
ułatwiły nam pracę, bowiem całe 
przedstawienie zostało pomyślane  
jako próba teatralna... Skutek? No cóż... 
Magia sceny pryska, gdy się wszystko 
w y t ł u m a c z y …  
Swoje role zagraliśmy poprawnie, wy-
daje mi się, że wykonaliśmy nasze za-
danie w 100%...Może fajerwerki nie są 
tu na miejscu, ale wielkie gratulacje 
należą się wszystkim, którzy występo-
wali, śpiewali.   

Szczególne gratulacje należą się pani 

Jolancie Rutkowskiej i pani Annie 
Krawczyńskiej, które spektakl wymy-
śliły i profesjonalnie wyreżyserowały. 
No tak! Jeszcze wielkie brawa i podzię-
kowania dla Szymona Fabisiaka za jego 
(jak zwykle) piękną grę na gitarze za-
mykającą przedstawienie. Trudno bę-
dzie znaleźć osobę, która go zastąpi… 

Załoga 

 14 września  2016 r. o godzi-
nie 17.00  z okazji obchodów 450. 
rocznicy sprowadzenia Zakonu Jezu-
itów do Pułtuska wystawiliśmy spek-
takl pod tytułem "Żywot Św. Fran-
ciszka". Aktorzy dostali teksty w dniu 
rozpoczęciu roku szkolnego, więc 
czasu na przygotowanie się do roli 
mieliby naprawdę dużo, gdyby nie 
fakt, iż większość z nich  już 3 wrze-
śnia wygrzewała się na hiszpańskich 
plażach... A w Hiszpanii, jak to  
w Hiszpanii, nauka testu do szkolne-
go przedstawienia zeszła na ostatni  
plan pod tytułem "to muszę zrobić". 
Nie mniej... po raptem trzech  pró-
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 „To były jedne z najprzyjem-
niejszych chwil w moim życiu, a z roz-
mów z rówieśnikami wiem, że oni my-
ślą podobnie. Początek dorosłego życia. 
Byliśmy zwarci, przyjaźni wobec siebie; 
panowała atmosfera domowego ogni-
ska.” 

- Jak wyglądała Polska 50 lat temu? Jak 
wyglądało wtedy nasze Liceum? Na te 
pytania oraz na wiele, wiele innych 
odpowiedzi udzielił Pan Jerzy Załoga, 
absolwent naszej szkoły, który w tym 
roku obchodzi 50- lecie matury. 

 Chyba przyjemnie się wraca 
do tamtych czasów? 

Młodość… Człowiek był piękny, młody 
i przystojny. Chwile, które przeżyłem w 
Liceum są tymi najbardziej przyjemny-
mi w moim życiu. 

 D l a c z e g o  L i c e u ? 
Na ten wybór składało się kilka powo-
dów. Przede wszystkim zamierzałem   
pójść na handel zagraniczny, a liceum 
było pierwszym fundamentem, żeby 
później się rozwijać w tym kierunku.  

 Czyli wybór tej szkoły był 
p o p a r t y  d a l s z y m i  p l a n a m i ? 
Tak. Warto dodać, że ówczesne liceum 
nie nosiło imienia Piotra Skargi, ponie-
waż w okresie PRL-u ta nazwa została 
wykreślona, wiadomo z jakich powo-
dów. Jednak renoma tej szkoły była zna-
na w całym województwie warszaw-
skim. Nasze liceum było jednym z tych 
najlepszych.  

 Jaka część młodzieży wybiera-
ła LO? 

Trudno mówić za wszystkich… Ale w 
większości była to młodzież z miasta. 

  Młodzi ludzie chcieli wtedy 
szukać przyszłości za granicą? 

Zdecydowanie tak. Takie było również 
moje marzenie. Dlatego chciałem iść w 
kierunku handlu zagranicznego, ponie-
waż to był jeden z etapów „okna na 
świat”. Wyjazdy zagraniczne do krajów 
kapitalistycznych blokowały władze 
komunistyczne. 

 Młodzież miała świadomość, 
w jakim żyje państwie? Pojawiała się 
chęć sprzeciwu? 

Byliśmy za młodzi na sprzeciw. Jednak 

odbywały się  rozmowy na ten temat, 
szczególnie wśród tych, których rodzi-
ce przed wojną mieli inne poglądy, 
którzy należeli np. do Armii Krajowej. 
Zresztą, mój tata też należał do AK. 
Wśród ludzi, w tym między innymi 
AK-owców, krążyło wydanie biulety-
nu… To się nazywało Biuletyn  
„Kultura”.  Takie biuletyny co jakiś 
czas rozdawano wśród działaczy AK 
oraz osób, które były przeciwne komu-
nie. Dzięki temu mieliśmy obraz tego, 
co tak naprawdę dzieje się w Polsce. 
Ponadto słuchało się radia „Wolna 
Europa”… Kiedy przychodziły te biu-
letyny, to ja musiałem swojemu tacie je 
czytać. Mój tata czytać potrafił, ale 
mimo to był to mój obowiązek. Miałem 
wtedy 8 lub 9 lat. Wracam do domu,   
a tata mówi:  „Jureczku, tam w szafce 
jest schowany biuletyn, byś go wziął     
i przyszedł do warsztatu mi poczy-
tać .” Robił swoją robotę, a ja mu czyta-
łem. Tata miał jeszcze radio i słuchał 
„Wolnej Europy”, systematycznie  
zagłuszanej… Jednak audycje powta-
rzano o różnych godzinach. Słuchało 
się jeszcze radia „Waszyngton”, lecz 
dla mnie najciekawsze było radio 
„Luksemburg”, które nadawało naj-
nowsze przeboje europejskie. Można 
było tam usłyszeć naprawdę wielkich 
muzyków. Słuchałem tych audycji, bo 
Tata ich słuchał… Co prawda polityką 
nigdy się nie zajmowałem, lecz miałem 
naprawdę dużo wiadomości na temat 
świata.  

Była możliwość, aby  prze-
ciwstawić się systemowi? 

Ci, którzy się przeciwstawiali, mieli 
policzone dni swojego życia. Przecież 
na początku lat pięćdziesiątych ucznio-
wie naszego Liceum za zrobienie 
„propagandy” przeciwko komunistom 
zostali aresztowani. Niektórzy z nich 
otrzymali wyroki dożywocia. Mój zna-
jomy, Pan Zdzisław Puchalski, dostał 
25 lat, a siedział 12. Został skazany 
jako młodzieniec.  Były próby 
„złamania” władzy, ale pociągały za 
sobą ogromne kary. Zdarzało się tak, 
że nagle ktoś w niejasnych okoliczno-
ściach zaginął. Mój inny kolega był 
widzem jednego z protestów i został 
za to aresztowany przez milicję. Sie-
dz ia ł  w więz ien iu rok… z a 
„podglądanie”.  

 Po skończeniu szkoły śred-
niej był obowiązek odbycia zasad-
niczej  służby wojskowej. Wtedy 
ludzie od tego uciekali, czy wręcz 
przeciwnie ? 

Służba wojskowa była obowiązko-
wa, ale rzeczywiście wielu starało się 
ją ominąć. Jednym ze sposobów, aby 
nie pójść do wojska,  były wyższe 
studia, ale na studiach także realizo-
wano przedmiot wojskowy. Prze-
szkolenie wojskowe każdy ze stu-
dentów musiał odbyć.  

 Czy klasy były w jakiś 
sposób profilowane? 

Mieliśmy cztery klasy. Trzy z języ-
kiem francuskim i jedną z łaciną. 
Oczywiście z obowiązkowym języ-
kiem rosyjskim. Dawniej nie było 
podziałów na profile. Klasy różniły 
się tylko drugim językiem obcym.  

 Na jaki rodzaj szkół śred-
nich była wtedy „moda”? 

Technikum wiązało się z zawodem. 
W Pułtusku było technikum radiowo
-telewizyjne i szkoła zawodowa.  
I pod tym względem te dwie szkoły 
miały przewagę nad liceum. Więk-
szość młodzieży wybierała albo tech-
nikum albo szkołę zawodową.  

 Jak bardzo nasze liceum 
zmieniło się przez te 50 lat? 

Przede wszystkim postęp techniki 
zrobił swoje. Wygląd zewnętrzny i 
wewnętrzny trudno jest mi porów-
nać…  

 Jednak boisko chyba się 
nie zmieniło ? 

Tak… Boisko się nie zmieniło, a na-
wet bym powiedział, że jest w gor-
szym stanie niż 50 lat temu. 

 Czy ten fakt nie wskazuje 
na to, że młodzież w LO powinna 
skupić się bardziej na nauce niż na 
jakichkolwiek formach aktywności 
fizycznej? 

Za moich czasów na zajęciach  wy-
chowania fizycznego bardzo dużo 
od nas wymagano. Uczyli nas profe-
sorowie, którzy skończyli AWF           
i oprócz tych podstawowych lekcji, 
które mieliśmy w ciągu tygodnia, a 
było ich bodajże cztery godziny…,  

„A 50 LAT TEMU BYŁO TAK…” 
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organizowano bardzo dużo zajęć spor-
towych po lekcjach i to w wielu różnych  
sekcjach, np. bokserskiej, kolarskiej. 
Mieliśmy mocne drużyny w siatkówce 
oraz piłce ręcznej. W tych dziedzinach 
sportu to właśnie nasze Liceum plaso-
wało się w czołówce wśród szkół pułtu-
skich. Były także zajęcia lekkoatletycz-
ne. Co roku na stadionie Nadnarwianki 
Pułtusk odbywały się zawody lekko-
atletyczne.  

 Jest jakieś wspomnienie, któ-
re szczególnie utkwiło Panu w pamię-
ci? 

Tego było naprawdę sporo… Zarówno 
tych poważnych spraw, jak tych saty-
rycznych. Z tych drugich można wspo-
mnieć, jak wracaliśmy ze strzelnicy,  
z Popław. Lada dzień czekała nas matu-
ra, a my mieliśmy zaliczenia z przyspo-
sobienia wojskowego! Niektórzy z na-
szych kolegów palili papierosy… Wi-
docznie poczuli się już dorośli. A ponie-
waż nasz Profesor także palił, to gdy 
wracali z tej strzelnicy, jeden z kolegów 
zapytał, czy mogą sobie zapalić. Na to 
Pan Profesor odpowiedział z uśmie-
chem:  „Ależ proszę bardzo! Palcie, ale 
oddajcie mi karabiny.” No to oddali 
swoje karabiny, wyjęli papierosy, przy-
palili sobie, a później… Pan Profesor 
tym karabinem wyznaczył im karę… 
Jeśli ktoś zdąży przed nim uciec, to do-
brze, jeśli nie, to dostał kolbą po ple-
chach, lub po rękach…  

Mieliśmy taką jedną zabawę… 
Klasa była podzielona na dwie części, 
np. jedna część ma chemię, a druga ro-
syjski. Kiedy zadzwonił dzwonek na 
przerwę, to z moją grupą urządziliśmy 
sobie wyścigi do sali rosyjskiego. Kilka 
razy udało mi się wygrać… Jednak któ-
regoś razu te zawody skończyły się dla 
Profesora języka rosyjskiego bardzo 
źle… Bo drzwi otwierały się do środka  
i kiedy Profesor chciał wyjść z klasy, to 
ja uderzyłem go tym drzwiami tak moc-
no, że przeleciał przez całą klasę 
(Śmiech). To była wtedy opera niesamo-
wita… Musiałem przyjść następnego 
dnia z moją Mamą, bo ten czyn był zali-
czany do czynu chuligańskiego. Groziło 
mi wyrzucenie ze szkoły… Całe szczę-
ście moja pani wychowawczyni, pani 
Profesor Kozińska, bardzo mnie lubiła. I 
wyratowała mnie z tej sytuacji, inaczej 
wyrzuciliby mnie ze szkoły... O! Albo 
kiedyś mój nauczyciel rosyjskiego pytał 
mnie słówek. No i pod koniec mówi tak: 
„Zostało ci ostatnie słówko, jeśli po-
wiesz dobrze, to dostaniesz czwórkę, 

jeśli źle, to trójkę. Co to jest „Żywot?” 
Żywot to jest brzuch. A ja powiedzia-
łem „brzucho”. Na co Profesor sta-
nowczo zaprzeczył. Ja byłem pewny, 
że dobrze powiedziałem, klasa po-
twierdziła, lecz Profesor nadal kiwał 
głową… Za trzecim razem profesor 
mówi „Nie. Nie brzucho, tylko 
brzuch.” (Śmiech). Taka drobna pomył-
ka… Czasami chodziliśmy dla żartów 
na rynek. Na długiej przerwie poszli-
śmy z kolegami właśnie tam i zoba-
czyliśmy pana, który miał na sprzedaż 
kilka gęsi. Podchodzimy do niego  
i pytamy, po ile sprzedaje te kaczki. 
On powiedział, że dzisiaj kaczek nie 
sprzedaje, lecz my staraliśmy mu się 
wmówić, że jego gęsi to nie są gęsi… 
tylko kaczki…  Wymieniliśmy się tak   
z nim swoimi zdaniami, aż on w koń-
cu zirytowany powiedział, żebyśmy 
kupili od niego te kaczki i  sobie na-
reszcie poszli. (śmiech) 

  J a k  d y s c y p l i n o w a n o 
uczniów? 

Najgorszą karą  było wyrzucenie ze 
szkoły lub przeniesienie do innej, np. 
do Serocka. Były też kary typu „zakaz 
opuszczenia domu po lekcjach”, oczy-
wiście wezwanie rodziców oraz gorsze 
oceny za zachowanie.  

 Co było dla Was ważne? 
Jakimi wartościami się kierowaliście? 

Młodzież miała się na kim wzorować. 
Byli wybitni profesorowie, o ogromnej 
wiedzy, wysokiej kulturze osobistej 
oraz odpowiednim podejściu do mło-
dzieży - ta rozsądna młodzież mogła 
się od nich naprawdę dużo nauczyć. 
Tutaj trzeba podkreślić, że Profesoro-
wie, Pracownicy Szkoły i Dyrekcja 
mieli ogromny autorytet wśród mło-
dzieży. Profesorowie tak dbali o nas, 
że nawet podczas przerw pilnowali, 
żebyśmy nie marnowali czasu. 

Jakie były relacje uczniów  
z nauczycielami? 

Pewnie podobne, jak teraz. Była grup-
ka Profesorów bardzo lubiana przez 
uczniów. Ci Profesorowie poświęcali 
młodzieży swój czas prywatny, mię-
dzy innymi w formie pomocy po lek-
cjach. Jestem przekonany, że nikt z 
nich nie otrzymywał z tego tytułu żad-
nego wynagrodzenia. Robili to tylko  
 wyłącznie ze swojej własnej woli, w 
trosce o nas.  Pan Jerzy Krzyżewski, 
profesor od wychowania fizycznego, 
swój czas po obiedzie przeznaczał dla 

młodzieży.  

 A wasze szkolne stroje? 

Profesorowie przestrzegali, abyśmy 
przychodzili do szkoły schludnie ubra-
ni. Dziewczęta musiały być odpowied-
nio uczesane. Zwracano uwagę chłop-
com, jeżeli mieli zbyt długie włosy… 
Chodziło o to, aby każdy prezentował 
się z klasą. 

 Czym zajmowaliście się po 
lekcjach? 

Ci, którzy to lubili, uprawiali sport. 
Przychodzili na zajęcia sportowe, brali 
udział w zawodach międzyszkolnych. 
W okresie zimowym obowiązkowo na 
boisku szkolnym robiono lodowisko. 
Oczywiście tłok panował na nim niesa-
mowity… Były też zawody rowerowe.  
Przede wszystkim sport i nauka. Tele-
wizja? Program nadawano na jednym 
kanale i naprawdę  krótko – od godzi-
ny  17 do 22.  Obowiązywała nas tzw. 
godzina szkolna. Młodzież w okresie 
zimowym nie mogła po godzinie 20 
wychodzić z domu. Wyznaczani profe-
sorowie patrolowali ulice miasta, by 
tego dopilnować. 

 Jak wyglądała wtedy integra-
cja między klasami? 

Ja miałem trzech przyjaciół i każdy był 
z innej klasy (śmiech). Nasza przyjaźń 
rozpoczęła się od sportu. Uczniowie 
pomagali sobie nawzajem. Jak np. z 
matematyki. Profesor uczący matema-
tyki robił kartkówki jednego dnia we 
wszystkich klasach. Taki miał system. 
Pytania były takie same, więc wiedzie-
liśmy już po pierwszej lekcji, na co się 
przygotować. Nasze przerwy trwały 
10 minut, a długa przerwa  - 20.  

 Jak duży wpływ miała na 
ż y c i e  s z k o l n e  p o l i t y k a ? 
Ogromny. Nawet do tego stopnia, że 
dodatkowe punkty przy zdawaniu na 
studia otrzymywali  w pierwszej kolej-
ności ci, którzy pochodzili z rodzin 
robotniczych i chłopskich. A na końcu 
byli rzemieślnicy oraz drobni biznes-
meni, którzy dodatkowych punktów 
przy zdawaniu na studia nie dostawa-
li. Jeśli ktoś wspierał istniejące wtedy 
partie miał nie tyle łatwiej w szkole, co 
w dalszym życiu. Można było należeć 
do PZPR, SD i PSL. Ich członkowie 
jako pierwsi otrzymywali mieszkania, 
PSL-owcy mieli łatwiej przy zakupie 
maszyn rolniczych, samochodów oso-
bowych… To oni mieli priorytet. Jeśli 
chodzi o uczniów, to należeli oni  do 
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ZMS-u i ZMW, jeśli młodzież należała do 
tych ugrupowań to miała łatwiej dostać 
się na studia, otrzymać różnego rodzaju 
przydziały, np. motocykli, samochodów 
albo nawet rowerów…  

 Czy podczas lekcji profesoro-
wie zmieniali niektóre fakty i czy zda-
rzyła się sytuacja, aby któryś z uczniów 
wypomniał nauczycielowi „błąd” ? 

Były takie przypadki… W szczególności 
dotyczące faktów historycznych, które 
dotykały stosunków Polski z ZSRR. No 
to już były totalne zakłamania. Na przy-
kład nic się nie mówiło na temat Katynia. 
Bardzo mało mówiono o Powstaniu War-
szawskim. Wszyscy ci, którzy walczyli o 
Polskę na Zachodzi byli uznawani za 
zdrajców.  

  Dzisiaj się mówi, że to szkoła 
powinna wychowywać… Jak było 50 lat 
temu ? 

Wychowanie było komunistyczne. 
Współpraca szkoły z rodzicami dosyć 
znacząca. Nie było luzów, prowadzili-
śmy Dzienniczki Ucznia. Nauczyciele 
wpisywali tam o nas  uwagi. 

  Jakie działały wtedy w szkole 
organizacje? 

Koło Związku Młodzieży Socjalistycznej, 
bo drużyny harcerskie były przeważnie 
w szkołach podstawowych, zespoły arty-
styczne, nawet taki pięcioosobowy zespół 
muzyczny, który nazywał się „Koty”. No 
i oczywiście drużyny sportowe, o któ-
rych mówiłem.  

 Jakie znaczenie miała wtedy 
matura i jak ona wyglądała ? 

Obowiązku podejścia do matury nie mie-
liśmy. Trzeba było jedynie skończyć sie-
dem klas szkoły podstawowej. Ci, którzy 
ukończyli liceum i otrzymali dyplom 
maturalny w porównaniu do czasów 
dzisiejszych  postrzegani byli jak ci, któ-
rzy skończyli wyższą uczelnię. Na matu-
rze obowiązkowo pisaliśmy język rosyj-
ski, polski, matematykę, a resztę można 
było sobie dobrać. Osoby, które otrzymy-
wały dobrą ocenę z testu pisemnego nie 
musiały podchodzić do egzaminu ustne-
go. Wyjątkiem był język rosyjski.  

 Czy mieliście dużo wolnych 
dni? 

Przede wszystkim normalnie uczyliśmy 
się w każdą sobotę. Takich przerw, jakie 
są obecnie, absolutnie nie było. Były tylko 
ferie. Zaraz pierwszego dnia po np. świę-
tach Bożego Narodzenia wracało się do 

szkoły.  

 Jakie były wtedy formy za-
bawy? 

W szkołach organizowano zabawy 
tylko z okazji uroczystości. Była także 
studniówka. Nic więcej. Pułtusk miał 
wtedy taką estradę na przystani. Tam 
młodzież się bawiła i tańczyła, lecz,     
z tego co pamiętam, nie było tam moż-
na kupić nawet oranżady. Modne były 
prywatki. Spotykaliśmy się u koleża-
nek lub kolegów w ich domach. Tam 
puszczaliśmy z płyt muzykę i się ba-
wiliśmy. Były także majówki, które 
odbywały się w okolicznych wsiach. 
Organizowały je Ochotnicze Straże 
Pożarne w swoich tzw. domach stra-
żackich, np. w Kacicach, Lipnikach 
Starych czy też w Grominie.  

Teraz ludzie z liceum na 
weekendy szukają dodatkowej pracy, 
aby troszkę zarobić… Jak było wte-
dy? 

To były trudne czasy. Jeśli chodzi o 
młodzież ze wsi, to obowiązkowo mu-
sieli oni pomagać rodzicom w gospo-
darstwie, w polu. Ja byłem synem rze-
mieślnika, więc w wolnej chwili mu-
siałem pomagać w zakładzie swojego 
taty. Czy były za to jakieś dodatkowe 
pieniądze? Były. Jakieś kieszonkowe 
na pewno. W zamożniejszych domach 
rodzice dawali dzieciom co miesiąc 
kieszonkowe na ich własne potrzeby. 

 Jak zamiar zorganizowania 
uroczystych obchodów 50-lecia matu-
ry odebrali absolwenci i szkoła? 

Jeśli chodzi o szkolę, to pani dyrektor 
Barbara Meredyk bardzo życzliwie 
potraktowała ten pomysł. Udostępniła 
to, co szkoła może udostępnić.  50 lat 
temu, w 1966 roku,  maturę pisało 114 
osób. Spośród nich 54 zadeklarowały, 
że wezmą udział w Jubileuszu. Nasza 
grupa już nie pierwszy raz organizuje 
spotkanie tego typu. Przecież np.10 lat 
temu organizowaliśmy 40 lecie pisania 
matury.  

 Czego w dzisiejszych cza-
sach  Wam brakuje ? 

Wydaje mi się, że wtedy było biedniej, 
ale ludzie mieli dla siebie więcej życz-
liwości. Wśród młodzieży tworzyły się 
grupy koleżeńskie. Między innymi my 
byliśmy we czterech taką grupą, nosi-
liśmy swoją nazwę „Goryle”. Takich 
grup powstawało  naprawdę dużo. 
Łączyły ich wspólne zainteresowania.  

 Czy marzenie o studiowa-
niu handlu zagranicznego się spełni-
ło? 

Niestety nie… Ze względu na to, że 
oblałem egzamin z rosyjskiego. Trze-
ba było napisać dyktando, a ja dosta-
łem dwóję… I tym sposobem nie do-
stałem się na handel zagraniczny. 

Po tym wydarzeniu nie po-
myślał Dziadek, że zmarnował 4 lata 
ucząc się w liceum ? 

Nie, absolutnie nie. Po pierwsze skoń-
czyłem studia ekonomiczne. Po dru-
gie, osoba, która ukończyła liceum 
była już dobrze wykształcona. Nie 
miała wtedy problemu, by  dostać 
pracę. 

 Gdzie ludzie znajdowali 
zatrudnienie po ukończeniu Li-
ceum ? 

Przede wszystkim w administracji, w 
urzędach czy też bankach. Po pew-
nym czasie często zajmowali kierow-
nicze stanowiska.  

Czy z waszego rocznika są 
osoby, które odniosły potem sukces 
nie tylko w Polsce, ale i za granicą?  

Z mojej klasy owszem. Taką europej-
ską karierę zrobił najlepszy uczeń z 
naszej klasy. Zdobył  doktorat w dzie-
dzinie budowy samolotów. Po ukoń-
czeniu Politechniki Warszawskiej, jak 
już powstała III RP, pracował i pracu-
je do dziś w Niemczech. Polacy nie 
wykorzystali jego talentu i umiejętno-
ści. Teraz m.in. konstruuje samolot, 
który będzie zasilany przez słońce.   

Czy jeśli byłaby możliwość, 
powróciłby Dziadek dziś do lat 
szkolnych i chociaż na jeden dzień 
znowu zasiadł w szkolnej ławce ? 

Nie wiem, czy mój wiek za-
akceptowałby te dzisiejsze nowe re-
guły (śmiech). Jednak, tak jak powie-
działem… to były jedne z najprzyjem-
niejszych chwil w moim życiu, a  z 
rozmów z rówieśnikami wiem, że oni 
myślą podobnie. Początek dorosłego 
życia. Byliśmy zwarci, przyjaźni wo-
bec siebie i panowała atmosfera do-
mowego ogniska. 

 

Bardzo dziękuję za rozmowę. 

Załoga 
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 Muzyka towarzyszy im od 
zawsze, a orkiestrę traktują jak rodzi-
nę. Bez piątkowej próby nie wyobra-
żają sobie życia. Często muszą wy-
bierać między ćwiczeniami, a przy-
jemnościami. Dlaczego zawsze wy-
bierają „pracę”? Zapewne dlatego, że 
jest to ich konik… Jak godzą szkołę, 
prace domowe, znajomych i grę  
w MMOD Pułtusk? Młodzi artyści 
sami wytłumaczą nam siłę swojej 
pasji.  

 

Jak długo jesteście członkami Miej-
skiej Młodzieżowej Orkiestry Dętej? 
Julia : Cztery i pól roku. 
Oliwia : W orkiestrze jestem trzy lata, 
pierwszy raz przyszłam 4 października 
2013 roku.  
Ada : Od czterech lat. 

Kamila : W progi orkiestry wstąpiłam 
trzy lata temu. 

Co was skłoniło do tego, aby dołą-
czyć do Orkiestry? 
Julia : Znajomi i opowieści o tym, jak jest 
w orkiestrze. 

Oliwia : Uwielbiam muzykę i nowe do-
świadczenia, zawsze podobały mi się prze-
marsze i występy orkiestry, jednak dopiero 
Julka namówiła mnie, abym dołączyła do 
nich. 

Ada : Dziewczyny z orkiestry ogłaszały 
nabór, więc… czemu nie spróbować ? 

Kamila : Ciężko powiedzieć, bo wtedy już 
od dawna myślałam, żeby pójść do Straży i 
zobaczyć, czy będą mnie chcieli. Jednak 
ostatecznym bodźcem były moje koleżanki 
ze szkoły,  które powiedziały mi o naborze. 

 Jak wam się tam podoba ? Jaka pa-
nuje atmosfera podczas prób, spo-
tkań, grań?  

Julia : Gdyby mi się nie podobało to bym 
tam nie grała tyle czasu. 

Oliwia : Bardzo mi się podoba w orkie-
strze, lubię tam przebywać, jesteśmy jak 
jedna wielka rodzina. 

Ada : Mnie się bardzo podoba! Każdy z 
nas może się rozwijać .  

Kamila : Podoba? To mało powiedziane… 
ja to po prostu uwielbiam! Inaczej bym 
tego nie robiła, bo po co.  

Jak czujecie się podczas występów na 
scenie ?  

Julia : Ja zawsze denerwuję się przy wyj-
ściach solowych, ale z biegiem czasu coraz 
mniej, bo zyskuję większą pewność siebie. 

Oliwia : Nigdy nie stresuję się przed wej-
ściem na scenę z orkiestrą, wśród tylu przy-
jaciół niczego nie można się bać. 

Ada : To zależy od tego, na jakim szczeblu 
jest występ oraz czy dużo znajomych wśród 
publiczności, jednak teraz ja przynajmniej  
prawie nie odczuwam stresu, stało się to 
codziennością.  

Kamila :  Pamiętam, że mój pierwszy wy-
stęp z orkiestrą to była tragedia! Nie dosyć, 
że ledwo szłam w przemarszu, to jeszcze ze 
stresu nie mogłam wydobyć żadnego dźwię-
ku... Ale dziś to już praktycznie weszło mi w 
krew. Chociaż nie powiem, przed większymi 
graniami trema jest. 

Czy orkiestra to tyko muzyka ? 

Julia : Niee!  Orkiestra to też ludzie, którzy 
ją tworzą, wyjazdy, występy  ... Wszystko to 
ma wspólny mianownik - miłość do muzyki 

Oliwia : Zdecydowanie nie,  jest to wspólne 
spędzanie czasu, wspólne wakacje, wyjazdy, 
nowe doświadczenia, imprezy, przyjaźnie, 
naprawdę robimy wiele różnych ciekawych 
rzeczy poza próbami.  

Ada : Oczywiście że nie! Orkiestra to przede 
wszystkim wspaniali tworzący ja ludzie.. 
Każdy jest indywidualnością, ale razem two-
rzymy doskonałą ekipę! 

Kamila : Zdecydowanie nie! Orkiestra to 
przede wszystkim wspaniali ludzie, którzy ją 
tworzą. Tak naprawdę każdy z nas jest zu-
pełnie inny i to jest piękne, bo z tej różnorod-
ności charakterów powstaje coś naprawdę 
wyjątkowego. I to nie jest tak, że tylko gramy 
i gramy... Poza muzyką łączy nas też wiele 
innych rzeczy. 

Czy warto wstąpić w progi MMOD ? 

Julia: Jeśli ktoś interesuje się muzyką, chce 
spróbować czegoś nowego, to oczywiście 
warto! 

Oliwia: Oczywiście że warto. Myślę, że 
jeżeli ktoś lubi muzykę, ma trochę talentu 
albo chociaż słuchu muzycznego, to jak naj-
bardziej nadaje się do orkiestry. 

Ada: Oczywiście, że tak! Rozwijamy swoje 
umiejętności, poznajemy nowych ludzi, 
wszyscy razem zwiedzamy kraj i nie tylko!  

Kamila: Pewnie, że warto. Dzięki orkiestrze 
możemy się naprawdę wiele nauczyć, poznać 

super ludzi, świetnie się bawić, ale co naj-
ważniejsze - grać dla innych i sprawiać im 
tym przyjemność! 

Jak godzicie swoje obowiązki i orkie-
strę? Czy jest to dla Was trudne? 

Julia : Czasem jest to trudne, szczególnie  
w czasie roku szkolnego. Można jednak zor-
ganizować się i pogodzić obowiązki domowe, 
szkolne i orkiestrowe. 

Oliwia : Powiem tak— dla chcącego nic 
trudnego.  Szkoła jest głównie w tygodniu, 
orkiestra głównie w weekendy, czasem trzeba 
zrezygnować ze swoich planów, ale jest to 
warte swojej ceny. 

Ada : Bywa ciężko, wiadomo… .Ale nikt nas 
nie zmusza. Wiadomo, są sprawy ważne  
i ważniejsze, każdy kto chce, pogodzi wszyst-
ko. 

Kamila : Ja nie mam z tym żadnego proble-
mu. Zapisałam się do orkiestry z pełną świa-
domością, że będę musiała włożyć w to tro-
chę czasu. Daję radę się uczyć, być człon-
kiem KSM-u i grać w orkiestrze. Myślę, że 
chcieć to móc . 

Czy orkiestra bywa czasem dla Was 
przysłowiową kulą u nogi? 

Julia : "Kulą u nogi" bym tego nie nazwała. 
Owszem,  jak w każdej społeczności, np. 
szkolnej,  bywają spięcia, bo tego nikt nie jest 
w stanie uniknąć. Każdy też czasem ma 
wrażenie wypalenia. Jest jednak coś, co nie 
pozwala ci zrezygnować. 

Oliwia : Niee, nie mogę tego tak nazwać, 
bywa tak że  w piątek wieczór , właśnie wte-
dy kiedy mamy próby,  wypadną jakieś uro-
dziny czy wyjazd, zawsze po prostu  infor-
muję, że nie będzie mnie na próbie i nie ma 
problemu, wiec myślę, że nie jest to jakiś 
duży ciężar. 

Ada : Tak bym tego nie nazwała... oczywi-
ście czasami nam się nie chce, czy też mamy 
coś ważniejszego, chyba we wszystkim cza-
sami jest taki moment, że trzeba sobie zrobić 
odpoczynek . 

Kamila : Gdyby była, to odeszłabym 3 lata 
temu. 

Czy trudno jest dołączyć do MMOD? 

Julia : Nie ma prostszej sprawy! Wystarczy 
przyjść, porozmawiać z naszym Panem An-
drzejkiem i zacząć swoją przygodę. 

Oliwia : Nie jest trudno, wystarczy do nas 
przyjść, zgłosić swoja chęć dołączenia, 
wszystkiego da się nauczyć nawet bez spe-
cjalnych uzdolnień . 

WSZYSTKO GRA CZYLI CO TO ZNACZY  GRAĆ W ORKIESTRZE 
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Ada : Zapraszamy od poniedziałku do piąt-
ku, w godzinach od 17 do 20! 

Kamila : Szczerze? Jedynym warunkiem są 
chęci. Ludzie w orkiestrze są bardzo otwarci 
i sympatyczni. Nie ma się czego bać. Na 
pewno nikogo nie odrzucą! 

Czy muzyka towarzyszy Wam także w 
życiu prywatnym?  

Julia : Oczywiście. Warto zaznaczyć, że 
Orkiestra nie gra tylko typowych dla takich 
zespołów utworów, pieśni kościelnych, itp. 
Mamy też repertuar typowo rozrywkowy, co 
prezentowaliśmy podczas koncertu z okazji 
Dni Patrona. 

Oliwia : Uwielbiam muzykę, w orkiestrze 
gram na werblu, trochę uczyłam się grać 
również na perkusji, w szkole prowadzę 
chór, ogólnie muzyka jest ze mną praktycz-
nie zawsze i wszędzie. 

Ada : Tak! Orkiestra zakochuje i rozkochuje 
w muzyce na zawsze ! 

Kamila :  Myślę, że muzyka jest wciąż w 
moim życiu. Zawsze chciałam robić coś w 
tym kierunku, a że ze śpiewaniem u mnie 
kiepsko, to przynajmniej mam szansę roz-
wijać się grając na saxhornie tenorowym. 

Jaka jest wasza funkcja w orkiestrze ? 
Co możecie powiedzieć o swoich sek-
cjach ?  

Kamila :  Gram na saxhornie tenorowym. 
Mam dwuosobową sekcję, co niedługo się 
zmieni. Na razie uczy się 3 nowych sekcyj-
nych, przy czym jeden jest już wieloletnim 
orkiestrantem. No i jak na razie to ja jestem 
selekcyjną.  
 
Julia : Werbuję, gram na werblu.  

Na koniec wywiadu Julka wypowie-
działa bardzo ważne słowa: Wszyscy 
umiemy się dogadać, mimo różnicy zdań! – 
wydaje mi się, że właśnie to ogromnie 
wyróżnia Miejską Młodzieżową Orkie-
strę Dętą z Pułtuska.  
                                                                                            

Julia, Ada, Oliwia, Kamila serdecznie 
dziękuję Wam za opowiedzenie mi o 
tym, co jest waszą pasją i zajmuje 
wielką część waszego życia. 
 Jako była orkiestrantka muszę przy-
znać dziewczynom rację i stwierdzić, 
że wszystko, o czym wspominały w 
rozmowie ze mną było prawdą. Spę-
dziłam w orkiestrze 3 lata. To był czas 
bardzo dla mnie ważny. Jeżeli wy, 
wasi znajomi, czy może ktoś z rodziny 
zastanawiacie się nad wstąpieniem w 
szeregi MMOD — serdecznie zachę-
cam. Będzie to najlepsza przygoda w 
waszym życiu. Kiedyś usłyszałam 
piękne słowa: „Orkiestra to miejsce, 
w którym dorośniecie. Tu zawiążecie 
przyjaźnie na całe życie, być może  
znajdziecie pierwszą miłość, a do tego 
będziecie się świetnie bawić muzyką, 
którą przecież kochacie” – oto cała 
prawda o orkiestrze.                

Rox   

wycieczka spędzała piękne chwile nad 
morzem Śródziemnym. Ale Lloret ma 
do zaoferowanie o wiele więcej niż tyl-
ko plaże i morze. Czas można spędzać 
m.in. w parku wodnym Water World, 
jednym z największym klubów dla 
młodzieży „Tropics”, czy udać się na 
zwiedzanie  winnic. 
  Drugą atrakcją naszej wyciecz-
ki był klasztor, położony w masywie 
górskim Montserrat. Oprócz barokowej 
bazyliki z cudowną figurą La Moreneta  
można było podziwiać zapierające dech 
w piersiach widoki. Każdy pasjonat 
fotografii dałby wiele za możliwość 
zrobienia tam choć jednego zdjęcia. 

 Ostatnim punktem była wizy-
ta w Barcelonie, czyli drugim co do 
wielkości mieście Hiszpanii. Barcelona 
słynie nie tylko ze znanego klubu spor-

Nasza szkoła, jak wiadomo, 
ma  bogatą historię podróżniczą. W tym 
roku uczniowie kontynuowali tę świet-
ną tradycję i udali się na  niezapomnia-
ną wycieczkę do Hiszpanii. W moim 
artykule opowiem Wam o miejscach, 
które odwiedziliśmy. 

 Naszą przygodę zaczynamy  
w miejscowości Lloret de Mar. Jest to 
miasto  położone w prowincji Girona, na 
Costa Brava w Katalonii. Lloret jest miej-
scowością typowo turystyczną. Piasz-
czyste plaże, piękne widoki, setki restau-
racji, barów i klubów. Ta piękna okolica 
jest nam wszystkim dobrze znana z po-
pularnego programu pt. „Pamiętniki  
z wakacji”. Co innego można robić w 
takim miejscu, jak nie zażywać kąpieli 
słonecznych i odpoczywać ? Toteż nasza 

towego FC Barcelona, ale także z nie-
zwykłej architektury. Tworzyli tu 
m.in. Picasso, Gaudi i wielu innych 
znakomitych artystów. Podczas naszej 
krótkiej wizyty zdążyliśmy zwiedzić 
tylko małą cześć tego, co Barcelona ma 
do zaoferowania. Sagrada Familia, 
Park Guell, Plaça d'Espanya czy La 
Font Màgica to tylko niewielka część 
atrakcji, które dane było nam zoba-
czyć. Ale mimo to muszę przyznać, że 
Barcelona ma w sobie „to coś”, co 
przyciąga tysiące turystów. 

Wszystko, co dobre, szybko 
się kończy. Dobiegła też końca nasza 
podróż. Myślę, że jeszcze kiedyś na 
pewno wrócę do pięknej, słonecznej 
Hiszpanii.   

Jakub Czarnecki     

KĄCIK PODRÓŻNICZY 
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części kraju nad rzeką Tyber i Morzem 
Śródziemnym. Co roku przyciąga tysią-
ce, a nawet miliony turystów. Co jest 
tego powodem? Dlaczego ludzie z całe-
go świata wybierają właśnie Wieczne 
Miasto jako cel swoich wycieczek? Na 
te pytania postaram się Wam odpowie-
dzieć z własnego doświadczenia.  
Rzym to perła architektury, przede 
wszystkim renesansowej,  barokowej  

 Za nami wakacje, powrót do 
szkolnej codzienności. Niektórzy z nas 
jeszcze żyją „wolnym”. Kolonie, obozy, 
wycieczki - to właśnie są wakacje. W 
tym artykule chciałbym wam opowie-
dzieć o moim ulubionym miejscu na 
ziemi, do którego wracam wraz z rodzi-
cami co roku, czyli o Rzymie.  
 Rzym to stolica i największe 
miasto Włoch, położone w środkowej 

i antycznej. I mowa tu nie tylko  
o Bazylice Świętego Piotra czy zna-
nym zabytku z I wieku n.e. - Kolo-
seum, ale o fontannach, placach, rzeź-
bach      i skromnych albo niezwykle 
bogatych kościołach, spotykanych tu 
na każdym kroku. Najpierw zajmij-
my się drugim co do wielkości ko-
ściołem świata, czyli Bazyliką Świę-

RZYM 

HISZPANIA 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Girona_%28prowincja%29
https://pl.wikipedia.org/wiki/Costa_Brava


ciężko znosi się tak długą podróż auto-

busem, podczas której może wręcz ode-

chcieć się żyć, ale kiedy już  dojedzie się 

na miejsce, jest cudownie. Nie wspomi-

nam już o uczuciu, kiedy po tak długiej 

nieobecności wchodzi się w końcu do 

swojego domu - na pewno każdy je zna.  

    W każdym razie krajobrazy, zwycza-

 W LIoret de Mar byłam pierw-

szy raz, chociaż jestem już w klasie ma-

turalnej. I chyba jedyną rzeczą, jakiej 

żałuję, poza zjedzeniem kanapki zaku-

pionej w barze na postoju w Niemczech 

(wtedy dostałam porządną nauczkę za 

swoje obżarstwo), jest to, że nie zdecydo-

wałam się pojechać tam wcześniej. Fakt, 

je, obcokrajowcy, jedzenie - wszystko 

to jest niesamowite i czasami zupełnie 

inne niż to, co znamy. Pomimo proble-

mów bądź niedogodności, które cza-

sem występują - naprawdę warto 

wyjść poza swoje miasto, kraj lub kon-

tynent. Człowiek doświadcza wszyst-

kiego na własnej skórze i zapamiętuje  

WARTO PODRÓŻOWAĆ 

tego Piotra w Watykanie. Nie będę 
zanudzał Was jego historią, ale chcę 
zachęcić do zobaczenia tego cudu na 
własne oczy. Dlatego na własne oczy, 
że nie da się opisać czy opowiedzieć, 
jaki ten kościół jest piękny! Bogactwo, 
przestrzeń to coś, czego nie można 
wyrazić, to po prostu trzeba zobaczyć. 
Niedaleko Bazyliki znajduje się kolej-
ny obiekt, który stanowi obowiązko-
wy punkt wszystkich wycieczek po 
Rzymie, czyli Castel Sant’Angelo 
(Zamek Św. Anioł). Pierwotnie grobo-
wiec przeznaczony dla cesarza Ha-
driana, jego rodziny oraz następców. 
Wzniesiono go pod koniec życia cesa-
rza. W VI wieku papież Grzegorz I 
Wielki przemianował go na Zamek 
św. Anioła, aby upamiętnić ukazanie 
się nad nim w czasie zarazy anioła 
chowającego miecz na znak końca 
epidemii, którą interpretowano jako 
gniew Boży. W 1277 papież Mikołaj III 
połączył zamek z Watykanem za po-
mocą korytarza Passetto di Borgo, 
istniejącego do dziś. Idąc wzdłuż mo-
stu Św. Anioła, a następnie wchodząc 
w istny labirynt wąskich rzymskich 
uliczek dochodzimy do Piazza Navo-
na.  Pośrodku placu znajduje się jedno 
z najpiękniejszych dzieł sztuki baroku 
rzymskiego – ogromna Fontanna 

Czterech Rzek (Fontana dei Quattro 
Fiumi). Została wzniesiona w latach 
1650-51 przez Berniniego. Nad dość 
dużym basenem króluje skała z grotą, 
fantazyjnie ozdobiona; wyrzeźbieni w 
z białym marmurze znajdujący się na 
skale  czterej muskularni mężczyźni  
to posągi symbolizujące cztery rzeki: 
Nil, Ganges, Dunaj i Rio de la Plata 
oraz cztery znane wówczas kontynen-
ty: Afrykę, Azję, Europę i Amerykę.  

Nieco dalej, na wschód, usy-
tuowany jest Panteon, czyli „miejsce 
poświęcone wszystkim bogom”. Bu-
dowla ta jest jednym z najbardziej 
charakterystycznych zabytków Rzy-
mu. Obecnie to najstarszy kościół w 

W i e c z n y m  M i e ś c i e  
i grobowiec osób  zasłużonych. Panteón 
de Roma jest po prostu niezwykły.  

Wśród wąskich uliczek bezu-
stannie zatłoczonego centrum Wieczne-
go Miasta znajduje się jedno z najbar-
dziej popularnych miejsc stolicy – mały 
placyk z ogromną fontanną… Fontanna 

di Trevi to jedna z najpiękniejszych          
i najbardziej imponujących włoskich 
budowli wodnych. Ten niezwykły baro-
kowy wodotrysk mieści się na całej jed-
nej ścianie pałacu Poli i ma 20 metrów 
szerokości oraz 26 metrów wysokości. 
Miejsce to jest pełne uroku nie tylko 
dzięki swym rozmiarom, ale także dzię-
ki refleksom słonecznym na falującej 
tafli wody w niecce basenowej. Na połu-
dnie od di Trevi usytuowany jest chyba 
najpopularniejszy zabytek Rzymu, czyli 
Koloseum. Chyba każdy słyszał i wie 
cokolwiek o tym monumencie. Dlatego 
bardzo lakonicznie opowiem o Amfite-
atrze Flawiuszów. Budowa rozpoczęła 
się ok. 70 r. na polecenie cesarza Wespa-
zjana. Koloseum wzniesiono  na miejscu 
sztucznego jeziora, ozdabiającego słyn-
ny „Złoty Dom” cesarza Nerona (Domus 
Aurea) .  Średniowieczna nazwa 
„Koloseum” pochodzi od ludowej na-
zwy 35-metrowego kolosa – posągu 

Nerona, który stał przez wieki tuż obok 
amfiteatru. W XIV wieku, po wielkim 
trzęsieniu ziemi,  Koloseum stało się 
kopalnią kamienia budowlanego (stąd 
pochodzą bloki użyte do budowy m.in. 
Palazzo Venezia czy Palazzo Barberini). 
Niepewny los budowli trwał do 1744 r., 
kiedy to papież Benedykt IV poświęcił 
go i ogłosił miejscem męczeństwa chrze-
ścijan.  
Tuż obok Koloseum naszą uwagę przy-
kuwają pojedyncze kolumny, ruiny bu-
dowli, zniszczone posągi, niestety tylko 
tyle zostało ze słynnego Forum Roma-
num. Forum to  najstarszy plac miejski 
w Rzymie, otoczony sześcioma z sied-
miu wzgórz: Kapitolem, Palatynem, 
Celiusem, Eskwilinem, Wiminałem  
 Kwirynałem. Główny polityczny, reli-

gijny i towarzyski ośrodek starożytne-
go Rzymu, miejsce  najważniejszych 
uroczystości publicznych. Bardzo 
lubię przechodzić obok tych „ruin” i 
wyobrażać sobie, jak wyglądało życie 
w starożytnym Rzymie. Sprzyja temu 
muzyka stylizowana na starożytną 
oraz wszędobylskość ludzi poprzebie-
ranych za legionistów, senatorów, czy 
zwykłych mieszkańców.  

Teraz podzielę się z Wami 
paroma ważnymi informacjami. 

Rzym to miasto wody. Na każdej  
z wielu przecinających się ulic 
znajdują się krany z  lecącą 
zimną wodą. Uwierzcie mi na 
słowo, że nie ma nic bardziej 
ożywczego po całodziennym 
zwiedzaniu. 

  Do Wiecznego Miasta najlepiej 
udać się w sierpniu, ponieważ 
już w tym miesiącu jest mniej 
turystów, trochę chłodniej 
(chłodniej czyli do 33 stopni 
Celsjusza), ale przede wszyst-
kim  są mniejsze kolejki do 
muzeów. 

Żeby zwiedzać Rzym potrzebny 
jest dobry plan miasta. Łatwo 
jest zabłądzić w istnym gąsz-
czu uliczek. 

 Rzym najlepiej zwiedza się nocą. 
Co prawda muzea i kościoły 
są zamknięte, ale można po-
dziwiać nieziemsko piękne 
budowle z zewnątrz. 

Rzym to miasto jedyne w 
swoim rodzaju. Przeplatają się tu na 
każdym kroku zabytki barokowe, 
renesansowe, starożytne. Mnogość 
atrakcji, wydarzeń, na pewno zainte-
resuje każdego. Ja osobiście jestem 
zakochany w Wiecznym Mieście. Po 
każdej wizycie czuję niedosyt i już nie 
mogę się doczekać wakacji i powrotu 
do mojego ulubionego miejsca na 
ziemi.             

Jakub Czarnecki       
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jednak, że zawsze czegoś się uczymy. 
Odkrywamy świat, a w tym także  
i  s i e b i e .  R o z w i j a m y  s i ę .  
    Wszyscy się krzywiliśmy i wzdycha-
liśmy na wycieczce, kiedy nasi nauczy-
ciele wymyślali najróżniejsze zabawy  
i wieczorki integracyjne. Mieliśmy zu-
pełnie inne wyobrażenia o wolnym 
wieczorze. Całkiem zrozumiałe, zwa-
żywszy na nasz wiek. Jednakże, łatwo 
też było dostrzec, że są rzeczy stano-
wiące dla nas bariery - i to nie tylko  
w grach, lecz zapewne i w życiu. Wsty-
dziliśmy się występować i zaprezento-
wać to, co stworzyliśmy. Lub w ogóle 
nic nie tworzyliśmy. Dlaczego? Leni-
stwo? Strach przed wyśmianiem? Na-
uczyciele – nasi opiekunowie  starali się 
to z nas wydobyć, a jednak, jak zauwa-
żyłam, z mizernym skutkiem. Ale re-
fleksja przychodzi później… Zapewne 
już wiele osób teraz o tym zapomniało. 
Błąd. Powinniśmy z tym walczyć i 

przestać się bać pokazywać swoją 
prawdziwą osobę. Co w tym takiego 
s t r a s z n e g o ?  
    Zabawne, ile może wydarzyć się 
rzeczy na takiej wycieczce. Nie opisa-
łam ze szczegółami żadnego dnia, bo 
myślę, że już wszystko  sobie opowie-
dzieliście, a nawet jeśli nie, to może 
przekonałam Was, że warto jechać na 
taką wycieczkę. Jeśli się zdecydujecie 
pamiętajcie, że to wakacje! Będziecie z 
dala od domu i od szkoły. Puśćcie wo-
dze fantazji (ale z umiarem, proszę), 
pobudźcie swoją kreatywność  
i zostawcie strach w tyle. Macie się 
bawić i nauczyć być sobą, bo zapewne 
w rodzimej miejscowości niektórym 
jest trudno to robić.  

Gąbka. 

    na całe życie. To nie jest to samo, co 
widzi się na obrazkach w książkach 
albo  w telewizji. Moje słowa także tego 
nie oddadzą. Będąc w Hiszpanii nie 
tylko nawiązałam nowe znajomości  
z koleżankami i kolegami z naszego 
Liceum, ale zdarzyło mi się również 
rozmawiać z osobami innych narodo-
wości. Poznawałam to, czego u nas nie 
ma lub smakuje zupełnie inaczej. Pły-
wałam i nurkowałam w niesamowicie 
czystym morzu. Nigdy nie zapomnę 
widoku wielkiej meduzy i kolorowych 
rybek, które karmiłam podczas nauki 
nurkowania. Pod wodą skrywa się wie-
le tajemnic - tych pięknych i strasznych. 
Będąc tam, czujesz otaczający cię ogrom 
tego nieznanego świata. I nieważne ile 
razy byś go oglądał, za każdym razem 
z a c h w y c a  t a k  s a m o . 
    Podróże zawsze w jakiś sposób wpły-
wają na człowieka. Czy to pozytywnie, 
czy negatywnie - nieważne. Pamiętajcie 

 Venimus, vidimus, Deus vi-
cit, takich słów, nawiązując do słów 
Juliusza Cezara, użył jeden z najwy-
bitniejszych dowódców w naszych 
dziejach  po zwycięskiej bitwie pod 
Wiedniem, król Jan III Sobieski. 

 Sama bitwa pod stolicą Au-
strii, w której połączone siły cesarsko – 
polskie zwarły się z armią turecką, roz-
poczęła się o świcie 12 września 1683 
roku grzmotem wystrzałów armatnich. 
Następnie do walki ruszyła piechota, 
która oczyszczała z żołnierzy tureckich 
stoki wzgórz, gdzie czekała na rozkaz 
ataku jazda polska. Na znak dany 
przez naszego króla Jana III Sobieskie-
go 7 tysięcy jeźdźców polskich uderzy-

ło na wojska tureckie, wdzierając się 
do obozu nieprzyjaciół. Żadna siła nie 
była w stanie powstrzymać tego po-
tężnego uderzenia. Turcy zaczęli  
w panice uciekać i to  wraz z głównym 
dowódcą – wezyrem Kara Mustafą na 
czele. Sława wiktorii wiedeńskiej, któ-
ra uratowała miasto przed inwazją 
turecką, rozniosła się po całej Europie. 

 Król Jan III Sobieski tak napi-
sał do swojej ukochanej żony Mary-
sieńki: „Dziś byłem w mieście, które by 
już było nie mogło trzymać dłużej nad pięć 
dni. (…) Sam lud wszystek pospolity cało-
wał mi ręce, nogi, suknie; drudzy się tylko 
dotykali wołając: Ach, niech tę rękę taką 
waleczną całujemy.” 

 W 333 rocznicę zwycięskiej 
bitwy pod Wiedniem, w ostatnią nie-
dzielę września, mieliśmy możliwość 
obejrzenia wspaniałej uroczystości  
w naszym mieście. Grupy rekonstruk-
cyjne odtworzyły piękną husarię oraz 
uroczysty przejazd przez rynek pułtu-
ski króla, królowej oraz dam i rycerzy  
z tamtej epoki. Z zainteresowaniem  
i podziwem dla pięknego uzbrojenia  
i umiejętności ludzi, którzy wcielili się 
w rolę polskich rycerzy, oglądaliśmy 
fragment stoczonej bitwy. 

Albert Byrski 

szy. Stoisk było mnóstwo i do dziś nie 
mam pojęcia, czy na pewno obejrza-
łam wszystkie. Można było wędrować 
od tych ze starodawnymi sukniami, 
przez  prezentujące rękodzieło i pracę 
rzemieślników, po stragany z komik-
sami. Gdy ktoś nie był  zainteresowa-
ny oglądaniem średniowiecznych wy-
robów,  znajdował inne atrakcje, na 
przykład  turniej rycerski. Ja ogląda-
łam tylko konkurencje dzieci,  ale były 
bardzo ciekawe. Walki rycerzy toczyły 
się na prawdziwej arenie, całej wyko-
nanej z drewna. Kolejnych uczestni-
ków zapowiadał konferansjer w stroju 

     
     Gdy wybierałam się pod 
Grunwald nie miałam pojęcia, czego się 
spodziewać. Słyszałam tylko o rekon-
strukcji bitwy, o tym, że jest to wielkie 
przedsięwzięcie, nic więcej. Wyobraża-
łam sobie, że  zastanę puste pole i pię-
ciu, no może kilkunastu,  przebranych 
ludzi, którzy będą udawać, że walczą ze 
sobą. Jednak, ku mojemu zaskoczeniu, 
rzeczywistość okazała się zupełnie inna. 

       Pierwsze skojarzenie, które może się 
nasunąć, to pułtuski Jarmark Średnio-
wieczny, tylko kilkadziesiąt  razy więk-

bogatego mieszczanina. Kostiumy w 
ogóle  robiły wielkie wrażenie. Jeśli 
ktoś bywa na pułtuskim Jarmarku 
Średniowiecznym to wie, że ludzi w 
strojach z epoki jest niewielu. Tutaj za 
to było ich mnóstwo i robili wielkie 
wrażenie.  Na przykład  starsza pani, 
prezentująca  się niemal identycznie 
jak Olenna Tyrell z Gry o Tron albo 
ludzie wyglądający dokładnie jak 
kupcy w grze Wiedźmin 3. Najbar-
dziej jednak podobała mi się dziew-
czyna do złudzenia przypominająca  
Meridę Waleczną (łącznie z włosami) 
z animacji Pixara. Coś, co absolutnie 

„SKRZYDLATE ZWYCIĘSTWO” – BITWA POD WIEDNIEM 

WRAŻENIA Z REKNOSTRUKCJI BITWY POD GRUNWALDEM 
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mnie urzekło, to wielka klatka na kół-
kach, w której siedziała dziewczynka 
przebrana za schwytaną czarownicę. 
Mały szczegół, który uwiarygodniał 
średniowieczną  atmosferę. Gdy już 
nacieszyłam się  stoiskami, zaczęło się 
oczekiwanie na  rekonstrukcję bitwy. 

       Miała się ona zacząć się o godzinie 
15, ale miejsce na widowni  zajęłam już 
godzinę wcześniej. Miejsce, to za dużo 
powiedziane. Nie było żadnych sekto-
rów, ani ławek czy krzeseł.  Zajęłam po 
prostu kawałeczek pola, gdzie usiadłam 
na trawie.  Okazało się, że dobrze zrobi-
łam przychodząc godzinę wcześniej, bo 
z czasem widzów przybyło tak dużo, ze 
czułam się trochę jak na stadionie pił-
karskim.  Miałam doskonałe miejsce 
przy  samej barierce, która odgradzała 
tłum od pola walki. Pogoda okazała się   
idealna dla rycerzy w zbrojach, bo mimo 
połowy lata upał nie doskwierał, a prze-
cież mogło być tak gorąco, jak w 1410 
roku. Rycerze wystąpili świetnie wypo-
sażeni, a sama bitwa imponowała roz-
machem i świetną organizacją.  Zdecy-
dowanie największe wrażenie robili 
jeźdźcy i ich świetnie przygotowane 

konie. Zwierzęta te są z natury bardzo 
płochliwe, a tym nie straszne były nawet 
armatnie wystrzały.  Zachwycały prze-
pięknymi strojami,  tak samo zresztą jak 
jeźdźcy, którzy ich dosiadali. Moim fa-
worytem był Litwin odziany w skóry 
(jak się później okazało - kobieta z doma-
lowanymi wąsami...).   Koń, którego do-
siadał, był niewielki, ale szybki jak bły-
skawica. Patrząc na niezwykłe wyczyny 
tego rycerza  zastanawiałam się, jak mu 
się udaje nie spaść z konia? W pewnym 
momencie wydawało się, że dzielny Li-
twin w końcu jednak spadł, ale on tylko 
zeskoczył, aby uklęknąć przed królem, a 
chwilę później znowu pędził galopem. 
Wspaniale prezentowali się łucznicy, 
którzy naprawdę strzelali z łuków, tyle 
że strzały miały miękkie groty. Wszyst-
kie zdarzenia na polu walki komentował 
lektor, który nie tylko nie przeszkadzał 
widzom, ale  czynił rekonstrukcję bar-
dziej spójną i przejrzystą. 

 Jednak nie obyło się bez potknięć i za-
bawnych momentów. Gdy wielki mistrz 
krzyżacki Ulrich von Jungingen został 
trafiony kopią, spadał na ziemię w prze-
dziwny sposób. Widać było, że stara się 

nie zniszczyć zbroi przy upadku, 
robił to więc powoli, ostrożnie, a na 
dodatek łapało go pięciu giermków... 
Z jednej strony jest to zrozumiałe, ale 
z drugiej...trudno się nie roześmiać.  
Koniec rekonstrukcji bitwy pod 
Grunwaldem wspaniale zgrał się  z 
pogodą. Tego dnia cały czas było 
pochmurno, ale gdy bitwa została 
wygrana wyszło piękne, złote słońce, 
które opromieniło zwycięskie woj-
sko. To było idealne zakończenie  
bitwy, potęgujące niezwykły nastrój, 
który udzielił się wszystkim. 

      Całe wydarzenie jest na pewno 

bardzo ciekawe zarówno dla ludzi 

zafascynowanych średniowieczem, 

jak i dla takich, którzy szukają sposo-

bu na przyjemne spędzenie dnia. Z 

przyjemnością pojadę tam w przy-

szłe wakacje, a może i Wy dacie się 

namówić? Gorąco polecam. 

Weronika Woltańska 

. 

MODA NA CZYTANIE 

na, choruje na cukrzycę, jest samotny.  
 Mankell w swoich książkach 
prezentuje własny obraz „dzisiejszej” 
Szwecji i problemy, z którymi się ten kraj 
boryka: imigranci, w tym często ci z Pol-
ski, brak zaufania obywateli do policji, 
powstawanie „organizacji”, które wierzą, 
że same mogą wymierzać sprawiedliwość 
(gwardii obywatelskich). Zauważa zmia-
nę mentalności Szwedów, a tak napraw-
dę, współczesnego człowieka   
w ogóle. Jak określił w jednej ze swoich 
powieści: „Czasami myślę sobie […], że po-
wodem [trudnego życia] może być to, że prze-
staliśmy cerować skarpety. […] nagle z dnia 
na dzień przestano je cerować. Dziurawe skar-
pety po prostu się wyrzucało. Przeobraziło się 
całe społeczeństwo. Zdzieranie i wyrzucanie 
stało się powszechnie obowiązującą regułą.”  
Książki Henninga Mankella czyta się  
w taki sposób, że delektujemy się każdym 
zdaniem, a nie gonimy do przodu, byle 
szybciej skończyć.  
Czytając serię o komisarzu Wallanderze 
poznajemy pracę prowincjonalnej policji, 

która moim zdaniem przypomina 
zespół ze znanego serialu „Dr Hou-
se”. Jedni i drudzy swoje tezy opiera-
ją głównie na intuicji i dedukcji, no  
i mają niepowtarzalnego przywódcę.  
 Książki Mankella są unika-
towe, jedyne w swoim rodzaju; mają 
klimat i charakter. Ja pierwszą książ-
ką tego autora byłem rozczarowany, 
lecz sięgnąłem po drugą i była to 
mądra decyzja. Teraz mam zamiar 
poznać wszystkie jego kryminały  
(i nie tylko, bo przeczytałbym nawet 
jego listę zakupów, gdyby tylko 
chciał ją wydać, co jest niemożliwe). 
Was zachęcam do zapoznania się z 
choć jedną (dwie dostępne w szkol-
nej bibliotece). 
 
Pamięci Henning Mankella 
W pierwszą rocznicę śmierci 
(†05.10.2015) 

Bartosz Chimkowski    

 Henning Mankell to jeden z 
najpopularniejszych pisarzy szwedz-
kich, a zarazem wybitny dziennikarz  
i człowiek teatru. Zasłynął serią publi-
kowanych od 1991 roku powieści kry-
minalnych, których bohaterem jest ko-
misarz Kurt Wallander. 
 Akcja jego książek rozgrywa 
się w niewielkiej, szwedzkiej miejsco-
wości, która rozmiarami niewiele różni 
się od Pułtuska – w Ystad. Schemat jest 
podobny do tego, który znacie z innych 
kryminałów: zabójstwo, poszukiwa-

nia, rozwiązanie zagadki. Ale w tym 
wypadku  wątek kryminalny jest jed-
nym z wielu innych, nie mniej cieka-
wych.  Fenomen książek Mankella po-
lega na precyzyjnym odwzorowaniu tła 
społecznego – bohaterowie są realni,  
a nie wyidealizowani. Wallander bory-
ka się z wieloma problemami zdrowot-
nymi i osobistymi. Ma trudność w na-
wiązywaniu trwałych znajomości, 
uważa się za niedoskonałego ojca i sy-
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j e d n a k ,  
w przeciwieństwie do obecnej sytuacji, 
kilkanaście lat temu jego ekstrawagancja 
usprawiedliwiana była ogromnymi suk-
cesami. Czym ujął kibiców? Całkowicie 
zreformował i przeorganizował Arsenal. 
Zmienił również nawyki treningowe, 
formację i specyfikę piłkarzy. Stawiał na 
młode, nierozwinięte talenty, które szli-
fował na każdym treningu. Sceptyczne 
podejście kibiców do takiej formy zarzą-
dzania klubem szybko uciszyły spekta-
kularne wygrane, serie zwycięstw  
i zdobyte kilkakrotnie trofea. To właśnie 
Arsen Wenger zapoczątkował sprowa-
dzanie do angielskich drużyn obcokra-
jowców. Pod jego skrzydłami wyrosły 
takie sławy jak Thierry Henry, Denis 
Bergkamp, Robert Pires czy Cesc Fabre-
gas. 
Zamiłowanie Arsena do szkolenia mło-
dych piłkarzy miało jednak dwa oblicza. 
Często potencjał nowych zawodników 
niespodziewanie znikał, pozostawiając 
wielki zawód i straty. Na szczęście dla 
klubu, Wenger miał doskonałą intuicję i 
zazwyczaj zauważeni przez niego piłka-
rze okazywali się doskonałymi nabytka-
mi. Dzięki temu francuski menadżer 
zapewnił Arsenalowi materialną stabili-
zację - kupowani za małe pieniądze za-
wodnicy, później przynosili klubowej 
klasie grube miliony. Miało to ogromne 
znaczenie. Budowa Emirates pochłonęła 
bowiem większość zysków Arsenalu. 
Książka pt. Arsènal to publikacja ukazu-
jąca nieco inne oblicze angielskiego klu-
bu. Rzadko bowiem autorzy przedsta-
wiają klub „od podszewki”. Fynn i Whi-
tcher ukazują Arsenal z każdej możliwej 
strony - od kwestii szkolenia zawodni-

Jak zapewne wiecie, moje trzy najwięk-
sze miłości to:  książki, muzyka i Arse-
nal. Dziś przedstawiam recenzję książki 
„Arsènal. Jak powstał nowoczesny su-
perklub”, która jest owocem współpra-
cy Alexa Fynna i Whitchera Kevina. 
Większość książek o tematyce sportowej  
jest oparta na prostym schemacie – sku-
pia się na sukcesach, mniej na poraż-
kach, ma pozytywny wydźwięk;  opisu-
je  wydarzenia w zasadzie powszechnie 
znane, a całość wzbogacona jest o kilka-
naście zdjęć. Kiedy więc na rynku uka-
zać się miał Arsènal, oczekiwałam wła-
śnie takiej książki. Na szczęście publika-
cja Alexa Fynna i Kevina Whitchera 
przedstawia się całkiem inaczej. 
W czasie gdy wokół Arsenalu toczy się 
mała burza, wszystko, co choć trochę 
przybliża kibicom jego specyfikę, sprze-
daje się jak świeże bułeczki. Zawiedzeni 
fani angielskiego klubu chcą zmian.  
A zwłaszcza jednej - odejścia Arsena 
Wengera. Wszędzie da się słyszeć głosy, 
że francuski trener się „wypalił”, że 
stawia na młodych, niedoświadczonych 
piłkarzy, którzy nie wytrzymują presji. 
Arsenal od lat nie zdobył żadnego tro-
feum i w tym sezonie również się to nie 
zmieni. Jak więc oceniać trenera, który 
początkowo był wybawicielem, a obec-
nie zdaje się być przekleństwem klubu? 
Arsènal to książka opisująca dzieje klubu 
pod wodzą właśnie Arsena Wengera (co 
z resztą wydać w tytule, poprzez 
umieszczenie litery è). Wengerowi bę-
dziemy towarzyszyć już na początku 
jego kariery w angielskiej drużynie. 
Francuz (już kwestia narodowości była 
sprawą dyskusyjną) od początku swojej 
pracy wywoływał wiele kontrowersji, 

ków, przez zdobyte trofea aż po 
sprawy finansowe. Wspominają też o 
zmianach w zarządzie, kłótniach, 
sporach i zagranicznych inwesto-
rach. Po kolei udowadniają, że Arsen 
Wenger stworzył zupełnie nowy 
rodzaj drużyny piłkarskiej i me-
nadżera w ogóle. Bo, choć teraz wi-
dzi się tylko negatywne działania 
francuskiego trenera, nie można od-
mówić mu wielkich zasług.  
Być może czeka go jeszcze wiele suk-
cesów, ale  na razie jego przyszłość 
w Arsenalu stoi pod wielkim zna-
kiem zapytania. 
Arsènal to książka idealna dla fanów 
zespołu. Pokazuje wszystkie pozyty-
wy i negatywy klubu. Przypomina, 
że to Arsen Wenger stał za wielkimi 
sukcesami Arsenalu Londyn, że to 
on odkrył wielkie sławy współcze-
snej piłki nożnej. Arsènal to spora 
dawka informacji, które powinien 
znać każdy kibic klubu. Wielką zale-
tą  książki jest to, że nie powiela 
schematu kolorowego albumu, gdzie 
nad tekstem górują zdjęcia. Tu ich 
bowiem nie znajdziecie. Fynn i Whi-
tcher zasypią was faktami i subiek-
tywnymi opiniami, które już sam 
czytelnik będzie musiał przeanalizo-
wać i ocenić. Jestem naprawdę mile 
zaskoczona, że podtytuł: Jak powsta-
wał nowoczesny superklub, to nie puste 
słowa, nie mające odzwierciedlenia 
w książce. Kibice Arsenalu - biegnij-
cie do księgarń po własny egzem-
plarz! 

                                               Martyna 
‘Kosa” Ignaczak 

 

BOOKCROOSING ? TYLKO U NAS!!!! 

korzystajcie z tych, które na naszej pó-
łeczce uwolnią inni. 

Przypominamy, że bookcros-
sing to, najprościej mówiąc, dzielenie 
się książką z każdym, kto ma ochotę po 
nią sięgnąć. Jak działa? Każdy może 
przynieść na taką półeczkę książki z 
własnej biblioteki, do których nie ma 
już zamiaru wrócić, dając im w ten spo-
sób nowe życie,  bo  może tutaj zainte-
resują kogoś innego, kto weźmie je do 
przeczytania. Może też wybrać z niej 
coś dla siebie i wziąć do przeczytania.  

Zapraszamy do wspólnej zabawy z  
książkami. Uwalniajmy książki, niech 
wędrują miedzy czytelnikami.  

Wybierajcie, czytajcie, ale też, 
w miarę możliwości, wzbogacajcie te 
półeczkę własnymi książkami.  
Zanim wstawicie je na półeczkę book-
crossingową możecie przynieść je do 
biblioteki, wtedy informacja o nich 
znajdzie się na naszej internetowej pó-
łeczce bookcrossingowej!  
Czytajmy i pozwólmy czytać innym!!!! 

M.J. 

Zapraszamy do Kącika Patrona! 
Już 2 września biblioteka 

szkolna uruchomiła bookcrossingową 
półeczkę, zapraszając do czytania 
wszędzie!!!  

Przypominamy, że znajduje się 
ona w Kąciku Patrona, gdzie na wygod-
nych fotelach możecie swobodnie za-
głębić się w lekturze. Bo przecież  w 

naszym Liceum czytanie jest modne!!! 
Cały czas przybywają tam nowe książ-
ki, ale i mocno ich ubywa, co bardzo 
nas cieszy. Uwalniajcie swoje książki i 
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Madvillain - "Madvillainy" (2004) 
 Hip hop to taki gatunek, który 
jedni lubią bardzo, a inni nie lubią wca-
le. Wśród setek albumów hip -
hopowych wyróżnia się jednak ten, 
który lubią wszyscy. "Madvillainy" 
"NOT ONE, BUT TWO..." 
 Madvillainy to wspólne dziec-
ko rapera niestandardowego, uwielbia-
jącego wrzucać do swoich tekstów dzi-
waczne odniesienia, plączące język ry-
my i świetny humor, noszącego na twa-
rzy stalową maskę niczym komiksowy 
Doktor Doom lub Russell Crowe w 
"Gladiatorze", udzielającego się pod 
wieloma pseudonimami MF DOOMa (z 
dużych liter, jak podpowiada w "All 
Caps") i Madliba, działającego pod jesz-
cze większą ilością pseudonimów, cho-
dzącej maszyny do produkcji beatów, 
potrafiącego z użyciem prostego sam-
plera przerobić dowolne stare nagranie 
winylowe na z lekka psychodeliczny, 
błyskawicznie wpadający w ucho pod-
kład muzyczny . 

 Na  Madvillainy składają się 
22 utwory, większość z nich trwa nie 
więcej niż 2 minuty i oferuje różnorod-
ność dań i przekąsek, niczym stół 
szwedzki. Album zaczyna się kolażem 
dźwięków ze starych filmów o złoczyń-
cach i potworach, w którym zmanipu-
lowany głos narratora filmu dokumen-
talnego (którego cytuję w podtytułach) 
wprowadza słuchacza w groteskowy, 
zabawny i mroczny zarazem świat MF 
DOOMa i Madliba. Potem obaj pano-
wie rzucają w nas dźwiękowymi sma-
kołykami w szybkim tempie nie po-
zwalając się nudzić.  
"...TYPICAL VILLAIN RELEASES IN-
CLUDED" 
 A k o r d e o n o w e 
"Accordian" (butterowe "masło") łączy 
się z "Meat Grinder" fragmentem 
"Sleeping in a Jar" Franka Zappy. W 
"Bistro" DOOM zaprasza słuchacza do 
"Madvillain Bistro Bed and Breakfast 
Bar and Grill Cafe lounge on the water" 
oferującego "the finest of the finer 

things". Facet ma o sobie wysokie mnie-
manie, ale w pełni zasłużenie. Następ-
nie "Raid", w którym DOOM prezentuje 
jeden ze swoich najlepszych tekstów, a 
Madlib łączy chwytliwą melodię za-
graną na pianinie z brazylijskiego ut-
woru z lat 70. pt. "America Latina", z 
jazzem Billa Evansa i komputerowymi 
głosami z "Computer Games" George'a 
Clintona. Bajka. 
"THE COMPONENTS WHICH HAVE 
FUELED NIGHTMARES FOR THE 
DECADES TO COME" 
  Nie będę zdradzał więcej nie-
spodzianek, którymi wypakowany jest 
ten 46-minutowy krążek. Madlib i MF 
DOOM w najwyższej formie zapewnia-
ją profesjonalnie wyprodukowaną, róż-
norodną, zaskakującą, momentami po 
prostu dziwną rozrywkę bez refrenów, 
którą konsumuje się od początku do 
końca, a po zakończeniu jeszcze raz od 
początku, dla utrwalenia.  

Wojciech Dubaj 

DLA UCHA 

ża, że znajduje się zupełnie gdzie in-
dziej. Jak można się domyślić, jest to 
jego upragniony,  inny świat. Ale czy 
na pewno o to mu chodziło…? Od tej 
pory zaczyna się nowe życie Subaru – 
przez nieprzyjemne, przyszłe wyda-
rzenia odkrywa, że posiada pewną 
umiejętność – nazwał ją "Powrót przez 
śmierć". Włócząc się po jednej z uli-
czek, zostaje napadnięty przez trójkę 
bandytów. Ma ze sobą tylko torbę  
z zakupami oraz niedziałający, bezu-
ż y t e c z n y  
w tym świecie telefon. Na ratunek 
przychodzi mu młoda pół-elfka – bia-
łowłosa Satella. Subaru w podzięce 
postanawia  pomóc swojej wybawczy-
ni i razem z nią rozpoczyna poszuki-
wania skradzionych insygniów. Jesz-
cze tej samej nocy Subaru pierwszy raz 
ma okazję użyć nieświadomie swojej 
mocy. To anime opowiada o historii, 
która ciągle się powtarza... . 

Jeśliby ocenić Re: Zero pod 
względem technicznym, to kreska jest 
niezwykle przyjemna dla oka. Widać, 
że autor zadbał o każdy detal. Sound-
track dodawał klimatu tajemniczości 

 To anime 
zostało wyko-
nane na pod-
stawie light 

novel stworzonej przez Nagatsuki 
Teppei. Nie czytałem pierwowzoru, ale 
ekranizacja została zrobiona bardzo 
dobrze. Mimo że anime nie jest tekstem 
kultury tak popularnym jak film czy 
książka, to polecam sprawdzić przy-
najmniej jeden tytuł, żeby „wyrobić" 
sobie opinię na jego temat – dobrym 
pomysłem jest obejrzenie właśnie Re: 
Zero 

Czy zwykłe życie jest napraw-
dę takie złe? Co się stanie, kiedy zosta-
niesz przeniesiony do fantastycznego 
świata? Na wszystkie te pytania odnaj-
dziesz odpowiedź w tym artykule! 

Re: Zero Kara Hajimeru Isekai 
Seikatsu oznacza dosłownie z japoń-
skiego "Życie w innym świecie od ze-
ra". Kiedy główny bohater – Subaru 
Natsuki – wychodzi ze sklepu, marzy  o 
tym, by wyrwać się z nudnego, co-
dziennego życia i dostać się do jakiegoś 
innego świata. Robi  się senny. Zamyka 
i przecierał oczy. Gdy je otwiera zauwa-

(szczególnie przy "Powrocie przez 
śmierć"), a większość bohaterów zosta-
ła dobrze przemyślana, jeśli chodzi  
o ich charakter, zachowanie oraz wy-
gląd. Postać Subaru jest, niestety, nie-
zbyt ciekawa, gdyż jego charakter czy 
też zachowanie wiele razy się powta-
rzało w innych anime – osoba nieposia-
dająca żadnych specjalnych umiejętno-
ści próbuje pomóc innym, stając się 
tylko piątym kołem u wozu. Zazwyczaj 
takie zachowanie prowadzi tylko do 
większych kłopotów. Tak samo srebr-
nowłosa pół-elfka – dziewczyna nielu-
biana przez innych, która jest zbyt miła 
i pomaga wszystkim bez względu na 
konsekwencje. Natomiast jednym z 
moich ulubionych bohaterów jest Elsa 
– zabójczyni, która przyspoarza wielu 
problemów głównemu bohaterowi. Jej 
zachowanie jest  zupełnym przeciwień-
stwem tego, co sugeruje jej wygląd.   

Pojawienie się w całkiem no-
wym świecie, pełnym dziwnych stwo-
rzeń i motywów fantasy wykorzystano 
j u ż  w i e l e  r a z y  
w innych produkcjach, ale tym razem 
fabuła była bardziej interesująca.  

KĄCIK FILMOWY 

POWRÓT PRZEZ ŚMIERĆ 

STR. 13 ROK SZKOLNY 2016/2017, NUMER 1 



Najciekawszą rzeczą jest wła-
śnie tytułowa umiejętność "Powrót 
przez śmierć". Nawet jeśli motyw ten 
był często powtarzany, to autor nie-

zwykle umiejętnie zmienił coś mono-
tonnego w coś niezwykłego. Pierwsze 
odcinki mogą niektórych znudzić, ale 

warto przeczekać do tych najbardziej 
intrygujących scen. 

Daniel Kalinowski 

CARPE DIEM POLECA – FILMY, KTÓRE OTRZYMAŁY  ZŁOTE LWY W GDYNI 
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umysłów. Jedynie protagoniście, kilku-
nastoletniemu chłopcu, udaje się uciec 
przed praniem mózgu. Musi on teraz 
ukrywać się przed oprawcami, którzy 
zrobią wszystko, aby go zabić lub zmu-
sić do posłuszeństwa. 

Jest to typowa gra zręcznościo-
wa z elementami logicznymi, więc lwią 
część zabawy zajmie nam skakanie, 
omijanie przeszkód, rozwiązywanie 
zagadek, ale także uciekanie przed 
wściekłymi psami, chowanie przed 
reżimową policją, a także udawanie 
zwykłego, poddanego kontroli umysłu, 
przykładnego obywatela Utopii. 

Grę cechuje bardzo mroczny  
i poważny klimat, który zmusza do 

Co zrobiłbyś będąc  sam  
w lesie, z grupą ludzi za plecami, któ-
rzy próbują Cię zabić?  

„Inside” to bardzo nietypowa 
gra platformowa 2D, w której nie pada 
ani jedno słowo, a sama fabuła pozo-
stawia nas z dużym niedosytem i po-
zwala na własną interpretację.  

Akcja gry toczy się w bliżej 
nieokreślonej przyszłości, w której ta-
jemnicza Organizacja dąży do absolut-
nej władzy nad światem, stosując  ta-
jemnicze metody kontroli ludzkich 

refleksji nad kierunkiem, w którym 
zmierza  ludzkość. Oprawa graficzna 
została w całości wykonana w grafice 
trójwymiarowej i jest na bardzo wyso-
kim poziomie. Piękne tła zapierają dech 
w piersiach, a animacje wyraźnie odda-

ją emocje bohatera. 
Jedyną wadą jest 
długość, gdyż grę 
można spokojnie 
u k o ń c z y ć  
w 4 godziny. Mimo 

to gra godna jest polecenia. 

Mateusz Gietka 

JESTEM  MOR-
DERCĄ 

Zapowiada się świetny i mocny film. Jeśli przebije dokument z roku 
1999, będzie jednym z najlepszych dzieł polskiej kinematografii 
(polecam  zapoznać  się z historią, o której opowiada film!) 

WKRTÓCE 

PLAC  ZABAW Film oparty na faktach i to jest jego atut.  Porusza ważny i bardzo 
aktualny temat -  zło wśród dzieci. Na pewno nie będzie zrobiony „po 
matczynemu”, o czym świadczy nagroda i reakcje pierwszych wi-
dzów. 

 

OSTATNIA  RO-
DZINA 

Moim zdaniem film został zrobiony bardzo skrótowo,  
przez co ma się wrażenie, że sceny zmieniają się jak  
w kalejdoskopie. Świetne ujęte postacie, ich zachowania, charaktery   
i natręctwa, stąd też moja ocena. 

 

NA  GRANICY Klimat Bieszczad, historia, aktorzy i sposób realizacji sprawiają, że 
jest to jeden z lepszych, jeśli nie najlepszych polskich filmów grozy. 
„Na granicy” to kino ambitne, mocne, trzymające  w napięciu. 

 

ZJEDNOCZONE  
STANY  MIŁOŚCI 

Film wart uwagi, obok którego nie da się przejść obojętnie.  Przygnę-
biający klimat, który nie opuszcza widza jeszcze długo po napisach 
końcowych.  Dobrze zrealizowany. Ten film to powrót do stereotypo-
wego, polskiego dramatu, w którym alkohol leje się litrami. 

 

WOŁYŃ Kolejny film historyczny, przedstawiający krwawe wydarzenia z hi-
storii naszego narodu. Dobra obsada jak i reżyseria gwarantują, że 
film będzie na wysokim poziomie. Miał już swoją premierę na świe-
cie, a widzowie, którzy go  obejrzeli, oceniają go pozytywnie. Tylko 
czekać na polską premierę. 

 

SZCZĘŚCIE  
ŚWIATA 

Trudno powiedzieć, jaka jest fabuła tego filmu i o czym traktuje 
przedstawiona historia, ale dzieło jest ucztą dla oczu. Piękne kadro-
wanie, oświetlenie, fantastycznie dobrane kostiumy z epoki, muzyka 
okresu międzywojennego. 

 

CZERWONY  PA-
JĄK 

Banalna historia, scenariusz niedopracowany, z dziurami logicznymi. 
Jedynie scenografia i kostiumy wypadły dobrze, oddając idealny kli-
mat socjalistycznej Polski. 

 

Ocenili i opracowali: Kamila Krysiak i Albert Byrski 



Po konsultacjach z Wami, z Samorzą-
dem Uczniowskim, Rodzicami, pułtu-
skimi bibliotekami realizujemy Wasze 
czytelnicze marzenia. Ale nie tylko! 
Wśród  zakupionych książek znajdziecie  
też nasze propozycje dla Was. Może 
odkryjecie dla siebie nowego autora, 
nowy gatunek literacki, a może po pro-
stu ciekawą, pasjonującą, ważną książ-
kę. Zapraszamy do biblioteki szkolnej 
po dobrą literaturę! Mamy też wiele 

 W ramach realizacji  priory-
tetu 3 Narodowego Programu Roz-
woju Czytelnictwa : Rozwijanie zainte-
resowań uczniów przez promowanie  
i wspieranie rozwoju czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży w tym zakup nowości 
wydawniczych, do naszej szkolnej bi-
blioteki systematycznie kupujemy   
nowości . 

nowych książek popularnonaukowych. 
Gorące tytuły z bieżącej oferty wydaw-
niczej czekają na Was! Każdy z pewno-
ścią  znajdzie coś dla siebie. Dzięki 
środkom z Narodowego Programu 
Rozwoju Czytelnictwa możecie  na-
prawdę  cieszyć się czytaniem.  Zapra-
szamy do biblioteki szkolnej po  książ-
ki! 

 M. Juzepczuk 

NOWE KSIĄŻKI W BIBLIOTECE SZKOLNEJ!!!! 

dzo  realne jest to zagrożenie i jaka może 
być  jego skala. 

 Podczas tej wyjątkowej lekcji 
Błażej Chmielewski i Filip Truszkowski 
zaprezentowali sprzęt wojskowy, m.in. 
mundury, repliki broni, kamizelki. Ta 
część pokazu wywarła duże wrażenie i 
bardzo zainteresowała  uczniów klas 
pierwszych, wywołując przy okazji nie-
małe zamieszanie.  

Ważnym elementem zajęć była 
prezentacja prawidłowego postępowa-
nia z osobą ranną. Paweł demonstrował, 
jak przy użyciu zawartości zwykłej ap-
teczki samochodowej  opatrzyć ranę 

 Kto powiedział, że pasjona-
tów militariów można znaleźć tylko w 
szkołach mundurowych? Od 13 do 16 
października podczas lekcji edukacji 
dla bezpieczeństwa uczniowie klasy  
II C ze wsparciem ucznia klasy I A 
zaprezentowali pierwszy pokaz mili-
tarny.  

 Paweł Załoga, korzystając z 
wiedzy, którą zdobył na obozach mili-
tarnych, omówił  zagrożenia, jakie nie-
sie ze sobą terroryzm, opowiedział, jak 
zachowywać się w konkretnych sytu-
acjach i wyjaśnił sposoby działa terro-
rystów. Podkreślił, że najważniejsze 
jest uświadomienie ludziom, jak bar-

postrzałową i jak wykonywać improwi-
zowane opatrunki.   

Nie wszystko udało się  zapre-
zentować podczas jednej lekcji. Nie jest 
wykluczone, że chłopcy pojawią się  jesz-
cze na zajęciach edukacji dla bezpieczeń-
stwa. Jakie mają pomysły na następne 
pokazy? Wszystko w swoim czasie.  

Klasy pierwsze wydawały się 
bardzo zainteresowane, więc myślę, że 
już czekają z niecierpliwością, bo czym 
są suche informacje w porównaniu  
z doświadczenie i praktyką? 

Załoga 

Pokaz militarny 

BOMBOWA NIEDZIELA!! 
nym gazetki " postanowiliśmy okrążyć 

cały teren i wyjść na tyłach broniącego 

się wroga. Po kilku całkiem widowisko-

wych akcjach rodem z amerykańskiego 

kina  dotarliśmy na strategiczną pozy-

cję, z której mieliśmy dobry  widok na 

wyjście z bazy wroga. I nagle słychać 

głośne STOP, a zaraz po tym szybką 

wiązankę słów, których nie powstydził-

by się niejeden raper. Szybko udaliśmy 

się na miejsce, z którego dochodził 

krzyk. Dowiedzieliśmy  się, że znalezio-

na została bomba, ale nie ta, którą pla-

nowaliśmy odszukać.  Okazało się, że 

nasz kolega przewrócił się o wystający z 

ziemi… pocisk armato-hałbicy kalibru 

150 mm. Niezwłocznie zadzwoniliśmy 

po policję. Jakie było zdziwienie pary 

policjantów, kiedy wyszli z radiowozu  

i zobaczyli około 30 facetów w pełnym 

umundurowaniu i uzbrojeniu! Gdy szli 

w naszym kierunku, ręce położone 

mieli na kaburach od broni.  Mam wra-

żenie, że byli trochę zdziwieni całą 

sytuacją.  Pokazaliśmy im miejsce, 

 w którym leżał pocisk i w tym mo-

mencie nie wiem czego bali się bar-

dziej - tego pocisku, czy może naszej 

grupy... O ile pan policjant zachował 

zimną krew i szybko zadzwonił po 

oddział saperów, o tyle pani policjant-

ka, gdy tylko zobaczyła leżący na zie-

mi pocisk dokonała szybkiego taktycz-

nego odwrotu za drzewo ... 15 metrów 

dalej… Kazano nam niezwłocznie opu-

ścić teren i tak skończyła się 

" s t r z e l a n k a " ,  k t ó r ą  k a ż d y  

z uczestników zapamięta do końca 

życia. 

Błażej Chmielewski 

25 WRZESNIA 2016 w okolicy No-

wego Dworu odbyła się "strzelanka" 

ASG. Nieoczekiwanie musieliśmy ją 

dość szybko przerwać... Ale zacznij-

my od  początku. Na miejsce przyje-

chaliśmy około 8.30 . Okazało się, że 

polem bitwy będą opuszczone  

PGR- y. Po około 30 minutach wszy-

scy uczestnicy imprezy byli już na 

miejscu. No i zaczęło się. Zupełnie 

nowy, nieznany teren i dwie druży-

ny stające naprzeciwko siebie,  a do 

tego ciągłe problemy z orientacją      

w terenie. I tak dwie rundy. W ra-

mach urozmaicenia zabawy zapro-

ponowano tryb "bomba". W trybie 

tym jedna drużyna próbuje znaleźć  

i rozbroić bombę, zadaniem drużyny 

broniącej jest niedopuszczenie do 

rozbrojenia ładunku przez określony 

czas. Razem z „redaktorem naczel-
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ENGLISH CORNER 

a bit of novel perusing – specifically, for 

more than 3.5 hours per week – live on 

average two years longer than non-

readers. This appeared to be linked to 

cognitive enhancement rather than any 

other associated factor, including age, 

sex, education, race, health, wealth, 

marital status, and depressive tenden-

cies.  

 

During the 12-year-long study, the re-

search team – led by Avni Bavishi from 

the Yale University School of Public 

Health – divided their subjects into 

three groups: those who didn’t read at 

all, those who read for 3.5 hours per 

week or less, and those who read for 

more than 3.5 hours per week. Even in 

the second group, these occasional 

bookworms were 17 percent less likely 

to die during the follow-up period 

than those who did not. Before you 

claim that all those magazine articles 

you read are good enough, however, 

it’s worth noting that this effect can 

only be linked to books, and not other 

forms of reading material. “Book read-

ing contributed to a survival advan-

tage that was significantly greater 

than that observed for reading news-

papers or magazines,” the authors 

note in their study, concluding that 

“these findings suggest that the bene-

fits of reading books include a longer 

From http://www.iflscience.com 

(brain) 

Regularly Reading Books Prolongs 

Your Life By Up To Two Years 

There are many ways to improve the 

chance of you living to a ripe old age, 

and some are fairly obvious. Refrain-

ing from smoking and drinking, do-

ing moderate-intensity exercise, and 

eating a relatively healthy diet are 

some of the more obvious ones, but a 

new study in the journal Social Sci-

ence and Medicine also concludes 

that those who regularly read books 

add years to their lives too. In fact, in 

a long-term study of 3,635 people, 

they found that those that indulged in 

Liceum oczami pierwszoklasistów… 

osobie, która dopiero oswaja się z tym 
miejscem:  

„Największą zaletą tej szkoły jest chyba to, 
że budynek jest  unikatowy, właściwie za-
bytkowy”, „Zaletą tej szkoły to chyba jest 
ciekawy wygląd, ogólnie wnętrze.” – pod-
kreśliły zafascynowane pierwszokla-
sistki. 

 Nowi uczniowie szkoły do-
strzegli również jakieś mankamenty: 

„Jedyne co chciałbym w niej zmienić to 
boisko.” –oznajmił miłośnik sportu  
z klasy 1C. „Jeśli chodzi o zmianę, to chyba 
najbardziej sala gimnastyczna, reszta jest  
w porządku.” – uzupełniła koleżanka  
z klasy 1A . 

        Jak wiemy, dobre wyniki w nauce 
to także zasługa otaczających nas ludzi, 
z którymi relacje tworzymy od pierw-
szego dnia. Dzięki nim możemy osią-
gnąć więcej. Niekiedy  wystarczy chwi-
la, aby trzydzieści osób z klasy stało się 
jedną zgraną paczką. „Klasę mam bardzo 
fajną, no i zdążyłam zawrzeć już jakieś 
nowe znajomości”, „Zdążyłam już poznać 
sporo nowych osób i zawrzeć przyjaźnie, 
szczególnie w klasie, która jest bardzo po-
mocna i przyjacielska.”, „Już pierwszego 
dnia poznałam koleżanki, z którymi znala-
złam wspólny język. Moja nowa klasa jest 
fajna. Poznałam w niej wiele nowych 
osób.”, „ Zawarłem już nowe przyjaźnie, 
choć mam nadzieję, że to jeszcze nie ko-
niec.” – zwierzyli się uczniowie klasy 

1C i 1D. 

 Pojawiają się też głosy o po-
trzebie dalszej integracji: „Jak na razie  
nie zdążyliśmy się do końca zintegrować, 
ale wszystko w swoim czasie.” – powie-
działa jedna z koleżanek. 

 Podczas rozmów z uczniami 
klas pierwszych padło wiele ciepłych 
słów na temat nauczycieli i wycho-
wawców: „Nauczyciele są bardzo mili, 
chcą jak najlepiej nas nauczyć i pomóc 
wszystko zrozumieć.”,  „Każdy stara się 
nam pomoc.”, „Mam najlepszą wycho-
wawczynię jaka mogła być”, „Nauczyciele 
są naprawdę życzliwie nastawieni do 
współpracy z uczniami.” 

Kończąc, dodam moje własne 
refleksje dotyczące przygody, którą 
rozpoczęłam w Liceum Ogólnokształ-
cącym im. Piotra Skargi w Pułtusku. 
Jako pierwszoklasistka wiążę duże 
nadzieje z edukacją w tej szkole, prze-
pełnionej historią i dobrym duchem.  
W wielu kwestiach podzielam opinię 
moich kolegów i koleżanek, szczegól-
nie pod względem charakterystycznej 
dla tego miejsca atmosfery. Sądzę, że 
ten wybór pomoże mi osiągnąć życio-
we cele.  

Gabrysia Orłowska 

 

Jak co roku,  w murach Li-
ceum pojawiło się wiele nowych twa-
rzy, czytaj -  pierwszoklasistów. 

Nowa szkoła, nowi znajomi, którzy 
obrali podobną drogę. Wystraszeni, 
choć pozornie weseli i odważni.  Nie-
pewni  tego, co jeszcze nieznane, 
szukający wsparcia starszych kole-
gów i koleżanek. „Szkoła spodobała mi 
się właściwie od pierwszego dnia, wszy-
scy są pomocni, otwarci i mili, a jak pa-
trzy się na starsze klasy to widać, że są 
mocno zżyci z nauczycielami i generalnie 
z samą szkołą.”– mówi jedna z uczen-
nic klasy 1D. 

 Niewątpliwie atmosfera 
panująca w szkole sprzyja szybszej 
adaptacji. Została ona uznana za jed-
ną z największych zalet tego miejsca : 

„Panuje tu wspaniała atmosfera, którą 
tworzą zarówno uczniowie, jak i wycho-
wawcy. Chętnie tu przychodzę. Szkoła 
jest fajna i jak najbardziej jestem zado-
wolona z mojego wyboru.”- stwierdziła 
uczennica klasy 1C. „Bardzo dobrze się 
czuję zarówno w szkole, jak i w klasie. 
Szkoła ma swój wspaniały klimat.” – 
uzupełnił uczeń z tej samej klasy. 

 Cennym atrybutem szkoły 
jest również architektura i historia 
tego miejsca. Drewnie podłogi, wyso-
kie mury, jak również fakt, że teraz 
my współtworzymy jej obecne dzieje,  
potrafią zrobić wrażenie na niejednej 
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„Był kiedyś trener…” 
#HasiOut – takie właśnie hasło najczę-
ściej  pojawiało się na wszystkich stro-
nach klubu warszawskiej Legii. Miało 
ono na celu zademonstrowanie wło-
darzom klubu niezadowolenia kibi-
ców z prowadzenia piłkarzy przez 
Besnika Hasiego. Legia jeszcze nigdy 
w karierze nie miała tak słabego startu 
w lidze polskiej ‘’Lotto Ekstraklasa’’. 
Wspomniany wcześniej Albańczyk 
(bo takiej narodowości jest  Besnik 
Hasi) prowadził Wojskowych przez 3 
miesiące, a bilans spotkań prezento-
wał się następująco: 
 

Legia Warszawa 1-1 Jagiellonia Biały-
stok 
Legia Warszawa 0-0 Śląsk Wrocław 
Wisła Płock 2-3 Legia Warszawa 
Górnik Łęczna 1-0 Legia Warszawa 

Legia Warszawa 1-3 Arka Gdynia 
Ruch Chorzów 0-2 Legia Warszawa 
Termalica Nieciecza 2-1 Legia Warsza-
wa 
Legia Warszawa 2-3 Zagłębie Lubin 
Wisła Kraków 0-0 Legia Warszawa 
 

Jest to dramat. Mistrz Polski przegrywa 
z Arką, która 5 lat grała w niższych 
ligach, w dodatku „u siebie’’. Warto też 
wspomnieć o porażce Legii w 1/16 
f i n a ł u  P u c h a r u  P o l s k i  
z…pierwszoligowcem. Śmiało można 
powiedzieć, że jest to najgorszy start 
Wojskowych w historii. Na szczęście po 
3 miesiącach  włodarze Legii podjęli 
decyzję o zmianie trenera. Przez długi 
czas nie było do końca wiadomo, kto 
zaopiekuje się piłkarzami z Łazienkow-
skiej. Ostatecznie prowadzić ich będzie 
Jacek Magiera, który z Legią miał już 

pewien epizod w swoim życiu. Tak 
pisze się o nim na oficjalnej stronie 
Legii Warszawa: 
Jacek Magiera to były piłkarz Legii War-
szawa. Występował przy Łazienkowskiej w 
latach 1997-2006, dwukrotnie zdobywając 
mistrzostwo Polski. Magiera rozegrał z 
"eLką" na piersi 232 mecze i zdobył w nich 
19 bramek. 
 
Zaraz po zakończeniu kariery piłkarskiej, w 
2006 roku, Magiera rozpoczął pracę szkole-
niową i przez osiem kolejnych lat był asy-
stentem trenerów Legii Warszawa: Jacka 
Zielińskiego, Jana Urbana, Stefana Białasa 
i Macieja Skorży. 
Włodarzom  gratulujemy świetnej de-
cyzji, a trenerowi Jackowi życzymy 
powodzenia! 

Piotr Gos 

vival.” 

It seems that the complex, interwoven 

nature of many books cannot be 

matched, at present, by any other type 

of text-based information. Nevertheless, 

this doesn’t mean that books are the 

only way to engage your brain in intri-

cate, engaging ways – multiple studies 

across the years have shown 

that computer games are also excellent 

ways to boost intelligence and learning 

capabilities, both of which will undoubt-

life in which to read them.” “Reading 

books tends to involve two cognitive 

processes that could create a survival 

advantage,” the team added. “First, it 

promotes ‘deep reading,’” an immer-

sive process that encourages readers 

to form connections to other parts of 

the material and the world around 

them. “Second, books can promote 

empathy, social perception, and emo-

tional intelligence, which are cognitive 

processes that can lead to greater sur-

edly give you an advantage in life. Still, 

at this point, it seems that books rule 

the roost. The novelist Stephen King 

once said that “books are a uniquely 

portable magic,” and it appears that he 

was right in more ways than one. 
By Robin Andrews 

30.08.2016 
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LĘK 
Cześć 
To ja! 
Pustka... 
Twój największy lęk 
Rozejrzyj się! 
Wszystko wokół stanęło! 
Mijają ciebie ludzie 
Czasami odezwą się słowem 
Odpowiedzą uśmiechem  
Lecz... 
Na niebie już nie wyprze-
dzają się chmury 
Na niebie... 
Pojawiła się gęsta mgła 
Co dzień rankiem... 
Otula mnie chłodny deszcz 
I brakuje widoku jaskrawych 
sukni... 

Wszystko w tobie umarło 
Świat schował się w otchłani 
zimna 
Zwyciężyłeś! 
Osiągnąłeś to czego chciałeś  
Jednak czemu ci tak smutno? 
Czemu leżysz sama  
Czemu znowu pusto pa-
trzysz w lustro? 
Wiem... 
Bo już wszystko umarło  
To co mój spokój tliło 
Co serce nad góry stawiało... 
W tle nadal słyszę ich krzy-
ki! 
Ich słowa i prośby! 
Ostatnio spotykam nowe 
twarze 

Które jakby wybijały się po-
nad szarość  
Nadzieja... 
Gdzieś schowała się pod 
bluzą 
W niepokoju tak trudno za-
snąć... 
Zniekształcona twarz znów 
się zmienia 
Podnosi wzrok i patrzy w 
dal 
Dusza to się podnosi 
To upada 
Rankiem wstaje 
Nocą umiera... 
I na łasce Boga 
Mocno zaczynam grzmieć! 
Z głodem pięknej miłości  
Ja... 

CHWILA Z POEZJĄ 

Po prostu... 
Dłużej nie potrafię być 
Sam 
W sercu nie ma miejsca 
Na pustkę... 
Nie może wiać tam 
wiatr… 
Wierzę w chwile 
W której... 
Chmury znów zaczną 
lśnić  
Na niebie nocą... 
Pojawią się malunki Góry 
Zapanuje spokój 
I namiętna cisza 
 

„Twój Przyjaciel” 
Załoga 



Ciekawostki 

1. Musiałbyś zjeść 67 kolb kukurydzy, aby otrzymać tyle tłuszczu, ile 
znajduje się w jednej 200-gramowej torebce chipsów kukurydzianych. 
Wolisz ziemniaczane? Możesz zjeść 500 ziemniaków, zanim uzyskasz tyle 
tłuszczu, ile jest w jednej 250-gramowej paczce chipsów ziemniaczanych. 

2. Zanim wynaleziono żarówkę, ludzie spali około 500 godzin rocznie 
dłużej niż obecnie.  

3. Stwierdzono, że dzień po wprowadzeniu czasu letniego, kiedy śpi się o 
godzinę krócej, liczba wypadków samochodowych rośnie o 7%. Dzień po 
powrocie do czasu zimowego liczba wypadków maleje o 7%.  

4. Może podczas następnego treningu powinieneś się zastanowić nad 
śmiechem uwalniającym od napięcia. Według badacza humoru, Williama 
Frya, jeśli roześmiejesz się 100 razy, równoważy to 10 minut ćwiczeń na 
symulatorze wiosłowania.  

5. Według naukowców z University of Texas człowiek zapamiętuje jedy-
nie 20% informacji, które słyszy, ale 70% tego, co mówi. 

6. Fenyloetyloamina, nazywana cząsteczką miłości, jest naturalnie wystę-
pującą substancją sprawiającą, że czujesz się tak, jakbyś unosił się w po-
wietrzu. Znajduje się w krwiobiegu kochanków, w czekoladzie... i w die-
tetycznych napojach gazowanych.  

7. Dawniej lekarze wykrywali cukrzycę wylewając mocz pacjenta w po-
bliżu mrowiska. Jeśli mrówki spieszyły w kierunku plamy moczu, ozna-
czało to, że zawiera cukier.  

8. Jelito cienkie ma około 5-6 metrów długości. Jego wewnętrzna po-
wierzchnia jest pomarszczona, tworzy liczne fałdy. Gdyby cała została 
rozprostowana i rozłożona, pokryłaby dwa korty tenisowe.  

9. Masz wielką chęć wypróbowania nowej farby? Już starożytni Asyryj-
czycy farbowali włosy złotym pyłem i pachnącym żółtym krochmalem. 
Rzymianie malowali włosy na czarno dziurawcem, mirtem i łupinami 
orzechów włoskich.  

                                                                    Felicja Salwin kl.IIIc LO  
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Niskie Motylki 

Gdy pisałaś do mnie wieczo-
rami 
Pełna niepewności i niedo-
statku... 
W odbiciu światła widzia-
łem siebie...  
Tak samo kiedyś wygląda-
łem! 
Byłem sam na cały świat... 
Leżałem zabity wokół katu-
jącej muzyki... 
Mimo wielu słów i oczu 
Nadal czułem się jak w próż-
ni... 
Przez to sam zacząłem siebie 
ranić... 
Przypominałem sobie tamte 
chwile... 
Chyba mnie rozumiesz... 
Chciałem ci pomoc  
Chciałem, aby na twojej twa-
rzy pojawił się uśmiech! 
Aby cały świat... 
Nie runął ci w rękach 

Lecz nie ma to już znacze-
nia... 
Wiem... 
Skarb... 
Skarb to wcale nie jesteś ty… 
Drobna przyjaciółko  
Chociaż tak wyglądasz... 
Skarbem nie może być rzecz 
Ani osoba... 
Skarb to miłość 
Czasami zabija nas w sa-
mym sobie... 
Buduje u nas nieokreślone 
pragnienie... 
Jednak sama wiesz że... 
Gdy skarb znów jest blisko... 
Są to najpiękniejsze dni... 
Słońce znów jest na niebie 
Na twarzy pojawia się 
uśmiech! 
Wielkie ciepło wytwarza się 
w dotyku  ciał... 
Tak więc... 
Wracając do rzeczywistości... 

Gdy na piasek pieniące mo-
rza fale budują cienie 
Gdy daleki krajobraz maluje 
piękną pieśń... 
Gdzieś w oddali zobaczyłem 
ciebie! 
Może wydawać się to 
śmieszne... 
A cała historia jest daleka do 
oryginału  
To tak było... 
Utulała ciebie szara biel! 
Na głowie siedziały świecą-
ce motyle  
Które miały na wszystko 
rzucić cień... 
Odziewał ciebie ciemny błę-
kit  
I smutek twoich oczu... 
Czemuś tak smutna? 
Czemuś taka samotna? 
Czemuś nie potrafisz tak po 
prostu… 
Być? 

Leżąc na plaży 
Zobaczyłem ją... 
Niezbyt wysoką, ubraną w 
błękit 
Z wielką magią swoich 
oczu 
Za nią latały cztery motyle 
Czując w swoim sercu spo-
kój i sens... 
Uśmiechnęła się 
Cały świat runął na kolana  
I znów... 
Było pięknie  
Tak jak w krainie czarów 
 

Załoga 


