
Wiele dat porządku-
je  życie człowieka. 
Kiedy patrzę na Was 
przychodzi mi na 
myśl, że nasze losy 
mają wiele wspólnego. 
1 września 2009 roz-
poczęliście naukę w 
LO im. Piotra Skargi 
w Pułtusku, a ja obję-
łam stanowisko dy-
rektora tej szkoły. 
Myślę, że poziom 
stresu na starcie w 
nowej rzeczywistości 
był podobny. Różnica 
między nami polega 
głównie na tym, że ja 
pierwszą maturę zda-
wałam już po pierw-

szym roku pracy, 
a Wy — dopiero po 
trzech. 
Jaka z tego dla Was 
korzyść? Ja miałam 
krótki czas na przy-
gotowanie i zdałam, 
Wy macie bardzo 
długi, więc również z 
pewnością  sobie po-
radzicie z egzaminem 
dojrzałości. 
Szanowni Maturzyści. 
Życzę Wam, abyście 
znaleźli w  życiu rów-
nowagę między obo-
wiązkami a przyjem-
nościami, dobroczyn-
nością a asertywno-
ścią, konsekwencją  

  a spontanicznością, 
otwartością na ludzi i 
ich potrzeby a 
ostrożnością  przed 
ludźmi nieżyczliwymi. 
Życzę Wam, aby suk-
cesy na maturze 
otworzyły drzwi do  
miejsc przez Was 
wymarzonych, miejsc, 
w których będziecie 
mogli się w pełni re-
alizować i czuć się 
szczęśliwymi. 

Barbara Meredyk 
Dyrektor 

Szczęśliwej drogi, już czas, 

mapę życia w ręku masz, 

jesteś jak młody ptak... 

Wszystkim Maturzystom  
dziękujemy  za wspólnie 
spędzone lata nauki i za-
bawy w naszej szkole. 
Gratulujemy pomyślnego 

zakończenia edukacji w  
LO. Mamy nadzieję, że  

i my za rok staniemy w 
komplecie na Waszym 
miejscu.  

A dziś trzymamy kciuki 
za Wasz maturalny egza-
min  — tradycyjnie ży-
czymy powodzenia  i po-

łamania piór. 

Jesteśmy przekonani, że 
zdacie ją śpiewająco  

i bez  przeszkód zreali-
zujecie swoje życiowe 
plany i marzenia. Niech 
moc będzie z Wami! 
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Dlaczego Pana zdaniem uczniowie 
uważają fizykę za trudny przedmiot? 

G: Ponieważ nic nie jest łatwe, a co za 
tym idzie, fizyka też - a szczególnie 
trudne są początki, jeśli na dodatek 
nie miało się szczęścia do nauczyciela, 
który wprowadzał w świat fizyki. Tak 
samo trudno zostać muzykiem nie ma-
jąc słuchu muzycznego i poczucia ryt-
mu, jak i fizykiem, nie mając inklinacji 
do matematyki. Fizyka na poziomie 
szkolnym jest w zasięgu możliwości 
każdego ucznia dysponującego średnim 
IQ. Nie da się od niej uciec, w końcu 
fizyką jest wszystko, co nas otacza, 
lepiej się więc z nią zaprzyjaźnić. 
 
Jaki jest Pański ulubiony dział fizy-
ki? 
G: Ooo, Fizyka kwantowa…
zdecydowanie. 
 
A co Pana w niej najbardziej intere-
suje? 
G: Fizyka kwantowa jest dosyć daleka 
od potocznego wyobrażenia o fizyce. 
Dotyka takich spraw, które są na po-
graniczu filozofii i nauki, a czasami 
nawet zahacza o teologię. Wnioski pły-
nące z fizyki kwantowej są dla prze-
ciętnego zjadacza chleba szokujące. 
To może zabrzmi niesamowicie, ale 
ostatnie badania z zakresu fizyki 
kwantowej prowadzą do wniosku, że 
wszechświat jest matematyczny w 
takim sensie, jak program lub gra kom-
puterowa, a dowodem jest kwantowa, 
czyli ziarnista struktura czasoprze-
strzeni.  Trwają ostatnie testy weryfi-
kacyjne tej teorii, a jeżeli potwierdzi 
się ona, to czeka nas rewolucja w po-
strzeganiu rzeczywistości.  
 
Kiedy zainteresował się Pan fizyką? 
 
G: Ja swoją przygodę z fizyką zaczy-
nałem w szkole podstawowej od fascy-
nacji astronomią. Dopiero potem zo-
rientowałem się, że astronomia to 
część fizyki i tak mnie ten przedmiot 
zaczął coraz bardziej „wciągać.” Byłem 

do tego stopnia pasjonatem astronomii, 
że miałem własnoręcznie zbudowane 
obserwatorium, łącznie z teleskopami, 
które wykonałem samodzielnie. Robiło 
się to oczywiście z tego, co było pod 
ręką, a pod ręką nie było zbyt dużo. Na 
szczęście był zaprzyjaźniony sklep 
optyczny, gdzie pan przywoził mi wy-
brakowane, jeszcze nie oszlifowane 
szkła okularowe. Reszta soczewek po-
chodziła z rozbiórki starych aparatów 
fotograficznych. W tamtych czasach 
nie można było wejść do sklepu i po 
prostu kupić tego typu asortymentu. 
Tylko w ten, niejako domowy sposób, 
mógł powstać sprzęt, za pomocą które-
go po raz pierwszy zaobserwowałem na 
własne oczy kratery na księżycu, księ-
życe Jowisza, pierścienie Saturna, 
mgławicę Andromedy, czyli rzeczy, o 
których przeciętny zjadacz chleba, 
mógł tylko pomarzyć (śmiech). Docho-
dziło do tego, że dzieci z całej uliczki, 
a nawet i z rynku, przychodziły do mnie 
na podwórko, gdzie urządzałem pokazy 
astronomiczne. Do dzisiaj spotykam 
starszych ludzi, którzy mnie rozpozna-
ją i wspominają tamte czasy, jak 
pierwszy raz patrzyły w niebo przez 
teleskop właśnie mojej produkcji – ja 
już czasami o takich rzeczach nie pa-
miętam. Oni mi o tym przypominają. 
Niesamowita sprawa.  
Moja fascynacja astronomią i ogólnie 
kosmosem, podsycana przez lekturę 
twórczości Stanisława Lema, przero-
dziła się w zainteresowanie fizyką w 
ogóle. Wszak astronomia to tylko dział 
fizyki. Z czasem przyszło przekonanie, 
że jeśli chcę wiedzieć coś pewnego o 
rzeczywistości, która  mnie otacza, to 
powinienem studiować fizykę. Wie-
działem, że czekają mnie ciężkie stu-
dia, ale ciekawość świata zwyciężyła. 
Gdybym miał jeszcze raz wybierać, 
wybrałbym drogę kariery naukowej w 
tym kierunku, tak jak uczynili to ab-
solwenci naszej szkoły z poprzednich 
roczników  – Bartek Zglinicki i Piotr 
Podlaski (brązowy medalista na Mię-
dzynarodowej Olimpiadzie Fizycznej 

w Tajlandii), którzy rozsławili imię na-
szej szkoły, a teraz studiują fizykę 
teoretyczną na Uniwersytecie War-
szawskim. 
Wróćmy może jeszcze do Pańskich 
teleskopów… Jak powstawało takie 
urządzenie? 

G: A… taki teleskop powstawał np. z 
dwóch soczewek, z rury od odkurza-
cza, z rury, podarowanej mi przez pa-
nią ze sklepu z dywanami - na taką rurę 
był nawinięty dywan… Korzystałem też 
z różnych innych odpadów, które pozo-
stawały po przedmiotach codziennego 
użytku. W ten sposób powstawał 
sprzęt, przez który dało się prowadzić 
astronomiczne obserwacje. Wszystkie 
drobne, które w formie kieszonkowego 
otrzymywałem od rodziców, przezna-
czałem na  tego typu sprawy. Raz na-
wet nie kupiłem butów, a kupiłem so-
czewki…J 
 
Czy oprócz fizyki ma Pan jakąś pa-
sję? 
G: No tak, oczywiście: żeglarstwo, 
wędkarstwo, muzyka, no i nałogowo 
czytam. Literatura ….szeroko pojęta. 
Ale najczęściej fizyka kwantowa i per-
kusja. Teraz nawet mam nauczyciela, 
który, mam nadzieję, fachowo mną 
pokieruje. (śmiech). 
 
Dlaczego perkusja i jakie były po-
czątki Pana jako perkusisty? 
 G: Początki były mniej więcej takie 
same, jak w przypadku astronomii, czy-
li własnoręcznie wykonany sprzęt 
(śmiech). Doniczki pokryte folią ogrod-
niczą (śmiech). Pamiętam, dziadek dał 
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Fizyką jest wszystko… 
Dziś proponujemy spotkanie z najbardziej tajemniczym nauczycielem naszej szkoły. Uczy fizyki, a ostatnio podczas 
studniówki dał się poznać jako  cooltowy perkusista. Specjalnie dla Was z panem Andrzejem Gregorczykiem rozmawia 
Bartek Karwański 



mi takie miedziane kociołki, i to nawet 
fajnie brzmiało …pełny odjazd...  
Pierwsza perkusja stała w piwnicy. 
Przychodzili koledzy z gitarami, zamy-
kaliśmy się na dole, uruchamialiśmy 
pamiętny magnetofon Tonette, czy ZK 
140, czy czeską Teslę , na którym na-
grywaliśmy nasze muzyczne produkcje.  
To była dziecinada, nie? No, ale  wtedy 
wszystko dopiero się zaczynało. To był 
okres Beatlesów, Rolling Stonesów –  
dopiero rodziło się  wszystko to, co 
dzisiaj nazywane jest szumnie  klasyką 
muzyki rozrywkowej. Ważne, że myśmy 
byli bezpośrednimi świadkami tych 
narodzin i rzeczywiście strasznie nas 
to ciągnęło i pochłaniało… Generalnie 
był szał na tym punkcie… a już perkusi-
ści traktowani byli jak supermani. Każ-
dy chciał grać na perkusji. Postanowi-
łem, że nauczę się chociaż podstaw gry 
na tym instrumencie i uczę się…. do 
dzisiaj. 
 
Jakiej muzyki Pan słucha? 

G: Ja się wychowałem na tzw.  rocku 

progresywnym. Najbardziej mnie to-
ciągnęło   - zespoły typu King Crimson, 
Yes, Pink Floyd, Led Zeppelin, Deep 
Purple. Poza tym słucham każdej war-
tościowej muzyki, a moją ulubioną roz-
głośnią jest popularna „Trójka”. 
Czy może Pan opisać krótko swoje 
doświadczenia i przeżycia związane 
ze sceną? 
G: Nie wiem, z czego to wynikało, ale 
miałem szczęście spotkać na swojej 
drodze życiowej ludzi, którzy w póź-
niejszym czasie zabłysnęli na scenie 
jako gwiazdy muzyki i rozrywki. 
Tak było na przykład z kabaretem w 
Olsztynie.  To był Kabaret Kant, z któ-
rym zdobywałem laury na jednej z 
pierwszych Lidzbarskich Biesiadach 
Humoru i Satyry [Oglądamy dyplom]. 
Miałem wkładkę z podpisem, ale nieste-

ty niektóre rzeczy poginęły – to histo-
ryczna sprawa. Dzisiaj odbywają się 
już chyba trzydzieste któreś Lidzbar-
skie Biesiady – to trwa do dzisiaj, a 
wtedy odbywała się taka impreza jako 
druga.  
Rok 1977. Krzysztof Daukszewicz wy-
stępował wtedy z Kabaretem Gwóźdź.  
Zajęliśmy wtedy drugie miejsce i prze-
graliśmy tylko z Daukszewiczem. 
Miałem również okazję otrzeć się w 
poważnym wydaniu o taką estradę.  
[Plakat poniżej W automacie te małpie 
zdjęcia. [pośrodku Pan Gregorczyk]. 
Tutaj mam zdjęcie z basistą Czesława 
Niemena. On mnie zaraził tym wszyst-
kim – nazywał się Jurek Dziemski.  Je-
go brat Piotr, też był członkiem zespołu 
(Niemen Enigmatic), lecz zginął tra-
gicznie w wieku 20 lat. Niemen poświę-
cił mu płytę „Requiem dla Piotra”. Jemu 
po prostu zaszyli nożyczki w czasie 
operacji wyrostka robaczkowego i wy-
obraź sobie… poszedł do piachu.  
Był też epizod wspólnego muzykowania 
z Ryszardem Rynkowskim, ówczesnym 
studentem wydziału muzycznego. 
[Oglądamy zdjęcie: Rysiek na tle Rolls 
royce] 
Miałem z nim fajne zdarzenie. Spotka-
liśmy się w Warszawie przypadkowo  i 
to po kilkuletnim niewidzeniu; przy 
okazji jakiegoś nagrania z zespołem 
Nemezis, którego byłem twórcą i per-
kusistą. Nagrywaliśmy w Warszawie 
teledysk (to były czasy, kiedy występ 
w telewizji nie były jeszcze obcia-
chem :). Zaprosił mnie do takiego wy-

najmowanego mieszkania pod Wawrem. 
Zespół VOX był wtedy po pierwszej 
złotej płycie, a Rysiek zaprosił mnie do 
siebie, żeby mi tę złotą płytę pokazać. 

Był strasznie dumny z tego wydarzenia. 
Pamiętam jak dzisiaj – Wawer, pod War-
szawą, zajechaliśmy taksówką. Domek z 
czerwonej cegły. Rysiek mieszkał tam 
sam. Weszliśmy – bałagan! Taki urok 
mieszkania kawalerskiego. No i zaczęło 
się poszukiwanie tej „złotej pły-
ty” (śmiech) i w końcu ją znaleźliśmy –za 
wersalką (śmiech). „Złota płyta”, która 
była pokazywana w telewizji, fanfary itd. 
– znaleziona, zakurzona, za wersalką. Ry-
siek na to - „a widocznie mi wypadła”. 
Zespół VOX – „Bananowy Song”.  
Z kabaretem Kant uczestniczyłem w XIV 
Festiwalu Piosenki Studenckiej [oglądamy  
folder z tego festiwalu] , gdzie zdobyli-
śmy ważną nagrodę dla środowiska olsz-
tyńskiego oraz w festiwalu kabaretowym  
FAMA w Świnoujściu. 
Występowałem też w teatrze studenckim 
w sztuce reżyserowanej przez znanego, 
nieżyjącego już dziś aktora, Marka Wal-
czewskiego. Dzieło zostało wystawione 
później na deskach teatru im. Stefana 
Jaracza w Olsztynie. 
Takie miałem szczęście w życiu, że obra-
całem się w towarzystwie ludzi utalento-
wanych. Z nimi się zabierałem i na dobre 
mi to wychodziło.   
Jako zespół Nemezis mieliśmy ugrunto-
waną pozycję na śląskim rynku muzycz-
nym i graliśmy suporty przed występami 
znanych wówczas polskich zespołów, jak: 
Maanam, Bajm, Republika… Mieliśmy wy-
stępy w   TV Katowice i w tamtejszym 
radiu. Patrząc z dzisiejszej perspektywy 
sądzę, że  byliśmy dość ambitnym zespo-
łem metalowym, ponieważ graliśmy wy-
łącznie własne kompozycje. Pamiętam, jak 
wielką satysfakcję sprawił mi fakt, że 
jeden z utworów, którego -pochwalę się– 
byłem współautorem, usłyszałem w wyko-
naniu innego zespołu na jakimś przeglą-
dzie kapel rockowych.  Największym na-
szym sukcesem, był udział w Złotej Dzie-
siątce we Wrocławiu. Wrocław dawał 
przepustkę do Koncertu Debiutów na 
Festiwalu Polskiego Piosenki w Opolu. 
Chłopcy pojechali wtedy na festiwal, ale 
już  beze mnie, ja wróciłem do Pułtuska. 
Tak mi się poukładały sprawy osobiste.  
Może chce przekazać Pan uczniom ja-
kieś motto, mądrość? 
G: Może tak - żeby nie traktowali nauki 
jako czegoś sztywnego i bardzo oficjal-
nego. Nauka, a szczególnie fizyka, może 
być fascynująca po prostu na co dzień, 
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jak człowiek zada sobie trud i przemyśli 
pewne sprawy.  
W wydaniu szkolnym staje się to kator-
gą, ja zdaję sobie z tego sprawę, ale 
trzeba przez to przejść. Jednakże jak 
ludzie znajdą w dorosłym życiu trochę 
czasu na swoje zainteresowania, jakieś 
hobby, to naprawdę – fizyka otwiera 
oczy.  
A jeżeli chodzi o motto – to bardzo 
podobało mi się to, co powiedział Einste-
in – że „Nauka dzieli się fizykę i zbiera-
nie znaczków”. 
Matematyka, to jest osobna sprawa. To 
raczej dziedzina sztuki, chociaż oczywi-
ście jest nauką. Na pewnym poziomie do 
opisu rzeczywistości nie wystarczy  już 
zwykły język, on po prostu  pewnych jej 

obszarów nie jest w stanie opisać. Się-
gamy wtedy po język matematyki, któ-
ry „jest naturalnym językiem Wszech-
świata” jak powiedział papież Benedykt 
XVI. Można  to rozumieć tak, że 
Wszechświat jest zakodowany mate-
matycznie i tylko w ten sposób można 
go rozkodować, poznać.  
W ogóle to jest w ten sposób, że tak 
naprawdę są dwie nauki – fizyka i ma-
tematyka. Inne dziedziny, to są dzie-
dziny wiedzy, a nie nauki. Muszą być 
spełnione pewne kryteria, żeby można 
było coś nazwać nauką. Czegokolwiek 
byśmy się nie dotknęli, np.: geografia, 
to jest fizyka ziemi, biologia -fizyka 
organizmów żywych. I mamy zbitki: 
astronomia - fizyką kosmosu, chemia - 

to jest fizyka  powłok elektronowych i 
interakcji między atomami, a reszta…
to zbieranie znaczków - i bardzo mi się 
to podoba, bo jest prawdziwe. 

Dziękuję za rozmowę. 
 
 
Dziękuję…. 

Str. 4 Carpe diem 

Problemy uczniów, czyli cenzura sprzed 200 lat 

Przedmiot Rok szkolny 1824-
/1825 

II półrocze 

Rok szkolny 1825/1826 

I półrocze II półrocze 

Uczęszczanie do szko-
ły 

Nieregularnie Regularnie Regularnie 

Uważał w szkole Żadna uwaga Dobre Pilne 

Pracował w domu Mało Znacznie Pilnie 

Obyczaje Płoche Dobre Dobre 

Pilność w naukach Żadna Znaczny Dobre 

Nauka religii Mierny Dobry Dobry 

Nauka moralności Mierny Dobry Dobry 

Język polski Mały Dobry Znaczny 

Język łaciński Mały Mierny Znaczny 

Język grecki Mały Znaczny Dobry 

Język francuski Mierny Znaczny Dobry 

Język niemiecki Mały Znaczny Znaczny 

Historia Polski Mały Dobry Dobry 

Historia powszechna Mierny Dobry Dobry 

Geografia Mały Znaczny Znaczny 

Arytmetyka i algebra Mały Znaczy Dość dobry 

Geometria Mały Znaczny Dość dobry 

Historia naturalna Mały Znaczny Znaczny 

Fizyka Mały Mierny Znaczny 

Uczeń to ma  klawe życie.   Najpierw przez  kilkanaście lat  jest odpytywany, oceniany i sprawdzany oraz opisywany przez 
nauczycieli w różnych dokumentach. Potem informacje o jego stosunku do nauki i szkoły można odnaleźć w archiwum szkol-
nym. I jak  tu opowiadać dzieciom lub wnukom, pisać w pamiętnikach i blogach jakim to się dobrym uczniem było, kiedy w 
dokumentach szkolnych zachowało się takie na przykład świadectwo:   



Są to wyniki Jana Wasilewskiego 
ucznia Szkoły Wojewódzkiej XX Bene-
dyktynów w Pułtusku, który w roku 
szkolnym 1824/25 ze względu na „ de-
fekt w nogach rzadko odwiedzał klasę”  
VI. W tej sytuacji   „ dla postępowania 
płochego, ciągłej nieuwagi w klasie i 
żadnej pilności do nauk” musiał w roku 
następnym znowu uczyć się  klasie VI,  
mimo że miał 19 lat. Czy wtedy zniknął „ 
defekt w nogach”, czy może chłopak 
zrozumiał, że trzeba się uczyć- nie-
ważne, istotny jest skutek. Wyraźna 
poprawa zachowania i ocen w drugiej 
klasie VI, na tyle znaczna, że mógł  
ukończyć szkołę. 
  Jak jednak wynika z doku-
mentów, nauczyciele nie dopuścili go do 
egzaminu maturalnego w terminie regu-
laminowym ( lipiec 1826).  W tej sytu-
acji uczeń odwołał się  od decyzji szko-
ły  do Komisji Rządowej Wyznań Reli-
gijnych i Oświecenia Publicznego. Komi-
sja uznała, że „ z powodu iż w drugim 
roku uczynił postępek dobry w naukach 
do egzaminu przyjętym być może” . 
 Brak informacji, czy zdał eg-
zamin maturalny. Wprawdzie w 1828 
roku zapisał się na studia na Uniwersy-
tecie, ale  nie przedłożył wtedy świa-
dectwa i studiów nie ukończył.   
 Warto się przyjrzeć  świadec-
twu, szczególnie ocenom dotyczącym 
jego zachowania i wywiązywania się z 
obowiązków ucznia.  Muszę przyznać, 
że ten sposób oceny bardziej mi odpo-
wiada niż nam współczesny. Zwrot 

„nieregularnie uczęszczał” więcej mówi 
o obecnościach  szkole, niż zwykła licz-
ba opuszczonych godzin.  Moim zda-
niem, sympatyczniej brzmi ocena za-
chowania określona   słowem: płoche, 
nieco płoche, stateczne, dobre,  dobre 
po przestrogach.   Na świadec-
twie zwraca uwagę liczbę języków ob-
cych, których uczniowie musieli się 
uczyć . Nadmieniam, że egzamin matu-
ralny polegał m. in. na: napisaniu wypra-
cowania w języku polskim i łacińskim 
oraz na  tłumaczeniu z języka francu-
skiego i niemieckiego na język polski. 
 W gorszej niż Jan Wasilewski 
sytuacji znaleźli się  uczniowie, którzy 
w 1826 roku przystąpili do trwającego 
3 dni egzaminu ”kwalifikacyjnego do 
Uniwersytetu”.  W ciągu dwóch dni 8 
uczniów wykonywało pisemne prace 
maturalne, trzeciego dnia poddano ich  
dziewięciogodzinnemu egzaminowi ust-
nemu. Dwaj z nich nie uzyskali świadec-
twa :  Anastazy Prusinowski uczeń 
trzyletni klasy VI, który ” dość mier-
nym w nauce religii, matematyce małym 
nad mierność niewiele lepszym się oka-
zał” i Ignacy Brzozowski. Ignacy Brzo-
zowski był  uczniem trzyletnim klasy 
VI. Okazał się „bardzo miernym w alge-
brze i geometryi”. Kiedy odmówiono mu 
świadectwa „ z płaczem prawie od sie-
bie odchodził” . W tej sytuacji, 
uwzględniając fakt, że musiał się on 
opiekować młodszymi braćmi i matką, „ 
po examinie przyznano mu świadectwo 
jeśli się  przed examinem Towarzystw 

Elementarnych utrzyma” . 
 Innym przypadkiem była grupa 
3 uczniów pierwszoletnich klasy VI, 
przez nauczycieli ocenianych jako pło-
chych i niepilnych a których „ zarozu-
miałość o sobie skłoniła” do zgłoszenia 
się na egzamin maturalny.  Komisja 
Rządowa nie wyraziła zgody  na ich 
przystąpienie do egzaminu „ dla dobra 
samych uczniów” i dla „wyższego inte-
resu zaprowadzenia gruntownej w 
Szkołach nauki”. 
 I znowu okazuje się, że w 
szkole wiele rzeczy się powtarza. Iluż 
to uczniów nie otrzymywało promocji z 
powodu nieregularnego uczęszczania 
do szkoły, mierności w nauce, a ilu pró-
bowało „brać nauczycieli na litość”  
może nie płakać „ od siebie odchodząc”,  
ale wymyślając rozmaite nieszczęścia,  
które ich spotkały.  Iluż przekonanych 
o własnych talentach i wiadomościach 
domagało się lepszych ocen lub przy-
stępowało do egzaminów wykraczają-
cych poza ich umiejętności i zdolności. 
 Zmieniły się nauczane przed-
mioty, skala ocen ( a szkoda),  zasady 
egzaminu maturalnego.  I jeszcze jed-
na zmiana, tym razem korzystna dla 
dziejopisów. Wiele  dokumentów jest 
dziś sporządzanych komputerowo, nie 
trzeba odczytywać ręcznego pisma 
XIX wieku- ponoć kaligraficznego, ale 
niektórzy piszą bardzo nieczytelnie.  

Anna Krawczyńska 

wydawało się okazją do zarobku, do-
prowadziło do powstania głębokiej wię-
zi emocjonalnej pomiędzy Sochą a 
uciekinierami, ewoluując w heroiczną 
walkę o ludzkie życie. Film jest bez 
wątpienia wybitny, daleki od konwen-
cjonalnej rozrywki. Głęboko porusza 
widza. Nie brakuje w nim scen dra-
stycznych, przejmujących, jednak 
ogólna wymowa jest optymistyczna – 
Żydzi zostają uratowani, kończy się 
wojna. Główny bohater, początkowo 
materialista, a nawet prześladowca 
mieszkańców getta przeżywa głęboką 
przemianę, zaczyna odczuwać współ-
czucie, empatię i potrzebę bezintere-

 W poniedziałek, 21 marca 
uczniowie naszej szkoły mieli okazję 
obejrzeć genialny film pt.      „ W ciem-
ności” w reżyserii Agnieszki Holland, 
nominowany do Oskara w kategorii naj-
lepszy film nieanglojęzyczny. W rolach 
głównych wystąpili wybitni polscy akto-
rzy, m.in. Robert Więckiewicz, Kinga 
Preiss, Agnieszka Grochowska i Marcin 
Bosak. Film porusza trudny temat Ho-
locaustu. Oparty jest na prawdziwej 
historii Leopolda Sochy – Polaka ze 
Lwowa, który przez ponad rok pomagał 
i dawał schronienie ukrywającej się w 
kanałach grupie uciekinierów z getta. 
Robił to za pieniądze, jednak to, co 

sownej pomocy. Oglądając film możemy 
dostrzec wyjątkową dbałość o szcze-
góły oraz bardzo realistyczne ukazanie 
sytuacji. Mimo tragicznej historii film 
jest emocjonalny, ale nie ckliwy. Cieka-
wy jest także sposób przedstawienia 
Żydów – nie tylko jako nacji cierpiącej 
prześladowania, ale także ludzi, którzy 
w ekstremalnej sytuacji ujawniają swo-
je słabości, kradną, zdradzają, są nie-
ufni. Jest to film niesamowicie wiary-
godny, który ogląda się z pasją i zaan-
gażowaniem. 
 
Luiza Zaręba 
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blin? Może większy nietoperz?  
- Młody krwiopijca, mój drogi przyja-
cielu. 
- Krwiopijca? Na majestat cesarza, co 
on tu takiego robił?! Są dość niebez-
pieczne, gdy atakują w małych grup-
kach. Krążą plotki, że kiedyś parunastu 
osobników zakradło się pod tutejsze 
gospodarstwa i wyssało krew aż z  
siedmiu krów!  
- To tylko bujdy miejscowych chłopów, 
przecież nie znaleziono wyschniętych 
ciał. Prędzej przyjmę wersję, że sami 
sprzedali własne zwierzęta, by prze-
chlać wszystko na jednej biesiadzie – 
odrzekł z pogardą wojownik, wsiadając  
na swego białego konia. – Zaciskaj po-
pręg i wkładaj nogę w strzemię, pora 
się stąd zabrać. 
- Tak szybko? Nie zdążyłem jeszcze 
odpocząć – niedbale burknął zakładając 
lutnię ma plecy. 
- Ty? Ty odpocząć? Ha ha! Czymże się 
aż tak zmęczyłeś?  
- Bo kiedy ty wszedłeś, to ja stałem tu 
taki samotny, a w sumie nie taki cał-
kiem samotny, yyy, znaczy się taka 
jedna…  Wiesz, naprawdę późno się 
robi. 
- Czy mógłbyś kiedyś się opamiętać? 
Zawsze miałeś słabość do kobiet, ale 
czy nie czas znaleźć w końcu jakąś 
jedyną, wartą wysłuchiwania twych 
słodziutkich pochlebstw?  
- Wolę korzystać z życia pókim młody. 
Poza tym nie sądzę, by któraś była 
warta posiąść mnie tylko dla siebie – 
dumnie odpowiedział łapiąc za lejce. 
- Widzę, że czyjaś arogancja jest 
ostrzejsza niż mój miecz. Powinieneś 
nauczyć się szacunku dla ludzi. Duma 
nie jest przeciwieństwem skromności, 
lecz źródłem, nad którym trzeba umieć 
zapanować. Tylko głęboka pokora jest 
kluczem do ujrzenia właściwych dróg, 
oferowanych nam przez piękny świat. 
 Kończąc tym zdaniem rozmo-
wę, niezwłocznie ruszyli w dół góry. 
Krótkowłosy mężczyzna chwycił za 
swój instrument, chcąc umilić żmudną 
podróż. Gdy szarpnął za struny cały 
świat wokół wydawał się tańczyć i 
współgrać razem z wygrywaną melodią.  
Drzewa i krzewy delikatnie kołysały się 

smagane ruchami wiatru, a czerwone 
słońce mozolnie brnęło ku horyzontowi. 
Wkrótce przed podróżnikami ukazała 
się palisada wioski. 
- Stać! – energicznie wykrzyknął straż-
nik stojący na wieży wartowniczej. – 
Kto pragnie przekroczyć bramę Tugo-
ru?  
- Najemnik Maladius i bard Atalar. 
 - Poznaję was – rzekł z ufnością w 
głosie. - Otworzyć bramy! 
Masywne, trzymetrowe drzwi rozwarły 
się z nieznośnym zgrzytem. Na ulicach 
pieszczonych już przez cienie drewnia-
nych chałup, nie widać było żywej du-
szy. Nie trudno było odnaleźć dom na-
miestnika, od innych odróżniał się 
przede wszystkim kamiennym budul-
cem. Kiedy podjechali na podwórze, 
natychmiast wybiegł do nich mały, gru-
by człowiek: 
- Witajcie Panowie po raz drugi! Jako 
że widzę was żywych, śmiem mniemać, 
iż poszło zgodnie z planem? – rzucił z 
uśmiechem na twarzy. 
- Mniej więcej, oszczędźmy sobie 
próżnego gadania i przejdźmy od razu 
do sprawy – powiedział wojownik, rzu-
cając przed namiestnika łeb ubitego 
krwiopijcy. 
 - Piękny okaz. Zgodnie z umową, sto 
złotych monet, za szybką robotę do-
rzucę jedzenie i nocleg za dziś, na mój 
koszt. 
- Dziękujemy i jeśli możemy przepro-
sić, to udalibyśmy się już do karczmy. 
- Ależ oczywiście, nie zatrzymuję was, 
na pewno mieliście pracowity dzień. 
Zajazd stał niedaleko, około trzydzie-
stu metrów dalej. Ich zaciśnięte żołąd-
ki bezustannie domagały się zaspokoje-
nia. Usiadłszy przy stole, natychmiast 
krzyknęli na karczmarza i zamówili 
dużą wołową pieczeń, dwa bochny chle-
ba, oraz butelkę wina. Jedli energicz-
nie, żywo wspominając ostatnie dni i 
omawiając plany na kolejne. Właściciel 
przyniósł dwie flaszki najlepszego al-
koholu jaki posiadał, upierał się, iż to 
prezent od całej wsi i nie należy w ta-
kim wypadku odmawiać. Wkrótce dwaj 
panowie o chwiejnych nogach zostali 
odprowadzeni do swojej komnaty,  

Rozdział  1 
Gęste ciemności co jakiś czas 

były rozjaśniane przez delikatne smugi 
światła wpadającego z okrągłych, wy-
rzeźbionych blisko pod sufitem okien. 
Mimo wszechpanującego nieładu i bała-
ganu, wnętrze budynku wyglądało na 
użytkowane. Zalegające gdzieniegdzie 
cienkie warstwy kurzu, czy wytarte 
siedziska na ławach były wystarczają-
cym dowodem na obecność ludzkiej 
ręki.  Z oddali dało się słyszeć  niedy-
skretne  powarkiwania i chrząkania. 
Unoszący się w powietrzu niezmącony 
spokój, niespodziewanie przecięła klin-
ga miecza. W mgnieniu oka na ziemię 
spadł gładki łeb o trzech parach oczu, 
ciemnozielone cielsko runęło wraz z 
prymitywnie wykonaną włócznią, a brą-
zowa maź  rozlała się po ozdobionej 
freskami posadzce. Pojedynek, który 
ledwo się rozpoczął, już dobiegł końca. 
Światło brzasku wpadające przez 
otwarte wrota rozświetliło mrok. Wo-
jownik przymrużył oczy, które na krót-
ki okres czasu przyzwyczaiły się do 
ciemności. 
- Jak dobrze cię widzieć w jednym 
kawałku! – entuzjastycznie wykrzyknął 
stojący na zewnątrz mężczyzna. Jego 
krótkie, czarne włosy doskonale współ-
grały ze starannie przystrzyżoną bród-
ką. Budową nie przypominał raczej ko-
goś, kto przywykł do ciężkiej fizycznej 
pracy, czy też wojennego rzemiosła. 
Braki te nadrabiał darem dźwięcznego, 
czystego głosu. 
- Nie mów, że we mnie zwątpiłeś! – od-
powiedział wychodzący przez bramę 
zwycięzca. – Czy aż tak już przytyłem, 
by nie poradzić sobie z jedną małą po-
czwarą? 
- Ja? Skądże, od razu wiedziałem, że 
dziś nie będziemy spać pod gołym nie-
bem, ale zagościmy w wioskowej karcz-
mie. Czujesz już ten zapach unoszącej 
się po całym zajeździe wieprzowej pie-
czeni ? 
- A ty jak zawsze myślisz tylko o tym, 
jak napchać swój brzuch. Jestem cie-
kaw, czemu ten potwór zapuścił się aż 
tutaj? Nie sądzę, by było to miejsce 
przystosowane do jego trybu życia. 
- Co się trafiło tym razem? Jakiś go-

Legenda Maladiusa 



gdzie w ciepłych łóżkach dopadł ich 
sen.  
Księżyc w pełni rozpościerał na ziemi 
pelerynę swego blasku, panowała spo-
kojna cisza. W pewnym momencie Ma-
ladiusa zaniepokoił tajemniczy szelest. 
Otworzył oczy i ujrzał na środku poko-
ju zaciemnioną postać. Osobnik chwycił 
za twarz spokojnie śniącego barda, 
przytykając do jego ust szmatkę nasą-
czoną eliksirem usypiającym. Nim na-

jemnik zdążył wstać, napastnik wraz ze 
swoją ofiarą znajdowali się już za pro-
giem. Natychmiast rzucił się w pogoń, 
lecz drzwi zostały zamknięte od ze-
wnątrz. Nie mając ani chwili do strace-
nia, próbował wyważyć je silnym kop-
nięciem. Kiedy w końcu udało mu się 
wyjść, bez zastanowienia wybiegł na 
zewnątrz karczmy. Na próżno. W wio-
sce nie zauważył nikogo podejrzanego, 
lecz nie trudno było dostrzec świeże 

ślady wojskowych koni o charaktery-
stycznych, kolczastych podkowach. 
Maladius bezsilnie padł na kolana z 
myślą, iż jego jedyny przyjaciel, z któ-
rym spędził większość swego życia, 
został uprowadzony przez cesarskich 
żołnierzy. 
CDN... 

Maciej Duda 

Serca, mając możliwość obejrzenia 
gabinetu echa serca, pracowni prób 
wysiłkowych czy gabinetu holterow-
skegoi. Byłem także na Oddziale In-
tensywnej Opieki Kardiologicznej i 
wielu innych interesujących miejscach. 
Po prawie dwugodzinnej wizycie prze-
niosłem się do Szpitalnego Oddziału 
Ratunkowego. Tam również zostałem 
zapoznany z planem oddziału, gabine-
tami lekarskimi, gipsownią, salą chi-
rurgiczną w której dokonywane są 
m.in. szycia wszelkich ran. Pielęgniar-
ka oddziałowa pokazała mi również 
druki, które zostają wypełniane w mo-
mencie przyjmowania pacjenta na od-
dział. Następnym elementem była wizy-
ta w Dziale Ratownictwa Medycznego. 
Pracownicy pogotowia zdradzili mi 
sekrety pracy w tak fascynującym 
zawodzie. Zobaczyłem wnętrze ka-
retki pogotowia. Zobaczyłem, jak 
wygląda wykres mojego ekg. Ratowni-
cy cierpliwie i ciekawie wytłumaczyli 
mi, w jakich przypadkach stosują kon-
kretne leki, jak przeprowadzana jest 

intubacja chorego i w jaki sposób 
przebiega reanimacja. Po tej fanta-
stycznej wizycie, dzięki uprzejmości 
pielęgniarek z Oddziału Ratunkowe-
go, mogłem odwiedzić Oddział Chi-
rurgii Ogólnej i towarzyszyć pacjen-
towi w drodze z Izby Przyjęć na od-
dział. Tak zakończyła się moja wizyta 
marzeń. Myślę, że taki Dzień Przed-
siębiorczości jest miłym elementem 
nauki. Dzięki temu można poznać ta-
jemnicę naszego wymarzonego zawodu 
i zobaczyć, jak funkcjonuje miejsce 
naszej przyszłej pracy. Mnie osobi-
ście pobyt w szpitalu umocnił w prze-
konaniu, że dążę do  celu.  

Właśnie w czwartek, 22 mar-
ca, dzięki możliwości udziału w „Dniu 
Przedsiębiorczości" zobaczyłem, jak 
wiele trudu kosztuje  udzielanie pomo-
cy ludziom, ale też jak wielką daje 
satysfakcję. Mam nadzieję, że rów-
nież w drugiej klasie LO będzie możli-
wość uczestnictwa w takim dniu. 

Piotr Kwiatkowski 

W dniu 22 marca 2012 roku, 
uczestniczyłem w ogólnopolskim „Dniu 
Przedsiębiorczości" realizowanym rów-
nież w powiecie pułtuskim. Jako miejsce 
mojej jednodniowej pracy wybrałem 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki 
Zdrowotnej przy ul. Teofila Kwiatkow-
skiego 19. Zainteresowała mnie 
szczególnie praca na Oddziale Cho-
rób Wewnętrznych o Profilu Kardio-
logicznym oraz praca na Szpitalnym 
Oddziale Ratunkowym i Stacji Ratow-
nictwa Medycznego. W tym dniu 
zajęcia rozpocząłem o godz. 9:00. 
Stawiłem się w Dziale Administra-
cji, gdzie zostałem przyjęty przez 
Panią Dyrektor, która zaprowadziła 
mnie na wybrany oddział. Zostałem tam 
miło przywitany przez cały personel . 
Zajęła się mną pielęgniarka oddziałowa 
- pani Elżbieta Pawlak. Oprowadziła 
mnie  po całym oddziale omawiając 
zawód i pokazując tajemnicze miej-
sca, takie jak np. pokój lekarski, 
gabinet ordynatora itp. Zwiedziłem 
także Pracownią Diagnostyki Chorób 
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Skąd się biorą meszki? 
Dlatego , gdy kupimy owoce, a 

nie mamy zamiaru ich od razu zjeść, 
schowajmy je do lodówki. Jajka mu-
szek owocówek nie są szkodliwe dla 
naszego organizmu, po prostu je trawi-
my, same meszki już natomiast mogą 
przenosić groźne choroby. 

A czemuż to w zimie nie ma 
meszek, tylko latem? A no dlatego,  iż 
przykładowo w drodze z supermarketu 
do samochodu musimy narazić owoce 
na działanie niskiej temperatury, która 
uniemożliwia rozwój jaj.  Jakub Ptak 

prowadzącym do pożywienia.  
Ale skąd dokładnie meszki się biorą? 
Otóż z supermarketu! Dosłownie! Mają 
już swojej jaja w owocach, które kupu-
jemy w sklepach i nawet dokładne umy-
cie ich nie pomoże. Po około 12 godzi-
nach od kupna z jaj wykluwają się lar-
wy,  które następnie znów składają 
jaja, ale potrzeba 4 dni, aby mogły się 
zacząć rozmnażać . Jednak aby to na-
stąpiło, owoce muszą przebywać w 
temperaturze pokojowej,  inaczej  lar-
wy nie będą się w stanie rozwijać.  

No właśnie, wszyscy znamy te 
małe robaczki, które nie wiadomo skąd 
się biorą w naszych domach. Zacznij-
my jednak od tego, co przyciąga te 
muszki owocówki. Otóż jest to zapach 
etanolu, wydzielanego przez gnijące 
już owoce. Meszki mają nieprawdopo-
dobnie rozwinięty zmysł powonienia -  
około 1300 neuronów receptorów wę-
chowych; jednak prawdziwą umiejęt-
nością meszki jest negowanie pozosta-
łych zapachów z okolicy, aby móc się 
skupić tylko i wyłącznie na jednym,  



przegrała z dywanikiem, który usunął 
się spod nóg Piotra, a miłośnik akroba-
cji usiadł na podłodze. 
Świadkowie zdarzenia – nauczyciele – 
ze stoickim spokojem spytali  o stan 
zdrowia Piotra i czy aby nie doznał 
jakiejś kontuzji. 
Wyczynu tego, który z pewnością wpi-
sze się do dziejów szkoły – chyba 
pierwszy w historii wypadek fikołka w 
pokoju nauczycielskim -  dokonał będąc 
w klasie pierwszej. 

Podobno nauczyciela nic nie może zdzi-
wić, wszak uczniowie mają nieograni-
czoną fantazję i niespożyte siły . 
Niekiedy jednak dzieje się coś zupełnie 
nieoczekiwanego. 
Pewnego dnia do pokoju nauczycielskie-
go wtargnął, a właściwie wpadł, 
„Świstak” – Piotr Cieślak. Odbił się z 
gracją na  progu sali 24, z równie wiel-
ką gracją wykonał przewrót w przód na 
środku korytarza i wylądował… w poko-
ju nauczycielskim. Tu niestety gracja 

Dziś wiem, że powodem owego wyczynu 
był zakład z kolegą…  
 

Anna Krawczyńska 
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Carpe diem 

Maj. Czas matur i  kwitnących kasztanów. A kwiecień? W szkole to czas pożegnań. Dlaczego?  Bo rok szkolny 
kończą maturzyści. Rozstają się  ze swoimi klasami,  nauczycielami, nami—młodszymi  koleżankami i kolegami– i 
ze szkołą. Jeszcze tylko matura —i  ruszą własnymi drogami przez dorosłe życie. Zanim to jednak nastąpi 
poprosiliśmy, by ze szkolnego plecaka wydobyli kilka wspomnień i podzielili się nimi na łamach naszej gazety. 
W zamian przygotowaliśmy dla  Maturzystów niespodziankę: o Waszym pobycie w szkole opowiedzieli nam też 
Wasi nauczyciele…. 

jaka będzie pogoda przez najbliższy 
miesiąc.  
Sztam… „tu przyszedł, wyszedł, tam 
przeszedł, gdzieś poszedł”, wspomnień 
z Klasztoru po uszy… Studniówka w 
zespole z panem profesorem Gregor-
czykiem była chyba najprzyjemniej-
szym wstępem i najlepszym balem ze 
wszystkich, bo w sumie… jedynym, na 
jakim był.  
Dzień Przedsiębiorczości, podczas któ-
rego wraz z Mańkiem postanowili wcie-
lić się w role przedszkolanek również 
zostanie na długo w pamięci. Mieli opie-
kować się dzieciakami, a w gruncie rze-
czy to one pilnowały ich. Pochłoniętych 
zabawą Sztama i Mańka chyba tylko 
wzrost odróżniał od reszty przedszko-
laków.  
Święta każdego roku były wyczekiwa-
nym momentem. Na tych ostatnich 
Sztam z długo ćwiczoną 
i przygotowywaną kolędą chciał wystą-
pić przed klasą podczas dzielenia się 
opłatkiem. Udało się, ale na tym się nie 
skończyło. Na przerwie w Kąciku Patro-
na klasa „A” zebrana w chór pod batutą 
Sztama śpiewała bądź krzyczała „Stała 
pod śniegiem panna zielona”, zagłusza-
jąc radiowęzeł. Po chwili zaczęli dołą-
czać do śpiewania inni uczniowie, przy-

nosząc ze sobą jakąś „szamę” z Wigilii 
klasowych – był bigos, pierogi, było 
ciasto, było fajnie. W sumie nikt nie 
znał tekstów, tylko jakieś pojedyncze 
wyrazy, ale wyszło naprawdę świetnie. 

„A” klasa – matematyka-geografia 
Matematyka – prawdopodobieństwo… 
wrr…. Zawsze jest Pół na Pół. Albo Ala 
usiądzie na tym krześle, albo nie… albo 
wsiądzie do tego przedziału, albo nie… 
Zresztą, „jaka to różnica jest?”, skoro 
pociąg i tak pojedzie w jednym kierun-
ku? Albo wygra w totka, albo nie. Pro-
ste…! Zaliczył na 1 – z trzema wykrzyk-
nikami. 
Geografia – klimat morski, kontynen-
talny, dobry klimat. Doliny, wyżyny, 
górzyny i rowy. Opady, mgły i prądy 
powodowały, że do szkoły nie zawsze 
było po drodze.  
Dużo ciekawych przeżyć można przy-
wołać, bo czas Liceum to nie tylko 
szkoła, ale i mnóstwo wydarzeń i wspo-
mnień poza nią, które zostaną na całe 
życie. Nauka nie tylko wzorów, twier-
dzeń i definicji, ale też nauka życia i 
odpowiedzialności, a w przypadku 
Sztama również jazda w bagażniku 
samochodu osobowego obok gaśnicy i 
koła zapasowego…         SZTAM 

Wspomnienie z Liceum, hmmm…. Ciężko 
zacząć, a szybko skończyć się nie da.  
Zatem trzy lata młodszy Sztam, nie 
spodziewając się, że trafi na najlepszą 
klasę, jaką mógł sobie wyobrazić, przy-
szedł na rozpoczęcie roku szkolnego i 
Liceum. Początek, wiadomo: obserwa-
cyjno-rozpoznawczy tryb przebywania. 
Osoby, które pierwszy raz widział na 
oczy i takie, które znał od przedszko-
la… Lecz po kilku dniach wszyscy wylu-
zowali i znaleźli wspólny język. Każdy w 
„A” klasie była „jakiś”, w każdym coś 
ciekawego. Ktoś rysuje, ktoś śpiewa, 
ktoś na czymś gra, ktoś – jak trzeba – 
to i „w ryj dać może dać”. Przykładny 
uczeń i niedokładny też… Ktoś rzeźbi, 
jest Jeż, ktoś lubi w kosza, ktoś nie. 

Sala 34 
Dostanie się nie jest łatwe. Schody, 
dużo schodów, za dużo schodów, w pra-
wo, do końca korytarza, drzwi po le-
wej… Ławek rzędów trzy, tyle samo 
okien plus jedno z „przyczajki”, globus 
pod napięciem, atlasy, świat w liczbach, 
mapy, a w środku pani profesor Stosio. 
Wychowawca w pełnym znaczeniu tego 
słowa. Bear Grylls nawet nie dotarłby 
do miejsc, w jakich pani Profesor wie-
działaby, gdzie dobrze i smacznie 
zjeść, co ciekawego można zobaczyć i 

SZTAMA Z LICEUM  



Był ciepły kwietniowy dzień. 
Był to dzień wyjątkowy, ponieważ 
dwóch naszych kolegów obchodziło 
swoje siedemnaste urodziny. Ze wzglę-
du na letnią pogodę, postanowiliśmy 
uczcić ten dzień w plenerze. Plan był 
idealny. Zrzutka od 30 osób, cichy wy-
pad po szampana przed długą przerwą i 
celebracja na długiej przerwie.  

Godzina 10:35. 
 Ul. Świętojańska. 
Spora grupka przemierza ulice Pułtuska 
starając się nie zwracać na siebie uwa-
gi. Oczywiście gwar i głośne rozmowy 
skutecznie to uniemożliwiają. 

Godzina 10:40. 
Brama obok PKO. 

Grupka młodych mężczyzn znalazła 

idealne miejsce niedaleko szkoły, by 
uczcić to niezwykłe wydarzenie. Młody, 
wysoki, postawny, młodzieniec wycią-
gnął z plecaka „Szampanskoje Igristo-
je”. Coś huknęło, korki wystrzeliły. Każ-
dy po kolei zasmakował tegoż trunku, 
delektując się każdą kroplą. Wszystko 
byłoby dobrze, gdyby nie chytry W.ilk 
czatujący w oknach PKO. Jako szano-
wany członek grona pedagogicznego 
nasz Canis lupus poczuł się w obowiąz-
ku, by natychmiast przerwać tą niele-
galną zabawę. Chłopcy jednak przebie-
gli byli. Stojący na czatach krzyknął 
„Orient! W.ilk idzie!”. Słysząc to 
ostrzeżenie imprezowicze rozbiegli się 
we wszystkie strony świata, bijąc na 
głowę wyniki najlepszych sprinterów 
w biegach na 100 metrów. Wszyscy 

zdążyli uciec, ale to nie był koniec 
sprawy. 
 Jeszcze tego samego dnia. 

 Klasztor – lekcja chemii. 
W.ilk  i władze naszego LO, zaprosili 
nas do sali gimnastycznej w celu wyja-
śnienia zaistniałej sytuacji. Skąd wie-
dzieli, że to my? Do dzisiaj nie wiemy.  
Sprawa zakończyła się poważna rozmo-
wą i groźbą wyrzucenia ze szkoły 
(gdyby sytuacja wydarzyła się ponow-
nie). Mimo to jest to jedno z najbar-
dziej zwariowanych wspomnień z moje-
go pobytu w tej szkole. 

Anarchista i przyjaciele.  

Poznaliśmy zapach, unoszący się w oko-
licach szkolnego sklepiku, smak pysz-
nych kanapek, przytulny kącik patrona, 
pełną przyjaznej aury bibliotekę i wiele 
innych zakamarków, jakie kryje szkoła. 
Nim się obejrzeliśmy, przywitaliśmy 
kolejny rok szkolny -już jako drugokla-
siści. Zdecydowanie śmielej spacero-
waliśmy po korytarzach patrząc nieco 
z góry na nowych uczniów. W końcu 
teoretycznie posiadaliśmy większą wie-
dzę, niż młodsi koledzy. Druga klasa to 
czas odrobiny szaleństw. Znaliśmy się 
lepiej, co pozwoliło nam na spędzanie 
czasu w swobodnej atmosferze. Półme-
tek. Delikatnie podpytaliśmy , jak bę-
dzie wyglądała wspólna zabawa na stud-
niówce. Jednak matura wydawała się 
tak odległa. Mrugnięcie. Klasa trzecia. 
W głowie zadzwonił budzik, który przy-
pomniał, że pora na poważne decyzje. 
Ich podejmowaniu towarzyszyły przy-
gotowania do naszego pierwszego balu. 
Próby poloneza, wybór sali, partnerów, 
strojów. W międzyczasie próbne matu-
ry. Stres przeplatał się z pozytywnymi 
emocjami, jakie pojawiały się na myśl o 
tej jednej nocy. W końcu nadeszła. 
Suknie, dostojny polonez, podniosła 
atmosfera, a później zabawa do rana. „ 
Ale to już było i nie wróci więcej…”  
 Drugi semestr dobiegł końca równie 

szybko, jak studniówkowa zabawa. 
Chciałoby się użyć metafory, że czas 
uciekł nam, jak piasek przez palce. Na 
palcach jednej ręki możemy policzyć 
dni do zakończenia roku szkolnego. 
Chodziliśmy do Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Piotra Skargi trzy lata. Zło-
ściliśmy się, śmialiśmy, płakaliśmy, po-
zytywne emocje przeplatały się z licz-
nymi przykrościami. Mimo wszystko 
już niedługo po zakończeniu z senty-
mentem będziemy wracali do chwil 
spędzonych w liceum. Może nawet w 
trakcie pożegnania klas trzecich w oku 
zakręci się łezka. 27 kwietnia otrzyma-
my świadectwo ukończenia liceum, a 
niedługo po tym odwiedzimy szkołę 
jeszcze kilka razy, aby sprawdzić swo-
ją wiedzę podczas egzaminu dojrzało-
ści. Przed nami długie wakacje oraz 
dorosłe życie i coraz więcej trudnych 
wyborów. Każda jednostka ze społecz-
ności klasy III C, podobnie jak z każ-
dej innej, pójdzie w swoją stronę z 
myślą, że „ważne są te dni, których 
jeszcze nie znamy”. Nie możemy jed-
nak zapomnieć, że te trzy lata znaczą-
co wpłynęły na to, jacy jesteśmy teraz 
… 
Angelika Skowrońska 

 Rok szkolny dla tegorocznych 
maturzystów dobiega końca. Co więcej 
lada dzień to, co do tej pory było naszą 
codziennością stanie się jedynie wspo-
mnieniem. Kolekcjonujemy wspomnienia 
zarówno te wywołujące uśmiech na na-
szych twarzach,  jak i te związane z 
mniej wartymi zapamiętania sytuacja-
mi. Jednak warto skupić się na tych 
pozytywnych i z przyjemnością powra-
cać myślami do czasu spędzonego w 
naszym Liceum. A z czego ułoży zbiór 
wspomnień klasa IIIC? Przede wszyst-
kim należy zaznaczyć , że w klasie 
przeważały kobiety. W ich pamięci  
pozostaną czterej dzielni mężczyźni, 
którym nigdy nie brakowało  zrozumie-
nia dla „kapryśnych” koleżanek. Cierpli-
wie znosili wszystkie humorki. Nato-
miast jeśli mowa o kobiecej naturze, to 
warto podkreślić, że pomimo odmien-
nych charakterów, zdań czy poglądów 
tworzyliśmy zgraną klasę, w której 
konflikty paradoksalnie wynikały za-
zwyczaj z prób dojścia do porozumie-
nia i osiągnięcia kompromisu.  
 Pierwsza klasa minęła pod zna-
kiem integracji oraz odkrywania, co 
przygotowała dla nas nowa szkoła. Za-
aklimatyzowanie się w nowym otoczeniu 
wśród wielu nowych osób, nowych na-
uczycieli zajęło nam odrobinę czasu. 
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 Klasy trzecie odchodzą? 
Trzecia A i trzecia D dla mnie nie do 
końca. W moim czerwonym zeszycie 
(kolor ten to ukłon w stronę pasji Ra-
dosława, Adriana i Artura) zostanie po 
nich ślad…  Zapisane, przepisane z wy-
pracowań celnie, oryginalnie, ekscen-
trycznie  i odkrywczo   sformułowane 
myśli. Parafrazując Czesława Miłosza 
cenię je sobie wyżej niż tysiące praco-
wicie zapisanych stronic. W czasie 
nocnego sprawdzania są jak promienie 
słońca… No i ta satysfakcja, oto wesoły 
plon mojej polonistycznej pracy. Na-
zwiska autorów pozostaną na zawsze w 
mojej (tylko mojej) wdzięcznej pamię-
ci. Czytajcie i podziwiajcie… 

Pankracy dostaje ataku białe-
go światła i woła: wygrałeś Palestyńczy-
ku! 

Hrabia Henryk nie przystaje 
na niemoralną propozycję Pankracego. 

Henryk i Maria brali ślub, ale 
ogólnie przygotowywali się do chrztu. 

Kordian przychodzi do papieża 
z ważną sprawą, gdy ten zabawia się ze 
swoją papugą. 

Chłop polski jak to chłop ma 
kontakt z krowami, owcami, kozami. 

Dziwną sprawą było to, że in-
teligentny Lucjan brał za żonę zwykłą 
chłopkę. 

Jacek zabił Stolnika, aby bez 
żadnych przeciwwskazań mógł prosić o 
rękę Ewy. 

Kobieta zamordowała męża 
ponieważ chciała się go pozbyć na sta-
łe. 

Wokulski kochał Izabelę na 
wszystkie sposoby. 

Wokulski kładzie się na torach 
jako słaby romantyk, ale wstaje już 
jako silny pozytywista. 

Izabela czuła wstręt do Wo-
kulskiego z powodu odmrożeń palców, 
których doznał podczas pobytu na Sy-
berii, gdzie handlował bronią. 

Wokulski stworzył specjalnie 
dla Izabeli metal lżejszy od powietrza 
i zrobił z niego medalik 

Z wyrazami sympatii dla 
wszystkich miłośników języka polskiego 

Anna Krystoszyk 

mecze, uczestniczymy w wielu konkur-
sach, reprezentujemy szkołę na ze-
wnątrz. Najmilsze wydarzenia to: inte-
gracja w Skaszewie, wycieczka do To-
runia, wyjazdy do Warszawy. Kończymy 
rok szkolny z porządnymi wynikami w 
nauce i bardzo dobrą frekwencją. 
Klasa druga to dopiero wyzwanie 
 Lat przybywa, doroślejemy i 
świętujemy uroczyście „osiemnastki”., 
zdobywamy prawa jazdy, przeżywamy 
pierwsze miłosne zauroczenia. Jak tu 
znaleźć czas na naukę? A tu wycho-
wawca wciąż monitoruje postępy w 
nauce. Grę w karty proponuje zamienić 
na prace w bibliotece. Wciąż ma nowe, 
ale niekoniecznie popularne pomysły. 
Najprzyjemniejsze wspomnienia to 
wycieczka do Janowca, Kazimierza 
Dolnego oraz spacer wśród lessowych 
wąwozów. Najtrudniejsze zadanie i 
bardzo niechętnie przyjęte – konkurs 
klas II. Wcielamy się w „szkołę i klasz-
tor”. Odnosimy zwycięstwo, dające nam 
poczucie wartości i satysfakcję. 
Klasa trzecia – wkrótce matura 
 Pośpiech w powtórkach, prób-
ne matury i już tylko sto dni do egza-
minu dojrzałości 
Studniówka – parada młodości, wdzię-
ku, elegancji. Bal, który na długo pozo-
staje w pamięci i wspomnieniach. 
Zbliżamy  się do pożegnania ze szkołą. 
Wyniki końcowe satysfakcjonujące. 

 1 września 2012 roku – klasa 
matematyczno-geograficzna. Pierwsze 
kroki w Liceum, pierwsze wrażenia, 
którym towarzyszy wielka niepewność 
z obu stron. Obserwuję nową gromad-
kę, zastanawiam się, z kim przyjdzie mi 
dzielić los przez kolejne trzy lata. 11 
miłych, spokojnych zdystansowanych 
dziewcząt i 19 radosnych, bardzo ży-
wych młodzieńców, w tym dwóch prawie 
identycznych. 
Integracja 
Poznajemy szkołę, tradycje, panujące 
tu zwyczaje, siebie nawzajem. Próbuje-
my ustalić system wartości, którym 
będziemy się kierować w Liceum. Po 
prawdziwej „burzy mózgów” osiągamy 
kompromis. Jednak dopiero czas poka-
że, czy wychowawca i klasa chcą na 
pewno iść tą samą drogą. Kończę zaję-
cia w przekonaniu, że nie będzie łatwo, 
ale musi być skutecznie. Postanawiam 
wcielić w klasowe życie motto państwo-
we Brazylii: „ Oredem e prodgresso – 
Ład i postęp. Poszukuje w myślach me-
tod, dzięki którym uczniowie zrozumie-
liby, że „czas to dar, a umiejętność 
wykorzystania czasu to sztuka” 
Następne dni 
 Klasa jak wulkan i trzęsienie 
ziemi zarazem. Ogrom energii, różno-
rodność uzdolnień i zainteresowań, 
mnogość pomysłów, wciąż coś się dzie-
je. Chłopcy najchętniej rozgrywaliby 

Średnia ocen w klasie ponad 4. 17 osób 
osiąga bardzo wysoką średnią, w tym 7 
osób powyżej 4,75. 
Podsumowujemy nasz pobyt w Liceum i 
wspólne dokonania, odpowiadając na 
pytania ankietowe. 
Zastanawiamy się między innymi nad 
takimi kwestiami: 
- jakie wartości wynieśliśmy z Liceum 
- czy Liceum spełniło oczekiwania mło-
dzieży (wychowawca, klasa ,Rada Peda-
gogiczna) 
-kim będę w przyszłości 
- moje oczekiwania. Ja za 10 lat 
Oto niektóre wypowiedzi: 
System nabytych i preferowanych 
wartości: pracowitość, odpowiedzial-
ność, prawdomówność, życzliwość wza-
jemna i otwartość na ludzi, lojalność, 
tolerancja, potrzeba i umiejętność 
poszukiwania wiedzy, systematycz-
ność, punktualność,  spokojne rozwią-
zywanie konfliktów i przeświadczenie, 
że najefektywniejsza jest praca w 
dobrym zespole pod kierunkiem mą-
drych i inteligentnych liderów. 
90% młodzieży odpowiedziało, że li-
ceum spełniło ich oczekiwania. 
Klasa: 
Spotkałem tu wielu ciekawych ludzi. 
Każda osoba miała to coś, jakąś cha-
rakterystyczną cechę. Od każdego 

Nr 5/2011/2012 

Głos  z Kawiarenki pod Globusem 

O miłośnikach języka polskiego... 

Str. 10 



można się było wiele nauczyć. 
Moja klasa była super, poznałem wielu 
fantastycznych ludzi. 
Zgrany, tolerancyjny zespół, dawał mi 
poczucie  siły i bezpieczeństwa. 
Jestem dumna z mojej klasy. Pierwszy 
raz trafiłam na tak wspaniałą atmosfe-
rę. 
Nauczyciele: 
W większości super. 
Uczniowie szczególnie dziękują Paniom: 
Annie Krystoszyk, Annie Krawczyń-
skiej, Agnieszce Bujnowskiej, Jadwi-
dze Stosio, które swoim podejściem 
zachęcały do nauki, pracowały z pasją 
tak, że nawet nudne tematy okazywały 
się ciekawe. Wytrwale współtworzyły 

sukcesy uczniów. 
Wychowawca: 
Miał pomysł jak prowadzić uczniów, by 
się wciąż rozwijali. 
Budził zaufanie, służył pomocą i dobrą 
radą 
Uczył dobrego zachowania i jak kultu-
ralnie się różnić. 
Można było powierzyć mu swoje kłopo-
ty i problemy. 
Kogo spotkamy po latach: 
Będą wśród nas ekonomiści, nauczycie-
le, inżynierowie budownictwa, geodeci, 
architekci wnętrz, twórcy nowocze-
snych technologii a nawet szalony na-
ukowiec. Za dziesięć lat większość ma-
rzy o rodzinie, ciekawej pracy, sukce-

sach zawodowych. A oto wypowiedzi: 
Ja za 10 lat: Mężczyzna w garniturze z 
teczką w ręku, obrączką na palcu, 
zdjęciem dziecka w portfelu. 
Za dziesięć lat będę szalonym naukow-
cem. 
Za 10 lat będę miał dobrze prosperują-
cą firmę i rodzinę. 
Życzę maturzystom świetnej matury, 
dalszych sukcesów – i oby spełniły się 
marzenia. 
I tak zaczyna się ostatni rozdział inte-
lektualnej przygody klasy III A w li-
ceum i mojej wieloletniej podróży dy-
daktycznej. Powtórzę za poetą A jed-
nak żal się rozstać. 
Jadwiga Stosio i współautorzy              

klasa szła coraz szybciej, a ja... coraz 
wolniej. Przy przejściu dla pieszych w 
okolicy Technikum młodzież nagle zo-
rientowała się, że kogoś im brakuje. 
Zaraz, zaraz, a gdzie jest Pani Profe-
sor??? Pani Profesor – czyli ja – szła 
sobie spokojnym, spacerowym krokiem 
i zastanawiała się, kiedy młodzież za-
uważy, że „opieka została za peleto-
nem”…J Zrugałam ich, oczywiście (ale 
dość łagodnie i poszliśmy dalej. 
Kilka miesięcy później… Kolejne wyj-
ście, tym razem do Biblioteki Lelewela. 

Deszczowy, pochmurny dzień jesienny. 
Idziemy na zaplanowane spotkanie z 
pracownikiem Biblioteki Akademii Hu-
manistycznej. Mamy trochę czasu, bo 
do spotkania prawie godzina, a dojście 
potrwa około 15 minut…  
Klasa F posłusznie czeka na mnie przy 
wyjściu ze szkoły. Deszcz co prawda 
właśnie przestał padać, ale dzień jest 
dość chłodny. Ruszamy… Najpierw po-
woli, jak żółw ociężale, wkrótce ruszyła 
klasa do Biblioteki cwałem…Jako nieco 
starsza od uczniów osoba z początku 
próbowałam dotrzymać im kroku, ale 

Znowu spotykamy się przy bramie 
szkoły, ogłaszam „Ruszamy” i… patrzę, 
a klasa „wlecze” się za mną noga za 
nogą. Pytam: „A wy co, śniadania nie 
jedliście? Szybciej troszkę”. Na co 
słyszę: „Ale ostatnio pani nakrzyczała, 
że idziemy za szybko, to zwolniliśmy…” 
I jak tu się gniewać, skoro klasa po 
prostu posłuchała swego nauczyciela…? 
A podobno młodzież nas nie słucha :D 

Lidia Chymkowska, wychowawca IIIF 
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W III D w dzień targowy takie słyszy się rozmowy... 

Ania Bartosiewicz uczy się jak Sienkie-
wicz. 
Chrzanek, co ugasi każdy ganek. 
Seweryn sprzedawca peleryn. 
Drążek Ola, co lubi Gregora. 
Radek, co spóźnia się przez przypadek. 
Duży Gregi, co lubi biegi. 
Spocone plecy Artura są gorsze niż 
matura. 
Guzik Anka lepsza niż skakanka 
Temptation z Justyną jest jak słodkie 
wino 
Jackowski Jacek mało kto wie, on Da-
mian nazywa się. 
Aneta Biega jak atleta. 
Klaudia kamerę ma i na You tube’a 
wrzuci cię raz dwa. 
Anna Srebrnym mustangiem jeździ jak 
błyskawica nie dogoni jej nawet Robert 
Kubica. 

Kępczyńska Paulina mówi że mądra z niej 
dziewczyna. 
Ela co nas zawsze rozwesela. 
Eliza, co lubi klub „Ibiza” 
Natalia, co organistką jest, śpiewa pięk-
nie i jest the best . 
Jackson Adrian każdy to wie zrobi moon 
walk kiedy chcesz. 
Bliźniaki w naszej klasie mamy: Agniesz-
kę z lokami i Adriana z trampkami. 
Milena swoim urokiem każdego onieśmie-
la. 
Polewacz Karolina to wysportowana 
dziewczyna. 
Mateusz nie boi się niczego, chyba że 
jesteś Cyganem kolego. 
Sadziak Konrad z Armenii jest, umie 
historię  i angielski fest. 
Słończewski Łukasz w piłkę gra i pod 
koszulką kaloryfer ma. 

Magda o fundusze klasowe dba i zaw-
sze fajne imprezy w Moszynie ma. 
Kiedy ci smutno, kiedy ci źle Ola su-
char opowie i rozweseli cię. 
Wyrzykowska Kasia fajna jest, ma 
ładne oczy i nos też. 
Karolina klasowa siatkarka  lepsza od 
Wlazłego i Smolarka. 
Zaremba Piotr każdy to wie inżynie-
rem będzie, albo i nie. 
I taka jest właśnie III D, którą całe 
trzy lata pani Ambroziak opiekowała 
się. 

Uczniowie 
III D to zbiór indywidualności, które 
nadawały charakter całej społeczno-
ści klasowej. Nie zawsze postępując 
z wolą . Gdybym miała ja opisać przy-
miotnikami użyłabym następujących: 
niepowtarzalna, wyjątkowa, hałaśliwa, 
wrażliwa, miła, aktywna, zgrana, lojal-
na, pełna energii nie dającej się 
ujarzmić i bardzo sympatyczna 

Wychowawca 
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Święta Wielkanocne  
 Wielkanoc to jedno z najważniejszych świąt chrześcijańskich upamiętniających śmierć i 

zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Obchodzone jest w pierwszą niedzielę po pierwszej wiosennej pełni. 
Zwyczaje i tradycje wielkanocne: 
Wielkanoc to prawdopodobnie święta, z którymi związana jest największa ilość zwyczajów i tradycji. Jest to malowanie i 
święcenie jajek (pisanki, kraszanki), święconka, dzielenie się jajkiem, śniadanie wielkanocne, Emaus (odpust krakow-
ski) ,Rękawka (krakowska zabawa we Wtorek po świętach), śmigus-dyngus, Dziady śmigustne (małopolska), Siuda Baba 
(okolice Krakowa), pogrzeb żuru i wieszanie śledzia na zakończenie Wielkiego Postu, wieszanie lub topienie Judasza. 

Potrawy Wielkanocne 
Jako że Święta Wielkiej Nocy są świętami wesołymi oraz kończą Wielki Post na stołach dominuje przepych. Jemy wszel-
kiego rodzaju mięsa, wędliny i ciasta - baby, kołacze, mazurki, makowce, faszerowane i pieczone jajka itp. Kuchnia staro-
polska obfituje w wykwintne potrawy takie jak: żur wielkanocny, barszcz, zupa chrzanowa, kaczka faszerowana, pasztety, 
biała kiełbasa, sałatki. Wielkanoc może być także okazją do spróbowania dziczyzny: zając, dzik, cietrzew, bażant, sarnina 
Jednym z najpopularniejszych zwyczajów  wielkanocnych jest :  

Śmigus Dyngus 
Śmigus dyngus zwany także lanym poniedziałkiem, śmigusem lub poniedziałkiem po niedzieli wielkanocnej. Dyngus po sło-
wiańsku oznacza ’włóczebny’’. Wywodzi się od wiosennego zwyczaju składania wzajemnych wizyt u znajomych i rodziny 
połączonych ze zwyczajowym poczęstunkiem, a także i podarunkiem, zaopatrzeniem w żywność na drogę. Wizytom towa-
rzyszyły śpiewy o charakterze ludowym i religijnym. Dyngus dla uboższych, nie mających bogatych znajomych, stał się 
sposobem na wzbogacenie jadłospisu i okazją pokosztowania niecodziennych dań. Słowem śmigus określono natomiast sam 
zwyczaj polewania wodą. 
Zwyczaje i tradycje związane z tym dniem to : 

Najbardziej popularne oblewanie się wodą 
W niektórych regionach istnieje też zwyczaj smagania się witkami z gałązek 
Inne zwyczaje to np. procesje, dziady śmigustne czy krakowski Emaus. 

Drugim równie popularnym zwyczajem jest malowanie pisanek. 
Na ziemiach polskich najstarsze pisanki, pochodzące z końca X wieku, odnaleziono podczas wykopalisk archeologicznych 
na opolskiej wyspie Ostrówek, gdzie odkryto pozostałości grodu słowiańskiego. Wzór rysowano na nich roztopionym wo-
skiem, a następnie wkładano je do barwnika – łupin cebuli lub ochry, które nadawały im brunatno-czerwoną barwę. W pro-
cesie chrystianizacji pisankę włączono do elementów symboliki wielkanocnej. Obecnie pisanki wykonuje się przed Wielka-
nocą. Pisanki mają symbolizować rodzącą się do życia przyrodę, a w chrześcijaństwie dodatkowo nadzieję wynikającą z 
wiary w zmartwychwstanie Chrystusa. 
Wiktoria Pawelczyk, Marta Baranowska 


