
spędzenia tego roku 

szkolnego w murach 

Skargi. 

 W związku ze 

zbliżającym się Dniem 

Nauczyciela składam 

serdeczne życzenia 

wszystkim Nauczycielom 

i Pracownikom Liceum, 

tym czynnym, a także 

Emerytowanym, wielu 

sukcesów zawodowych i 

osobistych, wielu sytu-

acji szkolnych, które 

dadzą poczucie radości i 

satysfakcji. 

 

Barbara Meredyk 

Dyrektor Liceum Ogól-

nokształcącego im. P. 

Skargi w Pułtusku 

 Za nami pierw-

szy miesiąc nauki. Wrze-

sień obfitował w różne 

wydarzenia i przedsię-

wzięcia, w których mło-

dzież Liceum brała 

udział. Te formy zajęć 

pokazują jak bardzo 

młodzież i nauczyciele 

identyfikują się ze 

szkołą, jak rozwijają 

swoje zainteresowania, 

jak godnie reprezentują 

Skargę w środowisku 

szkolnym i lokalnym. 

Między innymi uczestni-

czyliśmy w: mszy polo-

wej  w Zambskach Ko-

ścielnych przy mogile 

poległych  300. żołnierzy 

„Zuchowatych” 5. Pułku 

Piechoty z Wileńszczy-

zny, obchodach XVII 

Dni Patrona Miasta,  

uroczystości poświęco-

nej Żołnierzom Polskiego 

Państwa Podziemnego, 

otwarciu wystawy z Mu-

zeum Romantyzmu w 

Opinogórze poświęconej 

patronowi Szkoły – ks. 

Piotrowi Skardze. Odbył 

się także projekt eduka-

cyjny „Sąd nad GMO”, 

próbna ewakuacja, lek-

cja pokazowa języka 

angielskiego prowadzona 

przez wolontariuszy 

FIYE. Przeprowadzone 

zostały wybory do Sa-

morządu Uczniowskiego 

i Rady Rodziców Szkoły. 

 Życzę wszyst-

kim, aby ten rok szkolny 

obfitował w takie wyda-

rzenia, które poza co-

dziennymi obowiązkami 

szkolnymi, pozwolą na 

miły i pożyteczny sposób 

DRODZY UCZNIOWE 

OD REDAKCJI 
 Witamy w nowym 

roku szkolnym na łamach 

gazety „Carpe Diem”. Przygo-

towaliśmy dla Was mnóstwo 

ciekawych artykułów i mamy 

nadzieję, że każdy znajdzie 

tu coś dla siebie. Liczymy na 

to, że w tym roku wielu z 

Was zechce włączyć się w 

tworzenie naszej gazetki. 

Zapraszamy szczególnie 

pierwszoklasistów. W naszej 

gazecie macie szansę rozwi-

nąć reporterskie i literackie 

skrzydła. W bibliotece szkol-

nej zawsze spotkacie kogoś z 

redakcji, wystarczy zgłosić 

chęć, a pomysłów na teksty 

będziemy szukać wspólnie. 

Czekamy na Was! 

 A z okazji zbliżają-

cego się Dnia Edukacji Naro-

dowej życzymy pani dyrektor   

Barbarze Meredyk, pani 

wicedyrektor Beacie Czer-

niakowskiej-Koc i całej Ra-

dzie Pedagogicznej wielu 

sukcesów, dużo zdrowia i 

cierpliwości oraz poczucia 

humoru w każdej sytuacji. 

Wszystkim pracownikom 

szkoły życzymy wszelkiej 

pomyślności, a koleżankom i 

kolegom mnóstwa pozytywnej 

energii.  

Martyna Kwiatek i Redakcja 
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Rzeka Narew opływa mia-
sto Pułtusk, które jest poprzecinane 
trzema kanałami – głównym i dwiema 
odnogami. Nieopodal jednej z nich 
usytuowane jest nasze Liceum Ogól-
nokształcące im. Piotra Skargi w 
Pułtusku. Pułtusk, miasto w woje-
wództwie mazowieckim, jest wyjąt-
kowo malowniczo i dogodnie położone 
w północnej części Mazowsza, na 
skraju Puszczy Białej. Znajduje się 
na szlaku prowadzącym do jezior 
mazurskich i na Pojezierze Augu-
stowskie. Zdecydowanie warto po-
święcić część żeglarskiego urlopu na 
pokonanie tej trasy. Najwięcej ra-
dości przyniesie ona kapitanom jed-
nostek o niskim zanurzeniu. Naj-
starsza część Pułtuska wznosi się na 
wyspie utworzonej przez rozwidloną 
odnogę Narwi, dlatego bywa on na-
zywany "Wenecją Północy". Narew 
swoim urokiem potrafi zachwycać 
mieszkańców, jak i turystów. Nie ma 
uregulowanych brzegów. Płynie natu-
ralnym nurtem. W piękny sposób 
łączy się z przyległymi zielonymi 
łąkami i krajobrazem Puszczy Bia-
łej. Jest perłą nizinnego krajobrazu 
Mazowsza. 

 
Warto również powiedzieć 

o anastomozującym odcinku Narwi. 
Co prawda nie leży on na terenie 
Pułtuska, ale jest znaczącą cechą 
Narwi jako jednej z czołowych euro-
pejskich rzek. Odcinek ten leży w  
granicach Narwiańskiego Parku Na-
rodowego, gdzie chroniony jest uni-
kalny w skali kontynentu układ hy-
drologiczny Narwi. To jedyna w Eu-
ropie nizinna rzeka anastomozują-
ca! Co oznacza, że Narew tworzy 
tutaj skomplikowaną sieć rozdziela-
jących się i ponownie łączących  ze 
sobą odnóg. Nie ma tu jednego do-
minującego koryta rzecznego, ale 
kilka równorzędnych, przeplatają-
cych się ze sobą koryt, z zakolami i 
lokalnymi zastoiskami. Narew tutaj 
potocznie nazywana jest „Polską 

Amazonią”. 
 
W opinii wielu wędkarzy,  

Narew w okolicach Pułtuska należy 
do najpiękniejszych i najbardziej 
zasobnych w łowiska rybne  nizin-
nych rzek. Latem przejrzyste wo-
dy Narwi zielenią się gęstymi 
trzcinowiskami, połyskującą w słoń-
cu osoką i rozległymi poletkami 
grążela żółtego. Gdzieniegdzie 
spotkać można kępy sitowia, tata-
raku i innych typowo jeziorowych 
odmian. Rośliny spowalniają nurt i 
przyciągają liczne hordy narybku, 
ale też dorosłe sztuki. Chętnie 
przebywają w ich pobliżu opasłe 
karpie, karasie, liny i szczupaki. 
Nocą patrolują te miejsca węgo-
rze, sandacze, a nawet potężne 
sumy. Nurt wyczuwalny jest nad 
starym korytem, mocno meandru-
jącym i urozmaiconym na zmianę 
głębokimi jamami, górkami i pod-
wodnymi łączkami. Tu znajdują się 
dzienne ostoje sumów, sandaczy, 
ale też wspaniałe żerowiska wyro-
śniętych okoni, kleni, leszczy, płoci 
i krąpi. Twarde i strome partie 
koryta usłane są szczeżujami, ra-
cicznicami i żyworódkami. Te mię-
czaki oraz raki, pijawki i larwy 
ochotkowatych, licznie występują-
ce na wielu połaciach dna, stanowią 
suto zastawioną stołówkę. Nic więc 
dziwnego, że wody Narwi sprzyjają 
bytowaniu wielu gatunków ryb. 
Rzeka słynie przede wszystkim ze 
wspaniałych sumów, sandaczy, 
szczupaków i grubych okoni. Wy-
borne łowiska ciągną się na prze-
strzeni wielu kilometrów. Bardzo 
ciekawym łowiskiem, chętnie od-
wiedzanym w wakacje przez węd-
karzy, są okolice malowniczych 
wysp położonych na wysokości 
Dzierżenina (pow. pułtuski). Przy 
wyspach można cumować i rozsta-
wić na nich wędki i namioty. Tutejsi 
wędkarze mogą pochwalić się kapi-
talnymi okazami okoni, dorodnym 

sandaczem, a nawet parokilogra-
mowym szczupakiem. (informacje 
z portalu www.rybobranie.pl). Je-
den z wędkarzy, na forum portalu: 
www.miejscówka.info, Narew nad 
Pułtuskiem opisuje tak: „Miejsce 
o którym  nawet nie ma co za-
czynać pisać, bo nie starczyłoby 
miejsca.... po prostu bajka, coś 
w rodzaju wędkarskiego ra-
ju” ( źródło: www.miejscówka.info) 
 

Kochana rzeka swoimi 
atrakcjami zadowala nie tylko 
wędkarzy. Chociaż w sezonie na 
Narwi stosunkowo często widuje 
się jachty i kajaki, rzeka nadal 
pozostaje dziewicza pod wzglę-
dem bazy turystycznej. W Pułtu-
sku działa stanica wodna  z praw-
dziwego zdarzenia, którą dyspo-
nuje Hotel „Zamek” Pułtusk – Dom 
Polonii. Dom Polonii nie tylko pro-
wadzi wypożyczalnię sprzętu wod-
nego - to także  prawdziwa 
„wisienka na torcie” dla turystów 
przybywających do Pułtuska, jak i 
okolicznych mieszkańców; a 
wszystko zawdzięcza malownicze-
mu urokowi naszej rzeki. Jest tu 
między innymi zabytkowy zamek z 
bazą hotelową i restauracjami, 
park, czy Tawerna położona nad 
samym brzegiem Narwi. Dla nas, 
uczniów Liceum Ogólnokształcące-
go im. Piotra Skargi w Pułtusku 
Narew jest czymś więcej, niż tyl-
ko rzeką - jest dziedzictwem kul-
turowym naszego - ale także - 
starszego pokolenia, jest naszą 
małą ojczyzną. Narew pośrednio i 
bezpośrednio uczestniczy w na-
szym życiu. To w jej wodach, pod-
czas letniego upału możemy zażyć 
kojącą kąpiel, czy po prostu cie-
szyć się promykami słońca na pla-
ży miejskiej. Narew sprzyja inte-
gracji - W sezonie letnim na przy-
stani wodnej (teren bezpośrednio 
leżący nad rzeką Narwią) organi-

Narew w okolicach Pułtuska– „błękitna dama” 

kształtująca życie pokoleń 
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zowane są różnego rodzaju imprezy 
rekreacyjne dla mieszkańców, 
przeznaczone dla całych rodzin, m. 
in. silnie związane z naszą rzeką 
„Wianki”.  Swoją przynależność do 
Narwi, pułtuska młodzież wyraża na 
wiele sposobów. Miedzy innymi ma-
my tutaj klub piłkarski, założony 
już przed II wojną światową, który 
n o s i  z a s z c z y t n ą  n a z w ę : 
„Nadnarwianka”(  pełna nazwa - 
Miejsko-Ludowy Klub Sportowy 
Nadnarwianka Pułtusk). Również 
jedyne pułtuskie kino aprobuje rze-
kę Narew, nosząc jej nazwę(Kino 
„Narew” w Pułtusku), co może 
świadczyć tylko o jednym –rzeka ta 
jest podwaliną kulturalnego życia 
tutejszych mieszkańców. Co więcej 
nasza społeczność poszerzać wie-
dzę mieszkańców na temat bliskiej 
im Narwi oraz kultywować tradycje 
z nią związane. W związku z tym 
cyklicznie od 2005 r., przez Burmi-
strza, Radę Miasta i Pułtuską Bi-
bliotekę Publiczną im. Joachima 
Lelewela w Pułtusku organizowany 
jest konkurs literacki „Jednego 
Wiersza im. Wiktora Gomulickiego 
o Laur Błękitnej Narwi”, gdzie 
uczestnicy tematyką głównie odno-
szą się do naszej rzeki. Co więcej, 
nasza szkoła, LO im. Piotra Skargi 
w Pułtusku co roku realizuje jakiś 
projekt odnoszący się do Narwi pod 
hasłem „Narew moja rzeka”. W tym 
roku projekt opierał się głównie na 
badaniach na terenie Narwiańskie-
go Parku Narodowego, gdzie 
uczniowie klasy o profilu matema-
tyczno – geograficznym badali wła-
ściwości fizyczne i chemiczne wody 
oraz organizmy w niej żyjące.  

Narew odcisnęła również 
piętno na historii Pułtuska: na po-
graniczu wieków: XV – XVII  w spo-
sób znaczący przyczyniła się do 
rozwoju miasta. Ten okres w dzie-
jach Pułtuska określany jest jego 
złotym wiekiem. W tym czasie bar-
dzo ważnym źródłem dochodów 
miasta i jego właścicieli był niewąt-
pliwie udział w handlu zbożem, 
drewnem i produktami leśnymi. 
Rozwijał się on na rzece Narwi po-

czynając od XIII w. Narew stała się 
ważną arteria handlową, a Pułtusk 
jednym z najważniejszych ośrodków 
handlowych na wschodnim Mazow-
szu. Nastąpił rozkwit żeglugi na Na-
rwi i rozwój handlu dalekosiężnego 
mieszczan. Narew z arterii komuni-
kacyjnej przekształciła się w wielki 
szlak handlowy, rozwinął się na dużą 
skalę handel z Gdańskiem. Stały 
kontakt z Gdańskiem, zapewniony 
dzięki Narwi, aktywność miejsco-
wych kupców, szybko wysunęły Puł-
tusk na jedną z czołowych pozycji w 
handlu Mazowsza.  

Na przestrzeni dziejów 
Narew potrafiła nie tylko przynieść 
okolicznym mieszkańcom korzyści, 
ale - jak się okazuje - także sprawić 
psikusy. Kochana i podziwiana rzeka 
jest w stanie pokazać swoją siłę, 
grozę i sprowadzić nieszczęście na 
miasto. W roku 1958 wody rzeki po 
raz pierwszy przerwały wał zabez-
pieczający miasto przed powodzią. 
Zalały dolną część Pułtuska. Woda na 
ulicach miasta dochodziła od 70 – 
110 cm. W 1979 roku sytuacja po-
wtórzyła się. W bardzo krótkim cza-
sie wzburzone wody zalały Pułtusk 
po raz drugi. Istnieje również kilka 
legend mówiących o grozie, jaką 
potrafi przysporzyć rzeka Narew. 
Jedna z nich, co prawda nie nawią-
zuje do okolic Pułtuska, aczkolwiek 
jest bardzo intrygująca. Opowiada o 
mieszkańcach Kurowa, którzy zamie-
rzali zbudować most na rzece Narew 
(lecz bez efektów, z powodu wadli-
wej konstrukcji). W tej sytuacji 
diabeł zaproponował im pomoc, w 
zamian za jedną ludzką duszę, na co 
lud zgodził się bez wahania. Po zbu-
dowaniu mostu diabeł upomniał się o 
duszę, lecz niezdecydowani Kurowia-
nie, w celu przechytrzenia diabła, 
posłali na most kulawego,  ślepego 
konia. Rozzłoszczony szatan rzucił 
klątwę na most. Przepowiadała o 
tragedii, która ma nastać za 11 lat. 
Po określonym czasie wybuchła I 
Wojna Światowa. Podczas walk most 
został zburzony, lecz niezłomni Ku-
rowianie zdecydowali się go odbudo-
wać. Niestety ponownie po 11 latach 

wybuchła II Wojna Światowa 
most został zburzony. Po tym zda-
rzeniu nikt do tej pory nie odważył 
się go odbudować ponownie. 

Narew zapisała się na 
kartkach historii naszego miasta, 
również podczas Kampanii Wrze-
śniowej, a dokładniej w Bitwie pod 
Pułtuskiem, która miała miejsce 6-
7 września 1939 roku. Bitwę sto-
czyły 4 bataliony polskiej piechoty 
GO "Wyszków" z niemieckimi od-
działami 3 Armii. Pierwszy atak 
pod Pułtuskiem Niemcy podjęli 6 
września - został on jednak odpar-
ty. Kolejny atak 7 września po-
zwolił Niemcom uchwycić niewielki 
przyczółek na Narwi. Wkrótce 
jednak żołnierze polscy na dobre 
wyparli Niemców za rzekę. Wie-
czorem wojska polskie na rozkaz 
wyższego dowództwa wycofały się, 
opuszczając Pułtusk bez walki. 
Wydawałoby się,  że sukces Pola-
ków podczas tej bitwy leży wy-
łącznie w rękach żołnierzy, jednak 
najstarsi pułtuszczanie mówią tu o 
maleńkim cudzie, o łucie szczęścia, 
jaki zapewniła Narew, zesłana puł-
tuszczanom, po to, by bronić Puł-
tuska – ich maleńkiej ojczyzny.  

Nasza rzeka niejedno-
krotnie stawała się inspiracją dla 
poetów i malarzy - Już w XVII 
wieku Maciej Sarbiewski, poeta 
polsko-łaciński napisał po łacinie 
„Odę do Narwi”: Narwi rzeko. 
Tum w najpierwszej Niemowlęcia 
śpiewał porze,  Tum najrańszą 
swą piosenkę  Na wiązowej wy-
rył korze. I Póki jeszcze nie 
zarosła Kora rylcem zadraśnię-
ta,  Niech się pieśni mej wyuczą 
i dziewice, i chłopięta”.  

Również Wiktor Gomulicki 
– poeta, pisarz, dawny uczeń na-
szego liceum, w swojej książce 
„Wspomnienia niebieskiego mun-
durka” barwnie opisuje młodzień-
cze lata w pułtuskiej szkole jak i 
uroki „błękitnej” Narwi. Niech 
więc pewien stosunkowo rozległy 
cytat z tej książki, będący swo-
istą kwintesencją naszego stosun-
ku do ukochanej rzeki, stanie się 
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konkluzją: ” Czy można żyć bez 
sąsiedztwa rzeki? Nie widzieć 
wspaniałych zachodów słońca, 
odbijających się w wodzie; nie 
słyszeć rytmicznego plusku fal; 
nie czuć tchnień świeżych, idą-
cych od chłodnej toni; nie móc 
pływać łodzią, kąpać się o każdej 
porze dnia, rzucać na fale wian-
ków i gonić wzrokiem za odpły-
wającymi, aż w dali błękitnej 
przepadną - ach! to okropne! 
Mieszkańcom Pułtuska nie braknie 
wody. Narew dwiema odnogami, 
niby dwojgiem ramion do uścisku 
wyciągniętych, opasuje i oplata 

miasteczko. Rzeka obmywa mury 
starego zamku i miejskie ogrody; 
wrzyna się w cichą, do przecha-
dzek służącą ulicę(…) Obecność 
rzeki czuje się nieustannie, na-
wet gdy się jej nie widzi. Któż 
to, jeśli nie ona, w chłodne ranki 
i wieczory nawiewa na miasteczko 
mlecznobiałe i opalowe mgły; 
gdzież, jeśli nie w płytkich jej 
zatoczkach, nocami wiosennymi 
rechoczą żaby tak głośno, że 
spracowanym mieszczuchom spać 
nie dają; skądże, jeśli nie z jej 
nurtów, pochodzi to mnóstwo 
ryb, którymi w dnie piątkowe 

zasypane są wszystkie targi! W 
tych warunkach jakże tu mogą nie 
kwitnąć wodne "sporty", rybołów-
stwo, wioślarstwo, kąpiele. 
Uczniowie oddają się im ze 
szczególną namiętnością, poświę-
cając, zwłaszcza kąpielom, 
wszystkie odkradzione nauce 
chwile.” 

Justyna Sadowska  

 

przedstawienie prezentacjami multi-

medialnymi. Świadkiem  w sprawie 

był przedstawiciel Koła Naukowego 

Genetyki i Epigenetyki przy Wydzia-

le Biologii Uniwersytetu Warszaw-

skiego – Sebastian Kwiatkowski. W 

ciekawy sposób uświadomił nam, że 

modyfikacje genetyczne zaczęły być 

stosowane już kilkanaście tysięcy 

lat temu i bez nich nie mielibyśmy 

np. kukurydzy. 

Sąd nie miał łatwego zadania. Gdy 

udał się na naradę, publiczność spo-

tkała się z radcą prawnym.  Pani 

prawnik przedstawiła aktualny stan 

polskiego prawa w kwestii GMO , a 

szczególnie dokładnie omówiła prze-

pisy implementowane  z prawa Unii 

Europejskiej. 

Wyrok Wysokiego Sądu był arcy-

dziełem kompromisu między zwolen-

nikami a przeciwnikami GMO.  

Po wysłuchaniu stron Wyso-

ki Sąd w składzie  Kinga Kozłowska i 

Alicja Krawczyńska udał się na  na-

radę.  Jej efektem był iście salomo-

nowy wyrok. Kierując się  względami 

etycznymi i w „ obawie przed nad-

użyciami ze strony inżynierii gene-

Dnia 19.09.2014 r. w naszej szkole 

odbyły się interdyscyplinarne zaję-

cia  „Sąd nad GMO”. Jak wiadomo 

organizmy modyfikowane gene-

tycznie w skrócie GMO (ang. Gene-
tically Modified Organisms to or-

ganizmy, które został zmienione 

metodami inżynierii genetycznej w 

celu uzyskania nowych cech. Świat 

nauki toczy spór, czy można bez-

piecznie stosować takie metody i 

jaki mogą mieć one wpływ na zdro-

wie i przyszłość człowieka. My rów-

nież postanowiliśmy rozważyć 

wszystkie za i przeciw i zorganizo-

waliśmy pod kierunkiem p. Anny 

Nieścior i p. Anny Krawczyńskiej,  

we współpracy z Fundacją 

„PRZYSZŁOŚĆ W NAUCE” oraz 

„Stowarzyszeniem Miłośników 

Skargi” rozprawę sądową nad 

GMO. W składzie sędziowskim za-

siadły: Alicja Krawczyńska i Kinga 

Kozłowska -uczennice klasy III E. 

Stronę powoda reprezentowały: 

Olga Bulkowska i Alicja Wysocka z 

klasy II e oraz Daria Borek z klasy 

III e, a stronę pozwanego:  Patry-

cja Koniecka i Dawid Brach z klasy 

II e. Obie strony świetnie przygo-

towały argumenty wzbogacając ich 

tyczne i wobec braku pełnej kon-

troli nad rozprzestrzenianiem się 

i  efektów badań”  Sąd zezwolił 

na modyfikacje genetyczne zwią-

zane z ratowaniem zdrowia i życia 

ludzi. Natomiast zakazał działań 

zmierzających do ingerencji w 

materiał genetyczny roślin upraw-

nych i zwierząt hodowlanych i 

tym samym zakazał uwolnienia 

GMO do środowiska naturalnego 

w obawie przed nadużyciami i 

brak pełnej kontroli nad rozprze-

strzenianiem organizmów trans-

genicznych.  

J.M. 

 

Sąd nad GMO 
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Dnia 24 sierpnia 2014r. o godzinie 

8:00, 34-osobowa grupa uczniów 

Liceum Ogólnokształcącego im. Pio-

tra Skargi w Pułtusku pod opieką 

nauczycieli: p. Danuty Pawlak i p. 

Michała Czarneckiego oraz Zuzanny 

Pawlak-studentki AON, absolwentki 

Liceum, wyruszyła na dwunastodnio-

wą wycieczkę trasą: Pułtusk-

Warszawa-Łódź-Poznań-Świecko-

Berlin-Norymberga-Miluza-Lyon-

Montepelier-Lloret de Mar. Wy-

godny autokar biura podróży Fun 

Club wiózł nas przez poszczegól-

ne kraje wprost do tętniącego 

życiem miasteczka o nazwie Llo-

ret de Mar na wybrzeżu Costa 

Brava. 

Nazajutrz dotarliśmy na miej-

sce, gdzie zakwaterowano nas w 

dwugwiazdkowym hotelu „Goya”. 

Tam zjedliśmy obiadokolację, a 

wieczorny spacer połączony ze 

zwiedzaniem miasteczka i pozna-

niem jego historii zakończył dru-

gi dzień naszej wyprawy.  

Dzień trzeci rozpoczęliśmy od śnia-

dania. Potem nastąpiły przygotowa-

nia do plażowania na wybrzeżu Mo-

rza Śródziemnego. Następnie kilko-

ro z nas udało się  do parku wodne-

go Water World. Zwieńczeniem 

dnia pełnego wrażeń było poznanie 

historii Hiszpanii poprzez prezen-

tacje uczniów, między innymi  na 

temat miejscowej flory i fauny. 

Czwartego dnia zwiedzaliśmy Bar-

celonę , po której oprowadzał nas 

przewodnik. Zobaczyliśmy m.in. 

klasztor benedyktynów z cudowną 

figurą Matki Boskiej, stadion pił-

karski Camp Nou oraz Kościół Sa-

grada Familia. Późnym wieczorem 

podziwialiśmy  pokaz tańczących 

fontann.  

Następnego dnia  na plaży zorgani-

zowaliśmy turniej piłki siatkowej. 

Wieczorem, oglądając prezentacje 

przygotowane przez uczniów, po-

znawaliśmy walory geograficzne 

Hiszpanii.  

Szóstego dnia z przy-

jemnością oddaliśmy się 

urokom plażowania, łą-

cząc je z  konkursem  

piosenki. Poczucie humo-

ru i wyobraźnia uczniów 

zaskoczyły samych orga-

nizatorów. Wszyscy 

uczestnicy otrzymali 

drobne upominki oraz 

dyplomy. 

 Siódmy  dzień spędzili-

śmy w  parku rozrywki Marineland, 

a  zakończyliśmy  prezentacją  po-

święconą kuchni śródziemnomor-

skiej.  

Ósmego dnia pobytu uczestniczyli-

śmy w Mszy Świętej w  pobliskim 

kościele. Wypoczynek na plaży połą-

czyliśmy z rozegraniem kolejnej  

rundy turnieju piłki siatkowej. Póź-

nym wieczorem chętni obozowicze 

wraz z opiekunami 

bawili się w najlep-

szym klubie w mie-

ście o nazwie 

„Tropics”.  

Cały dziewiąty dzień 

spędziliśmy na plaży. 

Znaleźliśmy także 

czas na zakup pamią-

tek i indywidualne 

zwiedzanie miasta .  

Dziesiąty, a zarazem 

przedostatni dzień 

wycieczki, spędziliśmy na 

plaży. Odbył się także po-

kaz mody plażowej. Po obia-

dokolacji bawiliśmy się na 

dyskotece  pożegnalnej, 

połączonej z grillem i licz-

nymi zabawami. 

 

3 września po raz ostatni 

zjedliśmy śniadanie w hote-

lowej restauracji, poszli-

śmy na krótki spacer. Około 

godziny 01:00 dnia następnego, 

cali i zdrowi, wróciliśmy do swoich 

domów z bagażami pełnymi wrażeń. 

 

 

Olga Bulkowska  

Wycieczka do Hiszpanii 24.08.-04.09.2014r. 
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jest bardzo podobny, jest po prostu 

gorąco. Wystarczająco gorąco, żeby 

rzadko padający tam deszcz wyparo-

wał zanim zdąży spaść. Czyli dobra 

pogoda jest gwarantowana. 

 W Hiszpanii stykamy się z 

bardzo ciekawą i zróżnicowaną kultu-

rą. Trzeba wiedzieć, że Arabowie 

zamieszkiwali Hiszpanię przez około 

700 lat. I to właśnie odcisnęło swoje 

piętno na każdej dziedzinie życia, 

wliczając w to wspaniałą architekturę. 

Przenikają się tu także kuchnie i sty-

le muzyczne. Będąc w Królestwie 

Hiszpanii miałem okazję udać się do 

jednego z najpiękniejszych metropolii 

Europy – Barcelony! Cudowne miasto. 

Widziałem między innymi główne osią-

gnięcie słynnego architekta Antonio 

Gaudiego – Kościół Sagrada Familia. 

Nie ukrywam, że czekałem w napięciu, 

aż zobaczę to cudo na własne oczy. I 

oto stanąłem przed nim. Jego rozmiar 

i dbałość o każdy szczegół budowli 

zapierają dech w piersiach. Żałuję 

tylko, że nie mogliśmy wejść do środ-

ka. Niestety, z powodu ogromnej ilo-

ści turystów w kolejce do wejścia 

trzeba byłoby stać około sześciu go-

dzin, a na to nie mieliśmy czasu. 

 Kolejny obiekt turystyczny to 

stadion piłkarski, na którym rozgry-

wane są mecze klubu FC Barcelona. 

Nie zrobił  na mnie większego wraże-

nia. Może dlatego, iż nie jestem fa-

nem piłki nożnej. A propos stadionów. 

Napomknę, iż Barcelona jest miastem 

olimpijskim i stadion olimpijski rów-

nież zwiedziłem. Wstęp na ów stadion 

jest bezpłatny i może dlatego, w po-

równaniu do Camp Nou, jest trochę 

zaniedbany. 

 Prosto z klimatu sportowego 

przenieśliśmy się do miejsca, które 

jest wizytówką architektury, ręko-

dzieła, kultury i gastronomii – Pueblo 

Jest to krótka relacja z podróży 

pewnego gringo, który żyje w Polsce 

i wybrał się na wycieczkę do Hiszpa-

nii. Ale od początku. Podróż trwa 

akurat tyle, że z chwilą, gdy czło-

wiek zacznie narzekać na jej uciążli-

wość, ona właśnie dobiega kresu. 

Pewność, iż na miejscu przywita nas 

piękna pogoda sprawia, że znój i 

zmęczenie znika jak po dotknięciu 

czarodziejskiej różdżki.  

 Hiszpania, kraj Basków, 

mistrzów piłki nożnej i wielu sław-

nych artystów, przywitał mnie sło-

nym smakiem morskiego powietrza, 

w którym, w co trudno uwierzyć, 

można było wyczuć piasek Sahary 

dolatujący do Półwyspu Iberyjskie-

go. Jest sypki i lekki jak popiół. Ale 

nie o tym chciałem pisać. Wielką 

satysfakcję sprawi mi to, że każdy, 

kto przeczyta ten artykuł, będzie 

żałował, że do tej pory jeszcze nie 

odwiedził Hiszpanii. 

 Jest to wspaniałe miejsce, 

zarówno dla tych, którzy chcą zwie-

dzić trochę świata i zobaczyć coś 

ciekawego, jak i dla tych, którzy nie 

chcą robić nic innego, niż leżeć na 

plaży, kąpać się w basenie, czy 

„chodzić po sklepach”. 

 Mówią, że Afryka zaczyna 

się na południe od Pirenejów. Przy-

znam, że ludzie, którzy tak twier-

dzą, mają rację. Mogę się pochwalić, 

iż w Afryce też byłem. Jednak od 

razu zauważyłem dwie różnice mię-

dzy Hiszpanią a Afryką Północną, 

które szczególnie przykuły moją 

uwagę. Są to na pewno: religia oraz 

podejście do czystości otoczenia - 

głównie miejskich ulic. W Afryce 

jest pełno śmieci. Widać je wszędzie 

i wydaje się, że nikomu nie prze-

szkadzają. W Hiszpanii przeciwnie, 

jest czysto. Jeśli chodzi o klimat, to 

Espanol (Miasteczko Hiszpańskie). 

Podziwiać tam można przede 

wszystkim architekturę miasta 

oraz grafiki Pabla Picassa i Joana 

Miró. Osobiście bardzo polecam, 

warto tam zajrzeć.  

 Po upalnym dniu, wieczo-

rem, dla ochłody, udaliśmy się na 

pokaz tańczących fontann, przy 

wzgórzu Montjuic (Żydowskie 

Wzgórze). Woda tryskająca z fon-

tanny przybierała różne kształty 

oraz kolory. Podskakiwała w rytm 

grającej muzyki. Powiem szczerze, 

iż jest to piękny rodzaj spektaklu, 

ale tylko na dwie minuty, a nie pół-

torej godziny. Później zaczyna się 

nudzić, a człowiek potrzebuje sko-

rzystać z toalety i musi jej szukać 

w tłumie ludzi. Tak w wielkim skró-

cie minął dzień poświęcony na zwie-

dzanie. 

 Większość czasu w Hiszpa-

nii spędziliśmy w miejscowości Llo-

ret de Mar, w prowincji Girona, na 

Costa Brava w Katalonii. Jest to 

miejscowość idealnie nadająca się 

do wypoczynku. Pełna sklepów, ho-

teli, deptaków i dyskotek. Z atrak-

cji turystycznych możemy zoba-

czyć tu m.in.: gotycki kościół z po-

czątku XV w. z kolorowymi dachów-

kami, ufortyfikowany, prywatny 

zamek z 1929 r. , czy pomnik „Żony 

rybaka”. 

 Podsumowując, chcesz 

zwiedzać -  jedź do Hiszpanii, 

chcesz wypoczywać, nie martwiąc 

się każdego ranka, czy dziś odwie-

dzi Cię słońce -  jedź do Hiszpanii. 

Jeśli nadal masz wątpliwości, to z 

pewnością jesteś domatorem lub 

fanem zimnej Północy. 

Emilian Wojnowski 

Hiszpania, miejsce w którym wiatr pachnący Afryką, 

niesie piasek znad Sahary 
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Mamy XXI wiek i, nie oszukuj-

my się... W dzisiejszych czasach modna 

jest pogoń za pieniędzmi. Większość z 

nas - zarówno młodzież jak i dorośli - 

nie myśli o dniu dzisiejszym, ale o tym, 

co zrobić, by w przyszłości żyć w do-

statku.  

To oczywiste, że nikt z nas nie chce 

żyć w biedzie, ale warto się na chwilę 

zatrzymać i pomyśleć, czy to, co teraz 

robimy, daje nam szczęście? Czy za 30 

lat będziemy wspominać te dni jako 

jedne z lepszych?  Niektórzy nie wy-

trzymują presji życia. Chcą znaleźć 

swoje miejsce i osiągnąć stan szczę-

ścia. Brzmi to całkiem niewinnie. Nie-

stety, wielu z nas, chcąc pokolorować 

sobie szarą rzeczywistość, staje przed 

wyborem: alkohol, papierosy czy narko-

tyki? A może wszystko na raz? Jeśli i 

Ty stałeś przed takim wyborem to 

uwierz, że to nie przyniesie Ci szczę-

ścia, tylko chwilową przyjemność oraz 

złe konsekwencje. Nikt z nas  nie chce 

przecież zniszczyć sobie dobrowolnie 

życia. Następnym razem, gdy będziemy 

chcieli uciec od codziennej szarości 

stając przed wyborem, który nie da 

nam pomyślnego rozwiązania, postawmy 

na : PASJĘ! 

Nie ma chyba nic przyjemniejszego od 

poświęcania czasu na to, co kochamy 

robić. Jakież to musi być piękne: wró-

cić do domu po ciężkim dniu i oddać się 

takiemu zajęciu, które przenosi nas w 

inny, lepszy świat.  

Bardzo dużo na temat pasji wie Kon-

rad ,,SMOUA,, Smoliński - który poło-

wę życia poświęcił temu, co kocha. Mia-

łam okazję zadać mu kilka pytań, by 

przybliżyć wszystkim czytelnikom wie-

dzę o pewnym sporcie, który, jak wi-

dać, dla niektórych nie jest tylko spor-

tem, ale także częścią ich życia -  a 

mianowicie free run. 

 

* Konrad, czym tak naprawdę jest 

dla Ciebie pasja?  

 

- Pasja jest dla mnie wszystkim. Jest 

moją ucieczką od codziennych proble-

mów, możliwością pozytywnego rozła-

dowania negatywnych emocji. Dzięki 

niej robię coś więcej niż reszta. 

Pozwala mi poznawać siebie, moją 

odwagę, mój strach, pozwala poko-

nywać samego siebie i stawiać sobie 

nowe wyzwania. Czyni moje życie 

bardziej wartościowym i ciekawym 

oraz pozostawia szansę zapisania się 

w historii, zostawienia czegoś po 

sobie. Pozwala mi inspirować innych i 

wzbudzać ich podziw.  

 

 *Czemu wybrałeś akurat free run 

i jak dużą wagę przykładasz do 

tego sportu?  

 

- Nie dokonywałem wyboru, to pasja 

wybiera nas. Mnie wybrał free run, 

podczas gdy interesowałem się piłką 

nożną. Mowa tu o roku 2008. Sport 

ten trafił do mnie przez filmy, mię-

dzy innymi „Yamakasi” czy „13 dziel-

nica”. Pytanie „czemu to robisz”, 

jest równoważne pytaniu „czemu 

oddychasz”? To staje się po prostu 

częścią Ciebie i Twojego życia. Wa-

gę przykładam ogromną, wkładam w 

to całe serce i wiążę z tym wiele 

planów, jednak odradzam spacery z 

głową w chmurach. Mam na myśli to, 

że pasja daje nam szanse, ale spra-

wy takie, jak ukończenie szkoły czy 

praca wciąż powinny być prioryte-

tem w naszym życiu. Bo ową szansę 

łatwo można stracić, np. przez po-

ważne kontuzje. Ponadto, jeśli pasją 

jest sport, to nie należy zapominać, 

że będzie on czynną pasją do pewne-

go wieku.  

* Czy Twoja pasja zmieniła Twoje 

życie?  

- Zdecydowanie tak. Pasja zmieniła 

moje życie diametralnie. Zrozumia-

łem, że mimo wielu rzeczy, których 

nie umiem, jest ta jedna, w której 

jestem świetny. Pasja pomogła mi 

uwierzyć w siebie i poznać swoją 

wartość. Dzięki pasji poznałem mnó-

stwo wspaniałych ludzi, o których 

istnieniu nie wiedziałbym siedząc 

bezczynnie. Pasja nauczyła mnie dy-

stansu do siebie oraz szacunku do 

innych. Myślę, że pasja czyni mnie 

lepszym człowiekiem. 

*Czy Twoim zdaniem warto za-

chęcić młodzież do free runu? 

Jeśli tak, to dlaczego?  

- Uważam, że warto zachęcać mło-

dzież do robienia czegoś więcej, 

czyniłoby to ich lepszymi ludźmi. 

Nie warto chyba spędzić życia 

przeżywając każdy dzień tym sa-

mym schematem. Czemu zachęcił-

bym do free runu? Ponieważ poza 

ryzykiem jest to rozwój fizyczny, 

wszystkie partie mięśni biorą czyn-

ny udział. Poza świetną przygodą, 

free run pozwoli utrzymać świetną 

formę i sylwetkę. Zawarte w tym 

sporcie elementy akrobatyki wy-

ostrzają poczucie siebie w prze-

strzeni i uczą kontroli nad ciałem. 

Uważam po prostu, że warto spró-

bować osiągnąć to, co na pierwszy 

rzut oka wydaje się nie osiągalne. 

 

* Czy Twoim zdaniem, życie bez 

pasji, to tak naprawdę życie?  

 

- Oczywiście, że tak. Życie bez 

pasji to również życie. Różnicą jest 

paleta barw życia, która zapewne 

jest o wiele skromniejsza, kiedy nie 

mamy pasji. Należy pamiętać, że 

sami kolorujemy naszą białą kartkę, 

zwaną życiem. 

 

Bardzo dobrze rozmawiało mi się z 

Konradem na temat pasji. Widać, że 

dla niego nasz temat przewodni 

znaczy o wiele więcej, niż tylko 

puste słowa, wypowiedziane bez 

głębszego znaczenia. Chyba każdy z 

nas ma ochotę zrobić coś, co go 

uskrzydli, wybije kilka metrów po-

nad horyzont i sprawi, że jutro bę-

dziemy lepsi od nas samych z po-

przedniego dnia. Warto więc sta-

wiać sobie cele i realizować je, nie 

zapominając o czerpaniu z tego 

satysfakcji. Dla wszystkich jest to 

prywatny wybór, jak chcą spędzić 

swoje życie, ale wydaje mi się, że 

nigdy nie jest za późno, by zejść na 

tę dobrą drogę.                                                                                                                               

 

                         Natalia Smolińska 

 ZATRAĆ SIĘ W PASJI 
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Bliski Wschód po raz kolej-

ny stanął w ogniu. Krwawa syryjska 

wojna domowa przeniosła się na irac-

kie podwórko, a z nią zbrodnie ludo-

bójstwa. Po drugiej stronie Wzgórz 

Golan doszło natomiast do walk po-

między Izraelem a terrorystami z 

Hamasu, mającymi bazy w Strefie 

Gazy. Powstała w 2003 roku podczas 

interwencji USA w Iraku organiza-

cja ,,Państwo Islamskie'' (wcześniej 

Islamskie Państwo w Iraku i Lewan-

cie) ogłosiła 29 czerwca 2014 po-

wstanie kalifatu (państwa wyznanio-

wego, opartego na zasadach prawa 

koranicznego) na terenie Iraku, Li-

banu i Syrii.  

Organizacja ta jest po-

chodną Al-Kaidy. Głośno zrobiło się o 

niej dopiero przy okazji syryjskiej 

wojny domowej. Dżihadyści z ISIL 

to jedna z największych sił walczą-

cych przeciwko prezydentowi al-

Asadowi. Na przełomie 2013 i 2014 

roku przeprowadzili ofensywę w 

Iraku zajmując m. in Mosul i Tikrit. 

To właśnie w Iraku proklamowali 

powstanie kalifatu pod przywódz-

twem lidera organizacji Abu Bakr Al

-Bagdadiego. Na podbitych terenach 

wprowadzili prawo, w myśl którego 

odstąpienie od islamu karane jest 

śmiercią; alkohol, papierosy i narko-

tyki są zakazane; kobiety muszą 

całkowicie zakrywać swoje ciało oraz 

nie mogą same opuszczać miejsca 

zamieszkania. Prawo to całkowicie 

zlikwidowało pluralizm zakazując 

istnienie innych organizacji politycz-

nych i religijnych.  

Irak to państwo, którego 

struktura religijno-etniczna uła-

twia działanie grupom wywrotowym 

i osłabia siłę władzy centralnej. 

Walki pomiędzy szyitami  a sunni-

tami wpisane są w jego historię . 

Na konflikt ten nakłada się również 

walka o szeroką autonomię lub nie-

podległość, jaką prowadzą Kurdo-

wie zamieszkujący północ kraju.  

Świętej wojnie prowadzo-

nej przez islamistów towarzyszą 

czystki etniczne, dokonywane  na 

chrześcijanach, alawitach, szy-

itach, Kurdach, a także umiarkowa-

nych sunnitach. Swój szlak śmierci 

rozpoczęli od masakry chrześcijan 

w Ad-Duwajr  27 maja 2013 roku, 

kiedy to wymordowano niemal 

wszystkich mieszkańców tej miej-

scowości. 11 czerwca 2013 roku w 

miejscowości Hatla dokonali zbio-

rowej egzekucji na 60 szyitach, a 

pod koniec lipca w Tall Abjad ścię-

to głowy ponad 200 osobom. Naj-

większej zbrodni na terenie Syrii 

dokonali 4 sierpnia 2013 mordując 

190 alawitów w wioskach pod Sal-

mą. W historycznym dla chrześci-

jan mieście Maluka palili i grabili 

kościoły mordując wszystkich, któ-

rzy odmówili konwersji na islam. 

Metody te zastosowali także w 

Iraku wraz z ofensywą z przełomu 

2013 i 2014 roku dokonując holo-

caustu chrześcijan w tym kraju. 10 

lat temu w Mosulu mieszkało 100 

tys. chrześcijan, dziś zostali wypę-

dzeni lub wymordowani. Kościoły 

sprofanowano lub zniszczono. 

Światem wstrząsnęły na-

grania z egzekucji dziennikarzy 

amerykańskich, opublikowane 

przez islamistów w Internecie. W 

śmierć jednego z nich prawdopo-

dobnie zamieszany jest brytyjski 

raper o imieniu Abdel-Majed Abdel 

Bary tworzący pod pseudonimem 

''L Jinny''. Jego ojciec był bliskim 

współpracownikiem Osamy bin Ladena. 

W 2012 został ekstradowany z Wiel-

kiej Brytanii do USA z powodu podej-

rzenia o współudział w zamachach 

bombowych na dwie amerykańskie 

placówki dyplomatyczne w ''Rogu Afr-

ryki'', dokonane w 1998 roku. Sam 

raper wyjechał do Syrii, gdzie wstąpił 

w szeregi Państwa Islamskiego. Nie 

jest to jednostkowy przypadek, tysią-

ce muzułmanów żyjących w państwach 

Zachodu wyjechało toczyć dżihad z 

niewiernymi. Ich postawa to zagroże-

nie nie mniejsze, niż sam konflikt w 

Syrii czy Iraku.  

Społeczność muzułmanów w 

Europie liczy ok 44 mln jednostek 

społecznych. Mimo że żyją na Zacho-

dzie od dekad, nie są w pełni zasymilo-

wani ze społeczeństwem gospodarzy. 

Jak wynika z badań, dla zdecydowanej 

większości szariat jest ważniejszy niż 

prawo krajowe. Młode pokolenie mu-

zułmanów radykalizuje się pod wpły-

wem ''kazań'' radykalnych imamów, 

publikowanych w mediach. Żyjąc w 

państwach Zachodu znają ich słabe 

strony. Mają dużą wiedzę na temat 

nowoczesnej technologii oraz milita-

riów, co mogą łatwo wykorzystać ter-

roryści. Oprócz działań bezpośred-

nich, takich jak pomoc w przeprowa-

dzeniu zamachów czy udział w walkach 

w Syrii czy Iraku wspierają pośrednio 

organizacje takie jak ISIL czy Al-

Kaida . 

W Europie muzułmanie odpo-

wiadają za wzrost antysemityzmu. W 

połowie lipca 2014 roku wściekły tłum 

zaatakował paryską synagogę. Przeby-

wających w jej środku wyznawców 

judaizmu przed linczem uratowała 

interwencja francuskiej policji. Atak 

na synagogę był ''zemstą'' za pokojo-

wą interwencję Izraela w Strefie Ga-

zy, będącej odpowiedzią na działal-

„CÓŻ TAM, PANIE, W POLITYCE?”… CZYLI 

POLITYKA OKIEM LICEALISTY 

To nowy dział w naszej gazecie, 
zapraszamy do czytania i tworzenia  
komentarzy. 
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ność terrorystyczną Hamasu. Wyda-

rzenia z Paryża powtórzyły się w 

innych państwach o dużej liczbie 

społeczności muzułmanów. W Wiel-

kiej Brytanii doszło do ponad 100 

antyżydowskich wystąpień. W Berli-

nie, tak jak w Paryżu, doszło do ata-

ku na synagogę. 

 Atakom tym towarzyszy 

medialna ofensywa, mająca na celu 

omamienie Europejczyków. Na sku-

tek tych działań rodem z hitlerow-

skich Niemiec wzrasta emigracja 

Żydów z Europy, głównie do Izraela i 

USA. W Polsce na szczęście nie do-

szło do podobnych haniebnych prak-

tyk, ale warto odnotować , że Ruch 

Narodowy  - partia słynąca z haseł 

antyislamskich - nawiązała współpra-

cę z terrorystyczną organizacją 

Hamas. Obie organizacje wspólnie 

pikietowały przed ambasadą Izraela, 

głosząc antysemickie hasła. Wśród 

młodzieży nie brak takich, którzy 

uważają że ''Izrael powinien znik-

nąć'', warto się zastanowić czy jako 

społeczeństwo popieramy demokra-

cję i tolerancję czy terroryzm i 

przemoc. 

Piotr Królak 

Czy wybuchnie wojna?  

konflikty i może doprowadzić do 

znacznego osłabienia państwa, a 

nawet rewolucji. Ameryka nie 

sprawdziła się jako ''światowy 

żandarm'', zadanie utrzymania ładu 

międzynarodowego przerosło jej 

zasoby i możliwości. Wypowiedziana 

w 2001 roku po zamachach z 11 

września wojna światowemu terro-

ryzmowi nie zakończyła się sukce-

sem. Wszystko wskazuje na to, że 

struktura państwowa, budowana w 

Afganistanie, runie pod naporem 

talibów. W Iraku, na skutek inter-

wencji z 2003 roku, Amerykanie 

wyhodowali sobie nowego wroga w 

postaci kalifatu. Rozwój wydarzeń 

pokazuje, że usunięcie Saddama 

Husajna było  błędem, potrafił on 

utrzymać w ryzach sunnitów, szy-

itów i Kurdów dyktatorską ręką. 

Jego usunięcie doprowadziło do 

wytworzenia się próżni, w której 

wyrósł niebezpieczny radykalizm 

islamski. Arabska wiosna jeszcze 

bardziej zdestabilizowała region i 

przyniosła nowe problemy Stanom 

Zjednoczonym i Unii Europejskiej- 

Francja musiała interweniować w 

Republice Środkowej Afryki i Cza-

dzie, a nastroje antyzachodnie 

wzrosły w całym świecie islamu po 

interwencji w libijskiej wojnie do-

mowej.  

Jednak dla nas, Polaków, ze względów 

geopolitycznych istotniejszy jest 

konflikt na Ukrainie i właśnie to wy-

darzenie najczęściej jest łączone z 

kwestią wybuchu wojny, która mogła-

by objąć swoim zasięgiem nasz kraj. 

Byliśmy (i nadal jesteśmy) straszeni 

przez media, rząd oraz część opozy-

cji -pragnące zbić kapitał na strachu -

wizją nowej globalnej wojny. Szanse 

na wybuch takiego konfliktu są prak-

tycznie żadne. Broń nuklearna to śro-

dek psychologiczny, który od począt-

ków zimnej wojny skutecznie zniechę-

cał mocarstwa do bezpośredniego 

ataku na przeciwnika. Światowy kon-

flikt nikomu się nie opłaca (wbrew 

temu co mówi Janusz Korwin-Mikke i 

osoby z nim związane), więc nie dajmy 

się omamiać poszukującym sensacji 

mediom, szczególnie tym interneto-

wym. Konflikty na Ukrainie, w Iraku i 

Strefie Gazy to poważne zagrożenia 

dla świata, ale z drugiej strony nasza 

cywilizacja przeżyła większe konflik-

ty, w dużo gorszych okolicznościach, 

co powinno napawać nas nadzieją na 

rozwiązanie tych sporów bez pono-

szenia daniny krwi liczonej w milio-

nach istnień ludzkich, jak to miało 

miejsce w I i II wojnie światowej. 

Piotr Królak 

Od redakcji: Tekst został oddany do druku  

przed referendum w Szkocji. 

 W związku z napiętą sytu-

acją na Ukrainie coraz więcej Pola-

ków ulega medialnej histerii i zada-

je sobie to pytanie. Fanpage ''III 

Wojna Światowa, bądź na bież-

ąco'' polubiło ponad 272 tys. użyt-

kowników Facebooka, dominująca 

jest tu kategoria wiekowa 13-24 

lat. Media społecznościowe to małe 

piwo w porównaniu z ''sensacjami'' 

tabloidów, takich, jak ''Super 

Ekspres''.  

 Faktem jest, że sytuacja 

międzynarodowa nie była tak napię-

ta od czasu kryzysu kubańskiego z 

1962 roku, gdy świat stanął na kra-

wędzi wojny nuklearnej pomiędzy 

USA a ZSRR. Świat Zachodu nadal 

zmaga się z kryzysem gospodar-

czym i radykalizmem społecznym. 

Narasta eurosceptycyzm, przybie-

ra  na sile separatyzm w Wielkiej 

Brytanii (Szkocja 18 września w 

referendum opowie się za swoją 

przyszłością), Hiszpanii (Kraj Ba-

sków, Katalonia) Włoszech 

(Lombardia). Stany Zjednoczone 

tak jak UE zmagają się z licznymi 

problemami. Gospodarka nadal nie 

podniosła się z recesji sprzed sied-

miu lat, wzrasta przepaść społecz-

na pomiędzy najbogatszymi a naj-

biedniejszymi obywatelami, co, jak 

pokazuje historia, zawsze rodzi 
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Trzy najciekawsze filmy, jakie 

miałem okazję obejrzeć na tego-

rocznym festiwalu filmowym Off 

Plus Camera:   

1.Niezwykle niezwykły, niezwykle 

nudny  

Tak, tytuł tego artykułu 

najlepiej oddaje moje uczucia wo-

bec Leviathana Luciena-Castaing-

Tailora, dokumentu, który ze 

wszystkich filmów obejrzanych 

przeze mnie na tegorocznym festi-

walu krakowskim Off Plus Camera, 

najbardziej zapadł mi w pamięć.      

Jak już wspomniałem, 

Leviathanto,  film dokumentalny 

rejestrujący pracę rybaków kutra 

na Północnym Atlantyku i….. to tyle. 

Film przez cały czas pokazuje nam 

trud ich pracy, monotonię codzien-

ności i nieustającą walkę z żywio-

łem, jakim jest ocean. Fakt, twór-

com (których kamera jest prawie 

nieustannie rozedrgana i nieustabi-

lizowana) udaje się w 100% oddać 

atmosferę panującą na statku, a 

sugestywność ich obrazu daje nam 

poczuć wilgoć, brud i rybi smród 

towarzyszący obserwowanym ryba-

kom.    

Być może to już wystar-

czyłoby, aby uznać Leviathana za 

film doskonały, całkowicie spełnia-

jący swój cel. A jednak, przy całym 

swoim autentyzmie i innowacyjno-

ści, film jest PRZERAŻAJĄCO 

nudny. Roi się w nim od kilkuminu-

towych statycznych ujęć, mają-

cych….no właśnie, co? I tu pojawia 

się mój kolejny zarzut. Czasami 

miałem wrażenie, że twórca filmu 

kręci owe niepotrzebnie długie 

sceny pokazujące np. lecące ptaki, 

bez jakiegokolwiek konkretnego 

celu, a z powodu swojego dziwacznego 

kaprysu, lub zachwytu tym, co sam 

tworzy. 

Leviathan to film, który nie-

którzy kochają, inni nienawidzą. Ja 

wbijam się w sam środek obu tych 

grup. Oglądanie go było dla mnie roz-

koszą i katorgą, doświadczeniem nie-

samowicie pasjonującym i niesamowi-

cie sennym. Ale jedno jest pewne, to 

jeden z tych filmów, który śmiało 

można nazwać „festiwalowym”.    

2.Wiadomości z Fruitvale Station  

 Film Fruitvale Station, au-

torstwa Ryan’a Coogler’a, zapoznaje 

nas z autentyczną historią 22-

letniego czarnoskórego Oscara Gran-

ta. Bohater ma kłopoty finansowe, 

traci pracę z powodu zbyt częstych 

spóźnień. Mając oparcie w rodzinie, 

dziewczynie i przyjaciołach, znajduje 

siłę do życia i stara się opiekować 

bliskimi najlepiej jak potrafi. 

Wszystko jednak zmieni się w dniu 

Nowego Roku, gdy metro, którym je-

dzie Oscar, nie zatrzyma się na doce-

lowej stacji Fruitvale. 

 Trudno jest mi znaleźć poje-

dynczy element, którym Fruitvale 
Station szczególnie wyróżnia się od 

reszty festiwalowych filmów. Ale 

trudno też znaleźć jeden komponent, 

który w tym filmie nie gra tak jak 

trzeba. Historia jest opowiedziana 

sprawnie, kreacje aktorskie (Michael 

B. Jordan, Octavia Spencer) świetne, 

a treść przekazana czytelnie. To 

wspaniały  portret amerykańskiego 

społeczeństwa ani przez chwilę nie 

mający charakteru jednoznacznej 

inwektywy, tudzież potępienia skiero-

wanego w stronę którejś z ras.  

 Ryan Coogler nakręcił film 

wyjątkowy na tle innych, nie przez 

jedną ze swoich właściwości, ale per-

fekcyjny, dopracowany sposób wyko-

nania całości, tak często niedoceniony 

w kinie. Wraz ze wstąpieniem Coogle-

r’a do świata kina, dostało ono kolej-

nego wspaniałego twórcę od (lubię to 

sformułowanie) niezwykłych filmów 

o zwykłym życiu.  

3.Chwała Glorii 

Gloria to nie tylko najlep-

szy film, jaki dane mi było obejrzeć 

na tegorocznym festiwalu Off Plus 

Camera, ale też dzieło, które śmiało 

można zakwalifikować do najlep-

szych filmów 2014 roku.  

Obraz koncentruje się na 

losach kobiety w średnim wieku o 

imieniu Gloria. Aktualnie, po rozwo-

dzie z mężem i odchowaniu dzieci, 

jej codzienność ogarnięta jest emo-

cjonalną pustką. Kobieta, mimo swo-

jego wieku, cierpi z powodu samot-

ności i braku czułości, którą chcia-

łaby dostawać od mężczyzny, z peł-

nym odwzajemnieniem. Wkrótce 

pozna kogoś, kto, jak się z początku 

wydaje, chce czerpać radość z ży-

cia razem z nią. Z czasem jednak 

sprawy zaczynają się coraz bar-

dziej komplikować….   

Sebastian Lelio opowiada 

historię Glorii tak finezyjnie, że 

trudno się w niej (w historii) nie 

zakochać. Nie uświadczymy tu gra-

ma ckliwości, patetycznych ścieżek 

dźwiękowych czy nadmiernie wylew-

nego okazywania uczuć. Całość uto-

piona jest po uszy w cichej melan-

cholii, a co chwila pojawiające się 

złudne okruszki nadziei, że „może 

jej się w końcu uda, może będzie 

szczęśliwa”, są przez dużą część 

seansu tylko odskoczniami od kolej-

nych nieszczęść, spotykających 

główną bohaterkę. I mimo tego, iż 

to Glorii, a nie jej ( będącemu, co 

prawda w nieciekawej sytuacji ro-

dzinnej) kłopotliwemu chłopakowi, 

twórcy poświęcają całą atencję, 

film nie ma wydźwięku feministycz-

nego manifestu. Za to optymistycz-

na puenta, jaką serwuje nam Lelio, 

jednocześnie dodaje otuchy i sta-

nowi cenną życiową poradę. 

Scena z filmu Gloria: głów-

na bohaterka, po krótkiej wymianie  

KĄCIK FILMOWY 
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zdań z córką i zapoznaniem się z 

jej chłopakiem, patrzy jak rozko-

chana w sobie para wsiada do samo-

chodu i odjeżdża. W momencie, 

kiedy kamera pokazuje szczęśliwą i 

zarazem oszalałą z bólu twarz Glo-

rii, bacznie obserwującą dwie da-

rzące się wzajemnie szczęściem, 

odjeżdżające autem osoby, w tle nie 

zaczyna przygrywać lamentacyjna 

melodia spoza kadru. Bohaterka nie 

zaczyna wyć i płakać, tudzież wygła-

szać patetycznych monologów, jaka to 

jest zrozpaczona swoim losem. Reży-

ser w tym momencie zawierza inteli-

gencji widza i postanawia wyrazić ból 

swojej heroiny dając zapalić jej 

nerwowo w tym momencie papie-

rosa. Ktoś powie: „Naiwne”, ripo-

stuję: „Prawdziwe”. 

Szymon Wotawa 

 

 Akcja Zapowiedzi rozpoczy-

na się w 1959. Scena otwierająca film 

dzieje się przed wejściem do szkoły 

podstawowej, gdzie, z wyjątkiem jed-

nej czarnowłosej dziewczynki, biega i 

krzyczy tabun dzieci. Owa mała bru-

netka wpatruje się w silnie bijące po 

oczach słońce, a w tle słychać niepo-

kojące szepty. Już w tym momencie, 

pierwszej minucie seansu, wiedziałem, 

że reżyser wie jak stworzyć w filmie 

atmosferę, od której kurczą się nam 

mięśnie, a serce zaczyna zachowywać 

się tak, jakby miało zamiar wyrwać się 

z klatki piersiowej. Szybko zoriento-

wałem się, że źródłem moich emocji 

było to samo, co najstraszniejsze było 

dla mnie w jednym z najbardziej 

przerażających filmów grozy mojego 

życia, Lśnieniu Stanley’a Kubrick’a. 

Było to gwałtowne wbicie mnie w sytu-

ację, której ani trochę nie rozumiem 

i, jak się okazało, jeszcze przez długi 

czas nie zrozumiem. I choć później 

film budzi w nas strach również na 

inne, równie skuteczne sposoby, 

otwarcie było dla mnie miłym zasko-

czeniem.  

Nie będę zdradzał kim jest i 

czyje szepty słyszała dziewczynka, 

gdyż opowiadana historia jest za do-

bra, żebym miał zdradzać wam  istot-

ne scenariuszowe fakty i fabularne 

zakręty, których jest tu bez liku. 

Zresztą i tak nie ona jest tu głównym 

bohaterem. Jest nim żyjący w 2009 

roku astrofizyk John Koestler 

(świetny Nicolas Cage), badający 

sprawę tajemniczego, 50-letniego 

skrawka papieru wypełnionego po 

brzegi cyframi. Szuka on powiązań 

pomiędzy nimi, a tragicznymi wyda-

 Zapowiedź Alexa Proyasa 

jest bez wątpienia jednym z najlep-

szych i najbardziej niedocenionych 

filmów science-fiction wszechcza-

sów. To mroczny fantastyczno-

naukowy thriller, który spełnia 

wszystkie  wymagania zarówno jako 

film grozy, jak i „proyasowski” spis 

pytań na typu „Co by było, gdy-

by……?”.  

 Egipski reżyser już wcze-

śniej raczył uraczyć nas kilkoma 

filmami z gatunku s.f. Jego 

„Mroczne miasto”, w którym kosmi-

ci ingerowali w ludzkie życie zmie-

niając rzeczywistość siłą woli, oka-

zało się bystrym, oryginalnym dzie-

łem dotykającym problemów czysto 

ludzkich. Chociaż swoją tematyką 

„Dark city” zahaczało o etykę i epi-

stemologię, było przede wszystkim 

traktatem, ujawniającym samą isto-

tę człowieka - to, co wyróżnia nas 

na tle innych istot żywych.  

Twórcy nie powiodło się jednak 

przy filmie „Ja, robot”. Miał on 

szansę być ciekawym filmowym 

rozpatrzeniem kwestii zacierania 

się różnic pomiędzy człowiekiem a 

maszyną, przy jednoczesnym pozo-

stawaniu u ludzi cech zarezerwowa-

nych wyłącznie dla nich. Wyszedł 

twór, w którym główny bohater 

(grany całkiem nieźle przez Will’a 

Smith’a) okazał się być chodzącym 

stereotypem kinowego „herosa od-

danego sprawie”, w scenach akcji 

nie obowiązywała logika i prawa 

fizyki, absurd gonił absurd, a za-

kończenie pozostawiało widza w 

totalnej konfuzji.   

rzeniami sprzed lat. 

 Opowieść w Knowing jest 

ciekawa, ponura i zagadkowa. Gdy 

tylko uzyskujemy odpowiedź na 

któreś związane z fabułą pytanie, 

pojawia się jakaś nowa enigma, 

która zostaje rozwiązana dopiero 

po pewnym czasie. Ogląda się to 

dobrze i z ciarkami na plecach, 

gdyż, jak już wspomniałem, Proy-

as rewelacyjnie potrafi zbudować 

w swoim filmie napięcie. Robi to 

zarówno poprzez mroczną atmos-

ferę, jak i zaiste szokujące zwro-

ty akcji. Pomagają mu w tym pięk-

ne zdjęcia Simon’a Duggan’a i 

mrożąca krew w żyłach muzyka 

Marco Beltrami’ego. Oglądając 

warto też zwrócić uwagę na jedno 

szczególnie fantastyczne, długie, 

ruchome ujęcie kamery podczas 

sceny katastrofy samolotowej- 

„piękna” rzecz.  

 Aliści geniusz Zapowie-
dzi nie opiera się wyłącznie na jej 

wartości ludycznej. Pomijając 

zakończenie, w którym reżyser 

ograniczył się do konstatacji 

(bezpośrednio deklarując tezę, iż 

nasze ostatnie chwile najlepiej 

jest przeżyć z bliskimi nam oso-

bami),  jest to film zmuszający 

do odpowiedzenia sobie na naj-

bardziej niepokojące pytania i do 

swoistego pofilozofowania z wła-

snym „ja”. Co byśmy zrobili ze 

swoim życiem już za młodu znając 

dokładną datę naszej śmierci? 

Czy w ogóle chcielibyśmy wejść w 

posiadanie takiej wiedzy? Co ta-

kiego na naszej planecie daje 

sensowny powód do odrodzenia na 

ZAPOWIEDŹ (KNOWING)  
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nowo rasy ludzkiej? Jak czuje się 

człowiek bezsilny wobec nieuniknio-

nej przyszłości?  

 Wielu krytyków filmowych 

zarzucało twórcy Dark City, że 

jego obraz z 2009 roku jest pate-

tyczny. O dziwo mnie, drażliwemu 

na emfazę, jak na mało co w kinie, 

podniosłość w Knowing nie uderzyła. 

Może dlatego, iż, po pierwsze- 

patos towarzyszy nam właściwie 

tylko w ostatnich 20 minutach fil-

mu, po drugie- osiąga taki poziom, 

na którym jego obecność nie dener-

wuje, a jedynie podkreśla drama-

tyzm wydarzeń mających miejsce na 

ekranie. I chociaż może jest to tu-

taj niepotrzebne, mnie- mimo 

wszystko- nie irytuje. 

 Myślę, że pomimo owej 

wzniosłości, mogę śmiało nazwać 

Knowing arcydziełem kina s.f., nale-

żącym już do moich ulubionych dzieł 

tego gatunku, takich, jak: Star Trek 

J.J. Abrams’a i Solaris Steven’a 

Soderberg’a . Zapowiedź jest też 

niestety źródłem mojego zdenerwo-

wania, wywołanego przez  wyjątkowo 

niskie oceny  przyznane jej przez 

zarówno widzów, jak i krytyków. Bo 

choć nie jest to film idealny, to swe 

wady nadrabia kilkoma naprawdę 

znakomitymi, rzadko spotykanymi 

właściwościami.  

Szymon Wotawa 

RECENZJA 

szym kraju ma się doskonale. Filmy 

już niebawem wejdą do kin, może 

nawet w 3D, aby dostarczyć widzom 

miłości do ojczyzny w super trójwy-

miarowej jakości. Telewizja nie zo-

staje w tyle. Serial o warszawskich 

powstańcach też szykuje się do 

startu w nowej ramówce popularnej 

stacji telewizyjnej. Do wyboru, do 

koloru. Tylko co z tymi wojakami z 

kościuszkowskiego, listopadowego 

albo styczniowego? Co prawda nie 

tak żywe w naszej wyobraźni, nie 

tak namacalne i bliskie jak zryw 

warszawski, ale jednak są. W końcu 

to kluczowe wydarzenia ostatnich 

paruset lat.  

Lubię  poznawać historię, 

dlatego z chęcią zatrzymałam się 

przy książce „Zamek  i skała” Macie-

ja Przybylskiego. Było ciekawie, nie-

zbyt zimno jak na styczeń i nawet 

piasek tak często i uporczywie nie 

wpadał mi do oczu… 

Wszyscy zachwyceni mitem 

powstańczych zrywów najpewniej 

dostrzegą w tej książce "fajną" ideę 

i "miłą" lekturę. Nie wiem, czy to 

dobrze świadczy o "Zamku i skale". 

Książka nie wymaga od czytelnika 

praktycznie niczego i jest dla mnie 

zagadką, do jakiej grupy odbiorców 

jest skierowana?  Natarczywy uni-

wersalizm powieści Przybylskiego 

przekształcił ją w literaturę niskich 

lotów, nie dającą niczego prócz 

krótkotrwałej rozrywki. Czy o to 

chodziło pisarzowi?   

Autor powieści (z opisu -  

na poły historycznej, na poły przy-

godowej) krąży wokół mitu powsta-

nia styczniowego i nie za bardzo 

wie,  jak do tej sprawy podejść. Za 

każdym razem stara się zajmować 

stanowisko „pomiędzy”, co mnie, 

jako czytelnikowi, daje bardzo pro-

sty przekaz: "Boję się / nie wiem / 

nie chcę się wprost ustosunkować / 

zachowam dystans." Przyjmuje nie-

wątpliwą porażkę powstańców i jed-

nocześnie stara się ich bronić, uży-

wając jako tarczy zbędnego i rażą-

cego patosu. Tak się nie da. Nie w 

tym przypadku. Przez takie stano-

wisko co chwila musimy słuchać dy-

wagacji złotoustych bohaterów. Oto 

przykład: „Można mieć za złe po-
wstańcom (...), że walkę wszczęli 
chaotycznie. Można mieć żal, że 
niezbyt w broń zasobni byli, że na-
rażali się, a wraz ze sobą i swoje 
rodziny... Ale cóż mieli robić, kiedy 
do wolnej Polski im tak spieszno 
było?" Pominę fakt, że słowa te wy-

powiada zaledwie dwunastoletni 

chłopiec. Często pojawiającym się 

zagadnieniem jest też kwestia go-

towości Polski na odzyskanie nie-

podległości. Wątek ten, pokazywany 

z perspektywy różnych postaci, 

przewija się nieustannie. 

 

Kiedy ważne wydarzenie 

historyczne przestaje być tylko 

częścią naszej narodowej tożsamo-

ści, a staje się  komercyjnym świę-

tem, obchodzonym ku uciesze tłu-

mu i okolicznościowych sprzedaw-

ców tandetnych koszulek? Kiedy 

wyczerpie się mesjanistyczna ikona 

powstańca, tego, który tak świet-

nie wygląda na ekranie czy na sta-

rej fotografii? A może to dobrze, 

że mamy ten swój prometeizm i 

wieczną chwałę, bo jak nie ma te-

matu na film, książkę czy wystawę, 

to powstaniec jest jak znalazł. 

Wiecznie młody, odważny, z uśmie-

chem idący na śmierć... taki 

"zwyczajny", taki jak Ty, albo jak 

ja… 

Każda kolejna rocznica 

narodowych zrywów to doskonała 

okazja do niekończących się dysku-

sji na temat ich słuszności, sensu i 

skutków (a nawet "sweetfoci" na 

tle zastygłej "w zadumie" Warsza-

wy). Temat jest gorący i praktycz-

nie nie do wyczerpania, bo ile osób 

tyle opinii, zwyczajowo już,  punkt 

widzenia zależy od ilości wiedzy, a 

raczej jej braku… 

Z okazji 1 sierpnia zalała 

n a s  j e d n a  w i e l k a  f a l a 

"patriotycznych" gadżetów. Kubki, 

koszulki, „wlepy”, długopisy, zeszy-

ty a nawet bransoletki i łańcuszki... 

Przemysł lekki (handmade) w na-
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Lukrem są bohaterowie. 

Piękni (powierzchowni) wizjonerzy, 

patrioci, a zwłaszcza ten dwunasto-

letni Andrzej. Przykład mądrości, 

cnoty, dziecięcej wiary w lepszą 

przyszłość i powodzenie chwalebnej 

misji. Mamy okazję przyglądać się 

mu przed wybuchem i w czasie 

trwania powstania styczniowego. 

Wielka szkoda, że od samego po-

czątku pokazywany jest jako wie-

dzący „lepiej i więcej", przez to nie 

dostrzegamy żadnych zmian czy 

ewolucji w jego charakterze. Zaw-

sze jawi się jako ideał, jedyną ska-

zą na jego niebiańskiej duszyczce 

jest dręcząca go chęć zemsty. Od-

powiedź za wszystkie krzywdy, 

wyrządzone przez paskudnych Ro-

sjan.  

„Zamek i skałę” można na-

zwać powieścią drogi. Andrzej i 

jego siostra, pozbawieni domu, ode-

rwani od rodziców i najbliższego 

otoczenia, błąkają się przez pust-

kowia, poszukując ratunku i własne-

go przeznaczenia. Chłopiec bierze 

czynny udział w walkach, dodając 

cegiełkę do obrazka najbardziej 

pożądanego polskiego bohatera.  

Nie mogę przejść obojętnie 

i nie zauważyć wykorzystania w po-

wieści prawdziwych postaci i bitew 

nieodłącznie z nimi związanych. An-

drzej osobiście poznaje generała 

Mariana Langiewicza, bierze udział w 

bitwie pod Chrobrzem i Grochowi-

skami. Ma okazję obserwować egzo-

tycznie ubranych żuawów śmierci 

pod dowództwem Franciszka Roch-

ebrune'a. Młody chłopiec, stając 

twarzą w twarz z wrogiem, przeja-

wia niewyobrażalną odwagę i niezro-

zumiały, czasami nawet arogancki 

heroizm, za to świetnie plasujący się 

w kulcie powstań i „jedynej właści-

wej” postawy moralnej. 

Cichy optymizm, lejący się z 

tej powieści strumieniami i pewność, 

że ostatecznie wszystko skończy się 

dobrze  sprawia, że zapominamy o 

historycznym biegu wydarzeń. Wy-

pada nam z pamięci, że powstanie 

styczniowe to okrutna i krwawa wal-

ka, że to śmierć, rozpacz i wielka 

trwoga. Nieważne stają się też póź-

niejsze represje, rusyfikacja, zesła-

nia na Syberię, czy rozwiane marze-

nia o liberalizacji polityki rosyjskiej i 

autonomii Królestwa Polskiego.  

Maciej Przybylski rok 1863 

analizuje na swój sposób, w poszcze-

gólnych partiach, a jego koncepcja to 

prawie trzysta stron romantycznej 

wersji odrobiny polskiej historii.  

Gloria victis! Bo „vae victis" to zbyt 

przygnębiająca jak dla nas sentencja 

i z romantyzmem polskim nic wspól-

nego nie mająca.   

Martyna Kwiatek 

 

.  

  

 

ce włosy, zgrabne ramiona. To są 

twoje atuty, zachwyć się nimi! 

Wszystkie niedoskonałości od razu 

stracą wtedy na znaczeniu. 

- Poproś przyjaciółkę, o listę rze-

czy, które jej się w tobie podoba-

ją. To pomoże ci poznać i docenić 

wszystkie twoje walory. 

- Puszczaj mimo uszu uwagi ludzi, 

którzy stale przypominają ci o 

twoich niedoskonałościach.  

- Nie zakładaj z góry, że to, co 

masz do powiedzenia, nikogo nie 

zainteresuje.  

- Gdy masz wystąpić przed więk-

szym gronem, przećwicz wcześniej 

swoją rolę w domu. Stań przed 

lustrem i wygłoś całą mowę. Potem, 

poszukaj wśród słuchaczy kogoś 

miłego i zacznij mówić właśnie do 

tej osoby. Poczujesz się wtedy 

    Gruba, niezgrabna, niezaradna, 

bez gustu... Większość z nas ma 

zastrzeżenia do swojego wyglądu, 

zdolności czy charakteru. Jakie 

są tego konsekwencje? Skupione 

na niedoskonałościach stajemy się 

lękliwe, nieśmiałe i skryte. Ale 

przecież tak być nie musi! Prze-

czytaj wskazówki, dzięki którym 

można ułatwić i uprzyjemnić sobie 

życie. 

Czas na zmiany! 

- Gdy jesteś w towarzystwie, nie 

siedź ze spuszczoną głową. Prze-

ciwnie, unieś brodę, wyprostuj się! 

Dodasz sobie animuszu, to zaś 

sprawi, że zyskasz także w oczach 

innych. 

- Spoglądając w lustro, nie skupiaj 

się na tym, czego u siebie nie lu-

bisz. Oceń całokształt. Zwróć 

przy tym uwagę np. na swoje lśnią-

swobodniej i łatwiej zapanujesz nad 

tremą. 

- Daj sobie prawo do błędów, prze-

cież zdarzają się każdemu. Podczas 

wystąpienia coś poszło niezgodnie z 

planem? Zamiast tracić rezon, po-

wiedz np.: „Przepraszam, trochę się 

pogubiłam”. Gdy dodasz do tego 

uśmiech, nikt nie weźmie ci za złe 

małej wpadki. 

- Świętuj wszystkie sukcesy. To 

ważne, bo zauważanie nawet naj-

drobniejszych zwycięstw pozwala 

lepiej docenić samą siebie. 

- Często myśl o korzyściach, jakie 

cię czekają, gdy przełamiesz swoje 

zahamowania. W wolnych chwilach 

zamykaj oczy i wyobrażaj sobie, jak  

osiągasz sukces. Takie marzenia, 

zwane przez psychologów wizualiza-

cjami, sprawiają, że zaczynasz wie-

rzyć w siebie i łatwiej realizujesz 

Coś dla kobiet - Uwierz w siebie! 
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Wybieramy studia ( i przedmioty maturalne)… z głową!!! 

Macie wątpliwości, jakie przedmioty  wybrać na maturze, by dostać się na wymarzoną uczelnię, a może  

nie wiecie,  jakie kierunki możecie studiować, gdy zdacie na maturze zaplanowane przedmioty ? Specjalnie dla 

Was  Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa  Wyższego uruchamia portal Wybierz Studia  - interaktywną bazę, w 

której znajdziecie aktualną ofertę wszystkich 435 uczelni i która z pewnością ułatwi Wam podjęcie wielu ważnych 

decyzji: 

                         www.wybierzstudia.nauka.gov.pl  

  Portal pomoże Wam wybrać studia zgodnie z waszymi zainteresowaniami i ułatwi  dostosowanie wyboru przed-

miotów zdawanych na maturze do wymagań uczelni.  Informacje można wyszukiwać według sześciu kategorii ( można je 

również łączyć):  nazwa uczelni, lokalizacja, kierunek studiów, przedmioty  maturalne, rodzaj uczelni (publiczna lub nie-

publiczna) i tryb studiów .   Polecam wszystkim licealistom.                                          M.J. 

cele. 

- Nie bierz każdej uwagi do siebie, 

nie jesteś odpowiedzialna za np. 

resztę grupy.  

- Pamiętaj, że nie musisz być pod 

każdym względem idealna. Nic nie 

szkodzi, że czasem o czymś zapo-

mnisz. 

- Nie skupiaj się ciągle na swoich 

niedociągnięciach. Fakt, że jedna 

rzecz ci nie wyszła, nie wyklucza te-

go, że coś innego zrobiłaś na medal. 

                    Klaudia Modzelewska 

Rozmyślania bardzo oczytanego maturzysty do czytania            

po maturze (zdanej!) 

„Co za smęty gra kapela, dzwońcie 

prędko po Jankiela” – grzmiał roz-

wścieczony Maciej, któremu widać 

przeboje disco polo nie przypadły do 

gustu. Jankiel, jak to Żyd, targował 

się długo, do tego musiał dać koncert 

na festiwalu w Opolu, jednak zgodził 

się przyjechać. Zabrał ze sobą Woj-

skiego, którego wykonanie na rogu, 

„zakoszonym” Jaśkowi, piosenki „Daj 

mi tę noc” stało się przebojem wese-

la. Goście szaleli, aż parkiet trzesz-

czał, nawet Maciej bez nogi wywijał 

aż miło. Cezary Baryka tańczył po 

kolei z każdą z pań, Judym z Kordia-

nem przerwali badania i również 

ruszyli na parkiet. Przy stole wódka 

lała się strumieniami, lekko „wcięty” 

Rzecki opowiadał panu Tadeuszowi 

Wiosnę Ludów na Węgrzech. Zwa-

biony wizją domowego alkoholu zja-

wił się Raskolnikow z kumplem Mar-

mieładowem. Nie obyło się niestety 

bez zgrzytów. Podczas tańca baron 

Krzeszowski potrącił lekko Wokul-

skiego. Ten nie dał się przeprosić i 

zażądał satysfakcji. Usatysfakcjo-

nował go pojedynek na miny z baro-

nem. Pojedynek Wokulski przegrał i 

poszedł topić smutki. Niezawodnym 

kompanem okazał się Werter, sie-

dzący samotnie z butelką w kącie. 

O północy Wokulski opuścił salę i 

usnął na torach kolejowych. Tym-

czasem zabawa trwała w najlepsze. 

Wszystkim się zdawało, ze to Woj-

ski gra jeszcze, a to echo grało. 

Wojski tymczasem poczuł bigosu 

smak przedziwny, kolor i woń cudną. 

Na deser ksiądz Robak przyniósł 

pokaźnych rozmiarów niedźwiedzia. 

Tę sielankową atmosferę popsuł 

duch Andrzeja Kmicica, który znie-

nacka pojawił się na weselu. Rozej-

rzał się po Sali, zaśmiał się szyder-

czo i rzekł:  

Ha! przeklęci maturzyści, 

Niech was jasny piorun sczyści! 

Rwać będziecie z głowy włosy, 

By przypomnieć moje losy. 

Wiem, powiecie jestem podły, 

Ale na nic wasze modły, 

Na nic złoto, dary, róże, 

Spotkamy się na maturze! 

Piotr Kaczmarczyk kl. III A  

Absolwent 2014 

Tomasz Judym był najwybitniejszym 

lekarzem polskiego romantyzmu. 

Wraz z Kordianem wynalazł metal 

lżejszy od powietrza. Żeby zdobyć 

środki na ten cel, zabił starą li-

chwiarkę Alonę Iwanowną. Ich bada-

nia przerwała epidemia dżumy, która 

wybuchła w Wołmontowiczach. Spa-

nikowany Maciej Boryna odrąbał 

sobie nogę i poszedł do Paryża, 

gdzie spotkał się z profesorem Ge-

istem, który wykładał na Harvardzie. 

Życie Macieja odmieniło się, gdy 

podczas sztuki teatralnej zakochała 

się w nim Izabela Łęcka i wyjechała 

na wojnę do Bułgarii, by zdobyć jego 

serce. Wróciła z pokaźnym mająt-

kiem, dzięki czemu, mimo różnicy 

klas, dzielących tę dwójkę, doprowa-

dziła Macieja przed ołtarz. „Zawsze 

to jedna para rąk więcej przy wy-

kopkach” – pocieszał się Boryna/ 

Ślub odbył się nazajutrz w Bronowi-

cach, udzielił go ksiądz Robak. Po 

wypowiedzeniu przez pana młodego 

sakramentalnego: „niech jej tam 

będzie”, rozpoczęło się wesele. Od-

było się ono w domu Włodzimierza 

Tetmajera, który miał akurat wolną 

chatę, gdyż jego żona wyjechała na 

wakacje do prezesowej Zasławskiej. 
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Phrasal verbs to zmora uczących 
się języka angielskiego… Bo cho-
ciaż „hang” to „wisieć” a „out” – „na 
zewnątrz”, to jednak „hang out” 
wcale nie oznacza, że ktoś wisi za 
oknem…:D  
Nie ma sprawdzonego sposobu na 
to, jak się nauczyć „frejzali” – ale 
może pomoże króciutkie opowiada-
nie...? 
Przedstawiamy poniżej fragment 
pierwszego rozdziału książki 
„Amazingly Easy Phrasal Verbs” 
George’a Sandforda – znaleźć w 
niej można też króciutkie ćwicze-
nia, które w nauce pomagają. Książ-
ka dostępna jest w księgarni Ama-
zona (www.amazon.com). 

Alan Returns from Holiday 

This morning, I wanted some toast 

but I’d run out of bread. So, I 

rushed out of the house and got 

into the car. I turned the key but 

the car didn’t start – I’d run out of 

petrol! I ran down the road to the 

shop but they’d run out of sliced 

bread. I decided to buy some rolls 

instead. Then I realized I’d run out 

of money. I’m always doing it and 

the shopkeeper has run out of pa-

tience with me. I came home, 

looked at the clock and saw that 

I’d run out of time for breakfast. 

It’s my own fault – I’m always put-

ting things off. I don’t like shop-

ping so I put off going to the 

shops. I hate filling up the car with 

petrol so I put off going to the 

petrol station. I hate queuing so I 

put off going to the bank and now 

I’ve got toothache because I’ve 

been putting off going to the den-

tist for weeks. 

Although, I’ve got an excuse; I only 

got back last night. I’d been away on 

holiday and the flight got back late 

and it was even later by the time I 

got back to the house. I can tell you, 

I wasn’t exactly looking forward to 

getting back to work… 

(to be continued…:D) 
To run out of sth – to have no more 

of sth; you can run out of food, most 

substances and materials, time, 

money, patience and luck… 

To put sth off – postpone doing sth, 

decide to do sth later; you can put 

off doing most things… although it’s 

not a good habit! :D 

To get back – to return; you get 

back to a place or activity… 

Warto nadmienić, że mistrzostwom 

towarzyszy wiele imprez okoliczno-

ściowych, jakże różniących się od 

Euro, kiedy największymi atrakcjami 

były nowe stadiony, autostrady i 

dworce. W tym roku oprócz niesa-

mowitych emocji, jakich dostarczyły 

nam, na przykład, premiera filmu 

„Drużyna” i internetowa walka z 

„najlepszym blokującym Mistrzostw 

Świata” – Zygmuntem Solorzem, 

właścicielem Polsatu, warto przyto-

czyć bicie rekordu Guinnessa.  

Próba bicia rekordu miała miejsce 

kilka godzin przed rozpoczęciem 

mistrzostw, nieopodal Stadionu Na-

rodowego. Zebrały się tam niemalże 

dwa tysiące entuzjastów siatkówki, 

którzy starali się stworzyć najwięk-

szą w historii grupę ludzi, odbijają-

cych jednocześnie piłkę przez dzie-

sięć sekund. Chociaż nie dotarło 

jeszcze do mnie oficjalne oświad-

czenie z komisji Guinnessa, mogę 

śmiało zakładać, że rekord został 

pobity – poprzedni ustanowiło 

We wrześniu oczy całego sportowe-

go świata zwróciły się właśnie ku 

Polsce. I był to pierwszy raz od bez 

mała czterdziestu lat, kiedy pa-

trzyła na nas nie tylko Europa, nie 

tylko kilka wybranych krajów – w  

ostatni weekend sierpnia z wielką 

pompą rozpoczęły się organizowane 

pierwszy raz w Polsce Mistrzostwa 

Świata w Siatkówce. 

Impreza rozpoczęła się z impetem, 

z którym niewiele innych potrafi 

się zakończyć. Mecz otwarcia – 

rozegrany na Stadionie Narodo-

wym, będącym w końcu obiektem 

ogromnym – na żywo obejrzało nie-

malże siedemdziesiąt tysięcy kibi-

ców, oczywiście nie licząc telewi-

dzów (cieszących się pierwszą i 

ostatnią okazją obejrzenia repre-

zentacji Polski w ogólnodostępnym 

paśmie telewizyjnym). Tym samym 

pobiliśmy ostatni rekord, jakim było 

pięćdziesiąt tysięcy widzów, którzy 

oglądali mecz na stadionie Dynama 

Moskwa niedługo po wojnie. 

„tylko” trzysta siedemdziesiąt osób 

z Rzeszowa. 

Kolejną istotną atrakcją, tym ra-

zem na naszym lokalnym poletku, 

jest sensacyjna deklaracja pani 

Anny Krawczyńskiej, która obiecała 

oficjalnie klasie trzeciej „D”, że 

jeżeli Polska dotrze do półfinału, 

ostatni tydzień września będzie dla 

nich tygodniem wolnym od klasówek 

z historii. W chwili pisania tego 

tekstu nie znam jeszcze wyniku 

decydującego o „być albo nie być” 

zarówno naszych humanistów, jak i 

polskiej kadry – czyli wyniku meczu 

Polska-Rosja. Ale wierzę, że 

wszystko ułoży się pomyślnie, a 

„wewnątrzogólniakowa” propaganda 

naszej historyczki, dostarczy przy-

najmniej dwudziestu kilku  wiernych 

kibiców na ten mecz. 

Maruda  
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  XVII Dni Patrona Pułtuska św. Mateusza to dla 

wszystkich mieszkańców czas wielkiego świętowania, 

oderwania się od rzeczywistości, a co najważniejsze – 

możliwość spotkania ze znajomymi. Tradycja ta jest 

przyjmowana przez wszystkich z wielkim zainteresowa-

niem i uśmiechem na twarzy. Także i  w tym roku. Świę-

towanie trwało od 17 do 21 września – począwszy od Wy-

ścigu po historię, a skończywszy na rewelacyjnym kon-

cercie zespołu Zakopower. Ale uwagę najbardziej przy-

ciągnęła sobota, mianowicie – barwny korowód. Rozpoczął 

się  o 14.10 i trwał do godziny  16. Nasz szkoła – Liceum 

Ogólnokształcące im. Piotra Skargi – dumnie się prezen-

towała. Jest to zasługa nauczycieli, a także uczniów, 

którzy zechcieli się zaangażować w uroczystość.  

  Naszą grupę poprzedzał niebieski transparent z 

pełną nazwą  Liceum, za nim szły pani Dyrektor,  pani 

Wicedyrektor i młodzież: dziewczyny, grające w siat-

kówkę, ubrane w profesjonalne niebiesko-białe stroje 

sportowe,  za nimi  uczniowie  w granatowych koszulkach 

z logo szkoły i rowerzyści, którzy wzbudzili  wielkie  

zainteresowanie. Każdy rower miał przyczepioną z przo-

du niebieską tarczę  z nazwą szkoły i był ozdobiony pięk-

nymi, kolorowymi kwiatami. Wyglądało to naprawdę bar-

dzo efektownie. Wykorzystaliśmy też efekty specjalne 

— w kulminacyjnym momencie  wystrzeliliśmy ze specjal-

nych tub barwne płatki kwiatów. Doskonale bawiła się nie 

tylko publiczność zgromadzona   na rynku, ale także my 

—uczestnicy korowodu. Świetnie się prezentowaliśmy.  

  Nasi koledzy i koleżanki nie tylko brali udział w 

korowodzie. W niedzielę można było podziwiać namiot na 

rynku, w którym prezentowano Światowe Dni Młodzieży. 

Uczniowie, którzy stoisko zorganizowali, to, między in-

nymi: Magdalena Karpińska, Justyna Kowalska, Hubert 

Smoliński, Piotrek Ausfeld, Natalia Siarkowska. Na 

zwiedzających czekały liczne niespodzianki, a także 

skromny poczęstunek.  

  Miejmy nadzieję, że w następnym roku także 

wypadniemy tak perfekcyjnie.   

Paulina Siemek   

Carpe diem, czasopismo mło-

dzieży LO im. Piotra Skargi 

w Pułtusku. Miesięcznik. 

Liceum Ogólnokształcące                   

im. Piotra Skargi 

ul. P. Skargi 2 
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Dyskusyjny Klub Książki 

Serdecznie zapraszamy do biblioteki 

szkolnej  wszystkich miłośników czytania 

(przeciwników oraz niezdecydowanych również) na 

kolejne spotkania Dyskusyjnego Klubu Książki.  To 

najbliższe odbędzie się w poniedziałek, 29 wrze-

śnia, a o kolejnych, tradycyjnie, będziemy infor-

mować na plakatach i stronie internetowej szkoły. 

Każde z naszych spotkań ma temat prze-

wodni.  Rozmawialiśmy  już o literaturze fantasy, 

o książkach, do których wracamy, a ten rok za-

czynamy od podzielenia się wrażeniami  z naszych 

wakacyjnych przygód  z książką.  Na spotkanie 

może przyjść każdy, kto chce porozmawiać lub 

posłuchać o książkach i czytaniu, choć często wę-

drujemy  różnymi drogami –  mówimy też o fil-

mach, a zdarza się, że i o matematyce… .  Można  

podzielić się swoimi wrażeniami z lektury najróż-

niejszych książek, przedstawić ich ulubione albo 

ciekawe, albo zaskakujące, albo śmieszne, a może 

kontrowersyjne fragmenty.  Można dowiedzieć 

się, co fascynującego znajdują w czytaniu inni, a 

co ich do czytania zniechęca. To jedyne w swoim 

rodzaju rozmowy o książkach. A wszystko w miłej 

atmosferze, przy herbatce i domowych wypiekach 

„klubowiczów”. Zapraszamy!!! 

M. Juzepczuk 
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