
szami egzaminacyjny-
mi.  To tylko niektóre z 
licznych działań, mają-
cych miejsce w ostat-
nich tygodniach. 

 Życzę wszyst-

kim, zarówno Nauczy-

cielom, jak i Uczniom, 

żeby zapał i kreatyw-

ność nie opuściły ani 

na chwilę, a cały rok 

szkolny zaowocował 

licznymi sukcesami, 

projektami, atrakcyjny-

mi pomysłami. 

Barbara Meredyk       

Dyrektor Szkoły 

 Od początku 
roku minęło już 6 tygo-
dni, podczas których 
wiele się wydarzyło. 
Liczna grupa młodzie-
ży pod opieką Pani Jo-
lanty Rutkowskiej 
przez całe wakacje 
przygotowywała się do 
przedstawienia teatral-
nego „Pan Damazy”, 
które wystawione zo-
stało 11 września w 
P u ł t u s k i m  K i n i e 
„Narew”. Uczniowie 
zorganizowali pod 
opieką nauczycieli po-
kazy chemiczne, cieka-
wą lekcję historii           
z pokazem filmu 
„Wyzwolenie? 1945”. 
Dwie klasy pierwsze 
oglądały w Warszawie 
spektakl teatralny opar-

ty na dramatach Sofo-
klesa. Obchodziliśmy 
również Dzień Patrona 
szkoły – ks. Piotra 
Skargi oraz Dzień Edu-
kacji Narodowej połą-
czony z Dniem Papie-
skim. Warto wspo-
mnieć o aktywności 
ubiegłorocznego Samo-
rządu Uczniowskiego, 
który na zakończenie 
swojej aktywnej ka-
dencji przeprowadził 
wybory do nowego SU.   

 12 października 21 
uczniów Liceum z rąk 
Pani Starosty otrzymało 
Stypendia za wysokie 
wyniki w nauce. Nie-
malże w każdą sobotę 
pracują pod opieką na-
uczycieli maturzyści, 
zmierzający się z arku-

DRODZY NAUCZYCIELE, RODZICE, UCZNIOWIE 

OD REDAKCJI 

Drodzy Czytelnicy! 
  Za nami już 
miesiąc nauki i zdaje się, 
że każdy powoli wdro-
żył się w nowy, ale jak-
że znany szkolny har-
monogram. Oczywiście, 
jak wspomniałam, zdaje 
się, bo niewątpliwie 
wielu z nas błądzi i tęsk-
ni myślami za latem. 
Ale nie martwcie się, 
postaramy się Wam ja-
koś umilić te pozostałe 

dziewięć miesięcy, pod-
czas których bez wąt-
pienia wydarzy się jesz-
cze wiele, wiele cieka-
wych rzeczy, wartych 
uwiecznienia.  
Przygotowaliśmy dla 
Was nowy i jednocze-
śnie ostatni w tym 
kształcie  numer szkol-
nej gazetki. Dlaczego 
ostatni? Bo właśnie roz-
poczęły się prace nad 
jego nową szatą. Dlate-

go chętnych, z pomysła-
mi, bardzo serdecznie 
zapraszamy!  
            Wraz z całą re-
dakcją życzę Wam miłe-
go czytania i sił na kolej-
ny miesiąc nauki! 
A z okazji Dnia Edukacji 
Narodowej składamy 
najserdeczniejsze życze-
nia naszym drogim Pe-
dagogom i wszystkim 
pracownikom szkoły. 

Patrycja (red. nacz.)  

Carpe diem, czasopismo młodzieży  LO im. Piotra Skargi 
w Pułtusku 
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  11 września nasza szkolna 
grupa teatralna wystawiła na de-
skach pułtuskiego Kina „Narew” 
sztukę  Józefa Franciszka Blizińskie-
go „Pan Damazy”.  Poproszono 
mnie o artykuł  do szkolnej gazetki o 
tym, jak przygotowaliśmy ten spek-
takl. Doprawdy nie wiem, co by  tu 
napisać o naszej żmudnej pracy, 
żeby czytało się ciekawie. Więc na 
wstępie przepraszam, jeśli Cię, drogi 
Czytelniku, zanudzę. 

 Zacznijmy od początku. Na 
wiosnę tego roku Pułtusk obiegła 
informacja o przeglądzie konkurso-
wym pod hasłem „Pułtuskie Teatry 
Amatorskie, Konkurs PTA-K”.  Do-
tarła także do naszej szkoły. Posta-
nowiliśmy więc spróbować swoich 
sił. My, czyli kilkoro uczniów z na-
szego LO: Szymon Fabisiak, Angeli-
ka Olszewska, Hubert Smoliński, 
Emil Górski, Justyna Sadowska, 
Krzysztof Kosek, Łukasz Smoleń, 
Wiktoria Ciosek,  Eliza Trzcińska i 
Mateusz Dworecki. Dla naszej szko-
ły wylosowano komedię w czterech 
aktach Józefa Franciszka Blizińskie-
go  pt. „Pan Damazy”. Pani  Jolanta 
Rutkowska we współpracy z p. wi-
cedyrektor Beatą Czerniakowską-
Koc przekształciła  tekst sztuki tak, 
aby był krótszy,  łatwiejszy w odbio-
rze i bardziej przyjazny oraz podjęła 
się jej wyreżyserowania. Przydzieliła 
nam role biorąc pod uwagę  nasze 
predyspozycje, a także warunki ze-
wnętrzne. Teraz przyszedł czas na 
próby, które zaczęły się pod koniec 
ubiegłego roku szkolnego. Okazało 
się, że spektakl wystawiony zostanie 
we wrześniu, więc nie można było 
uniknąć wakacyjnych spotkań w 
szkole. Można tu powiedzieć kolo-
kwialnie, że „wtedy się zaczęło”. Po 

pierwsze  „zaczęło się”,  bo okazało 
się, że ten nasz teatr to nie tylko za-
bawa, że tu naprawdę trzeba ciężko 
pracować. Po drugie - to proste wnio-
ski, które każdy z nas może wycią-
gnąć  - komu chce się przychodzić do 
szkoły w wakacje i godzinami wałko-
wać teks, gesty i ekspresję?  Nam się 
chciało, chcieć się musiało… . Zależa-
ło nam, by wypaść jak najlepiej, więc 
ćwiczyliśmy, uczyliśmy się  jak się 
otworzyć, także na siebie nawzajem, 
a chyba o to w teatrze chodzi. Trzeba 
mieć swobodę, co dla nas, aktorów- 
amatorów, było niekiedy trudne, 
podobnie jak  opanowanie na pamięć 
obszernego tekstu. Każde zapomnie-
nie skutkujące improwizacją mogło 
prowadzić do katastrofy - zaburzenia 
wyrazu sceny. Żeby tego uniknąć 
tekst staraliśmy się opanować do 
perfekcji. Celowo piszę „staraliśmy 
się”, bo, jak się okazało, podczas 
głównego występu zdarzały się małe 
pomyłki i zapomnienia. Na szczęście 
udało nam się wyjść z tego obronną 
ręką za pomocą wspominanej wcze-
śniej wdzięcznej sztuki improwizacji. 
Myślę, że na łamach szkolnej gazety 
mogę zdradzić taki mały sekret. 

Jak na aktorów przystało, 
każdy z nas sam kreował swoją po-
stać, to, jak ma się poruszać, jak mó-
wić, jak gestykulować. Kiedy poja-
wiały się wątpliwości, cały zespól 
podpowiadał i służył radą. A przede 
wszystkim – nasz reżyser , p. Jolanta 
Rutkowska.  

Warto podkreślić także to, 
że budżet na zrealizowanie sztuki był 
mocno ograniczony. Wszystko mu-
sieliśmy przygotować wspólnymi 
siłami. Pani reżyser Jolanta Rutkow-
ska rzuciła pomysł, żeby wystylizo-
wać sztukę na okres 20-lecia między-

wojennego. Tak też zrobiliśmy. Na nasze 
stroje składały się  zdobycze z lumpek-
sów, zbieranina rekwizytów i dodatków 
od znajomych i nauczycieli oraz skarby 
znalezione na dnie babcinej szafy. Po-
dziękowania należą się pani wicedyrek-
tor Beacie Czerniakowskiej-Koc, pani 
Jolancie Wotawie oraz pani Alinie Dy-
bowskiej, które pracowały nad scenogra-
fią.  

Dziękujemy również i PRZEDE 
WSZYSTKIM pani Jolancie Rutkowskiej, 
która była sprawczynią całego zamiesza-
nia, koordynatorem sztuki, wymarzonym 
reżyserem dla młodzieżowej grupy ak-
torskiej. Bo aby pracować z młodzież 
trzeba chcieć z nimi rozmawiać o tym, co 
ich interesuje. Trzeba ich kochać i rozu-
mieć. 

Spektakl, który odbył się w piątkowy 
wieczór 11 września 2015 roku był prze-
łomowy. Dla niektórych z nas to pierw-
szy tego typu występ przed tak  dużą 
publicznością. Lecz pomimo ogromnego 
stresu, tremy,  na scenie poczuliśmy się 
świetnie. Możliwość pokazania siebie i 
swojej wrażliwości artystycznej, zetknię-
cie się z interakcją publiczności, aplauz i 
szczere uśmiechy… Dla nas było to speł-
nienie artystycznych ambicji, dobra zaba-
wa i może odrobina pokarmu dla próż-
ności? Mimo że nie możemy nazwać sie-
bie najlepszą grupą aktorską tego prze-
glądu, to  z duma i radością stwierdza-
my, że zabawa w teatr była dla nas nie-
zwykle kształtującym i budującym do-
świadczeniem. Te motyle w brzuchu, 
kiedy widzi się uśmiechniętą publicz-
ność , słyszy się  brawa… Bezcenne! Cóż 
tam, że wkradła się jakaś pomyłka, że 
tekst został wypowiedziany za szybko, a 
jedno czy dwa wejścia były za wcze-
śnie… .  

Justyna  

ZABAWA W TEATR 

STR. 2 CARPE DIEM 

W dniach 7-13 września 2015 

roku  mogliśmy co wieczór oglą-

dać spektakle teatralne, wystawia-

ne w sali naszego kina „Narew” w 

ramach konkursu „Pułtuskie Te-

atry Amatorskie”. Oczywiście 

wśród publiczności nie zabrakło 

naszych dziennikarzy. Oto ich 

relacja z tygodniowego maratonu 

teatralnego. 

1. Pełna sala 

Nie wiem, czy ktoś jeszcze pa-

mięta, aby sala w pułtuskim kinie 

była tak zapełniona. Widzowie szu-

kali miejsc nawet na scenie... Tak 

naprawdę jedyne wolne miejsca zna-

leźć można było albo na podłodze, 

albo przed kinem na ulicy... Przyczy-

na? Zaskakująco wysoki poziom sztuk 

na deskach pułtuskiego teatru. Akto-

rzy przeszli samych siebie, ręce same 

składały się do braw. 

PUŁTUSK TEATRALNY 



takl będzie dobry, jednak występ 

Grupy 25 przerósł nasze oczekiwa-

nia. To najlepszy spektakl, który 

oglądałem podczas pułtuskich spo-

tkań teatralnych. A była to sztuka ze 

wszystkich konkursowych przedsta-

wień najtrudniejsza. Aktorzy musieli 

mówić łamanym rosyjskim, zacho-

wywać się jak Rosjanie… I swoje 

zadanie wypełnili koncertowo. 

Gwiazda Wieczoru? Owszem, była – 

to Małgorzata Archacka. Ona sama 

wystawiła już dwa musicale, rów-

nież na wysokim poziomie. A tamte-

go wieczoru wyszła na scenę i rzuci-

ła publiczność na kolana. Grupie 25 

można zarzucić tylko jedno – że na-

zwała się grupą amatorską... Amato-

rom do nich bardzo daleko.  

Dla mnie zdecydowanie był to 

najlepszy spektakl tygodnia. 

4. „Żyli długo i szczęśliwie…” 

Grupa z Golądkowa wystawiała 

sztukę Józefa Korzeniewskiego 

„Majster i czeladnik”. Składała się 

ona tylko z dwóch krótkich aktów.  

Fabułę można streścić w dwóch zda-

niach: był sobie pewien szewc pijak, 

który miał żonę i córkę; córka zako-

chała się w jego uczniu, potem po-

brali się i żyli długo i szczęśliwie... 

Takie bajki czytali nam rodzice, gdy 

byliśmy mali.  

Ciekawe, jakie przedstawienia przy-

gotowały kolejne grupy aktorów-

amatorów? 

5. A może by tak  mikroporty?  

Nie bardzo podobał mi się spek-

takl wystawiony przez  grupę pułtu-

skiego Nadleśnictwa  według sztuki 

Józefa Franciszka Blizińskiego 

„Marcowy kawaler”. Głównym bo-

haterem jest kawaler Ignacy. Od-

twórca tej roli mówił tak niewyraź-

nie, iż publiczność rozumiała najwy-

żej połowę wypowiadanych przez 

niego słów, w dodatku mówię tu  o 

publiczności z pierwszego rzędu, bo 

na balkonie niemożliwe było zrozu-

mienie ani jednego słowa.  Z powo-

du tak niewyraźnej mowy aktora, 

który po zakończeniu przedstawie-

nia podsumował je, mówiąc z piękną 

dykcją, nie wiem, o czym był spek-

takl.  Może to dobrze, że grupa zmie-

niła plany i ze sztuki w trzech aktach 

zrobiła jednoaktówkę.   

6. Grunt to dobry sąsiad  

Wspaniałymi sąsiadami  Pułtuska 

okazali  się mieszkańcy  Starego Szel-

kowa, którzy zaprezentowali się dru-

giego  dnia premier w sztuce 

„Sublokatorka” A.F. Grzymały-

Siedleckiego.  Mimo iż to nie pułtusz-

czanie,  publiczność przyjęła ich bar-

dzo gorąco. Jako jedyni wystąpili w 

sztuce, która mogłaby się dziać dziś. 

Ich poczucie humoru rozbawiło 

wszystkich.   Publiczność  była za-

chwycona,  wszyscy wstali z miejsc, 

by burzliwymi oklaskami podzięko-

wać aktorom i reżyserowi za najza-

bawniejszy spektakl tygodnia.  Od-

śpiewano nawet „Sto lat”, bo okazało 

się, że w dniu premiery swoje urodzi-

ny obchodziła reżyser spektaklu pani 

Henryka Brdękiewicz.  

7. Cuda techniki  

Niewątpliwie najtrudniejsze zada-

nie mieli aktorzy z  grupy  teatralnej 

„Kalejdoskop”, którzy pułtuską pu-

bliczność musieli  „kupić”, jako 

pierwsi. Na szczęście startowali ze 

wspaniałym, przezabawnym scena-

riuszem. Jak się później okazało, nie 

zmarnowali go, a nawet swoją grą 

uczynili ciekawszym. Byli naprawdę 

wspaniali. Odpowiednio  dobrany 

ton głosu, gesty i mimika pomogły 

bardziej wczuć się w odgrywane role. 

To, co pokazali na scenie, zapamięta-

my na długo. Bez dwóch zdań top 3, 

mimo iż jako jedyni korzystali z 

„elektronicznego suflera”.  

8. Równouprawnienie równo-

uprawnieniem, ale bez przesady  

Ostatniego dnia zaprezentowały 

się aktorki z popławskiej „Dwójki”. 

Największym zaskoczeniem było to, 

że role żeńskie jak i męskie odgrywa-

ły dziewczęta. Pierwsze skojarzenie, 

jakie przyszło mi na myśl  to staro-

żytny teatr grecki, gdzie grali  z kolei 

wyłącznie mężczyźni. Może za kilka 

2. Nasi ludzie 

Na scenie nie zabrakło teatralnej 

trupy z naszej szkoły, która wysta-

wiła sztukę Józefa Blizińskiego 

„Pan Damazy” w reżyserii pani 

profesor Jolanty Rutkowskiej. Sztu-

ka wciągała coraz bardziej z każ-

dym kolejnym aktem. Trudno opi-

sać słowami to, co działo się na 

scenie – trzeba to po prostu same-

mu zobaczyć. Wszystko było jak 

trzeba, w teatrze naprawdę chciało 

się siedzieć i z ciekawością oglądało 

się ten spektakl. Na szczególne wy-

różnienie zasługują moim zdaniem 

dwie osoby. Pierwszą z nich jest 

Justyna Sadowska, która grała na 

poziomie zaskakująco wysokim. 

Gdybyśmy mieli wybierać trzech 

najlepszych aktorów pułtuskiego 

teatralnego tygodnia, ona z pewno-

ścią znalazłaby się w tej grupie. 

Drugą osobą, na którą warto zwró-

cić uwagę, jest Łukasz Smoleń. Nie 

miał  wprawdzie  dużej j roli, poka-

zał się na scenie dopiero w drugim 

akcie, jednak oglądało się go z przy-

jemnością, można powiedzieć, że 

była to jego „rola życia”. Sam spek-

takl należy ocenić wysoko; wielkie 

brawa dla aktorów, Pani Reżyser i 

wszystkich, którzy przy przygoto-

waniu przedstawienia pomagali. 

Założenia zostały wykonane. 

3. Grupa 25 

Nic dodać, nic ująć. Najlepszy 

spektakl, najlepsza gra aktorska, 

stroje, scenariusz... Wszystko było 

właściwie idealne. Piękne przedsta-

wienie – chciałoby się, by trwało 

bez końca. Widzów było zaskakują-

co dużo. My, dzielni redaktorzy, 

s i e d z i e l i ś m y  n a  w i e l c e 

„honorowych” miejscach - na pod-

łodze. Można by ironicznie zażarto-

wać, że jaki teatr, takie miejsce... 

Jednak to, co zobaczyliśmy na sce-

nie, całkowicie nam ten dyskomfort 

zrekompensowało. Była to adapta-

cja utworu Stanisława Kozłowskie-

go „Medal pamiątkowy 3-ego Ma-

ja” w reżyserii pani Doroty Polewa-

czyk. Spodziewaliśmy się, że spek-
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nie każdy zwraca na to uwagę w te-

atrze czy kinie... Jednak dla mnie takie 

zachowanie widzów psuje odbiór 

całości i oznacza po prostu ogromny 

brak kultury.  

10. Konkurs odnowi tradycje puł-

tuskiego teatru? 

Jeśli na naszych pułtuskich deskach 

utrzyma się tak wysoki poziom (z wy-

łączeniem spektaklu, o którym pisałem 

wcześniej), to jak najbardziej. Fani te-

atru nie będą musieli wyjeżdżać do 

Warszawy, niektóre grupy biorące 

udział w przeglądzie zaprezentowały 

bardzo podobny poziom. Oczywiście 

trzeba wziąć pod uwagę wolny wstęp 

oraz to, że w foyer czekały na widzów 

herbata i kawa. Trudno przewidzieć, 

czy frekwencja byłaby podobna, gdyby 

wstęp na przedstawienia był płatny. 

Na pewno jednak konkurs wyłonił i 

objawił pułtuskie talenty. Ma u nas kto 

wystawiać sztuki teatralne, o to nie 

musimy się martwić.  

Paweł i Bartek  

wieków będzie się mówiło o teatrze 

pułtuskim, że grały w nim wyłącz-

nie  panie? Pomimo tego oryginalne-

go doboru aktorów spektakl ogląda-

ło się przyjemnie. Niech żałuje ten, 

kto niedzielny wieczór spędził ina-

czej.  

9. Publiczność a aktorzy 

Kwestia, którą warto poruszyć, to 

zachowanie publiczności. Jedzenie 

chipsów podczas spektaklu? Nie ma 

problemu. Otwieranie puszek z ga-

zowanymi napojami? Też się zdarza-

ło. Oczywiście, były też pretensje do 

organizatorów o zbyt małą ilość 

miejsc siedzących (chociaż ludzie 

sami potrafili sobie dostawiać krze-

sełka i to w takich miejscach, że aż 

szkoda pisać). Głośne rozmowy, 

robienie zdjęć z fleszem i wiele, wie-

le innych tego typu niewłaściwych 

zachowań. I chciałbym zaznaczyć, że 

nie opisuję tu zachowania dzieci do 

lat 8, tylko ludzi podobno doro-

słych... Czy aktorom to przeszkadza-

ło? Trudno powiedzieć, to pewnie 

zależy od aktora. Ale dobrej publicz-

ności, takiej, która szanuje i aktorów, 

i sam teatr - z pewnością bardzo... Ja 

wiem, że dla wielu to błahostka i że 

każdego z nas było to nowe doświadcze-
nie, coś, z czym dotychczas nie mieliśmy 
do czynienia. Mam na myśli pisanie sce-
nariusza, kręcenie, dobieranie kostiumów 
na podstawie tekstu literackiego, a nie 
własnej wizji. Myślę, że każdy z nas od-
nalazł się w swojej roli, lecz powiem 
szczerze, nie było to łatwe. 

Gdy Patrycja skończyła pisać scena-
riusz, zaczęłam się zastanawiać, 
gdzie można byłoby zrealizować 
poszczególne sceny. 

Prawie wszystko poszło zgodnie z pla-
nem...prawie. Jedna ze scen miała być na-
grywana w archiwum po zachodzie słoń-
ca (tamtego dnia o 18:39), lecz okazało się, 
że jest ono otwarte tylko do 16. Czasu na 
przemyślenia nie mieliśmy zbyt wiele, 
więc zdecydowaliśmy się nagrywać na 

W tym krótkim, ale ciekawym (mam 
nadzieję...) artykule, postaram się zabrać 
Was na plan filmowy naszej krótkiej pro-
dukcji - "Żywoty Świętych". 

Zacznę może od początku. Nasza klasa 
została wytypowana do przygotowania 
uroczystości z okazji  święta Patrona 
szkoły. Nie wiedzieliśmy, jak mamy 
zabrać się za ten temat. Zastanawialiśmy 
się nad wystawą, mszą po łacinie, krótką 
scenką rodzajową, ale to wszystko już 
było. Chcieliśmy zrobić coś innego. Coś, 
co pozwoli uczniom zapamiętać chociaż 
kilka najważniejszych informacji  o na-
szym patronie. Mając już za sobą nakrę-
cenie filmu promocyjnego  szkoły, zde-
cydowaliśmy się podjąć nowe wyzwanie
-nakręcić film na podstawie "Żywotów 
Świętych" księdza Piotra Skargi. Dla 

pułtuskim zamku. Właściwie wyszło 
nam to na dobre, bo tam mogliśmy wy-
korzystać jeszcze park przy amfiteatrze 
jako naturalną scenografię. Poza tym 
pojawiła się szansa , żeby dodatkowo 
nagrać scenę wędrówki Jędrzeja do 
klasztoru.  

 Mieliśmy dwa rekwizyty: 
sutannę i lampę.. W sutannie  większość 
scen miał grać Kuba, a w jednej—
Mateusz. Okazało się jednak, że sutan-
na nie pasuje na niego.  Problem rozwią-
zaliśmy pomysłowo: ustawiliśmy Mate-
usza za drzwiami tak, żeby widać było 
tylko tę jego  stronę, na którą założył 
sutannę. Z lampą również był mały 
kłopot— świeczka się w niej nie mieści-
ła. Musieliśmy ucinać jakieś 6cm ... spin-
ką do włosów! Kolejne dni również 
poświęciliśmy na nagrania. Dzięki 

KRĘCIMY FILM 
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uprzejmości Księdza Proboszcza mogli-
śmy nagrać kilka scen na strychu kościoła. 
Gdy dotarliśmy na miejsce zobaczy-
łam, jaki ciekawy efekt daje  światło 
wpadające przez okno. Postanowiłam 
więc nagrać jedną statyczną scenę wła-
śnie przy nim,  by uchwycić unoszące 
się w powietrzu drobinki kurzu.  

Gdy skończyliśmy kręcić sceny z Wojt-
kiem, zmieniliśmy miejsce nagrań na 
strych nad Zakrystią. Tam swoje sceny 
nagrali Kuba i Piotrek. Jedyny problem, 

na jaki natrafiliśmy, to bardzo wąskie 
schody. Nie wiem, czy to, że wnieśliśmy 
tam krzesło można traktować w katego-
rii cudu, czy po prostu nam się poszczę-
ściło. W każdym razie, oprócz książki to 
jedyna rzecz, jaką udało nam się tam 
wtaszczyć. Mimo że tak mało rekwizy-
tów mieliśmy do dyspozycji, udało nam 
się nagrać scenę w taki sposób, jaki sobie 
wyobrażaliśmy. Ostatnie ujęcia nagrywa-
liśmy w Alejkach Gomulickiego, przy 
naszej szkole. Zajęło nam to aż  30-
minut, gdyż ciągle przejeżdżały jakieś 
samochody, których przecież nie mogło 

być widać na nagraniu. Odetchnęliśmy z 
ulgą, gdy udało się nam  skończyć. Teraz 
pozostał tylko montaż, którym zajęła się 
Patrycja. 

Wszystkich nagrań było łącznie 322, więc 
całkiem sporo. Mamy nadzieję, że nasz 
film chociaż trochę przypadł Wam do 
gustu, a gdybyście chcieli obejrzeć go jesz-
cze raz, niedługo będzie taka możliwość, 
gdyż wrzucimy go na stronę szkoły. 

Iga 

   

Sport elektroniczny uznaje się nawet 
za sport narodowy. Polska dopiero 
stawia na tym polu pierwsze kroki. 
Nauka w klasie e-sportowej nie bę-
dzie  polegać wyłącznie na graniu w 

Od 1 września ruszyła klasa w Kę-
dzierzyńsko Kozielskim ZSTiO o pro-
filu esportowym. W innych krajach, 
jak np. tych z Azji, to rzecz normalna-, 
a e-sport jest dotowany przez rząd. 

gry.  Bardzo  ważnym aspektem jest tu 
nauka przedmiotów, szczególnie ma-
tematyki. Będzie to klasa o profilu 
informatycznym, w której uczniowie 
mają takie same zajęcia jak  inni. Ale 

KLASA E-SPORTOWA 

E-SPORT???? E-SPORT!! 

można ze sobą rywalizować, w moim 
przypadku to Counter Strike: Global 
Offensive, czyli typowa "strzelanka" , 
gdzie gracze dzielą się na terrorystów  
i antyterrorystów.  Nie trzeba się dłu-
go zastanawiać, na czym ta gra pole-
ga, gdyż ten podział powinien rozja-
śnić jej zasady. W jaki sposób docho-
dzi do samej gry oraz jak wyglądają 
przygotowania do meritum - zawo-
dów ? Otóż jeśli chodzi o CS'a druży-
ny składają się z 5 osób, które często 
są w różnym wieku oraz z różnych  
części kraju.  Trzeba  więc znaleźć 
wspólne dni oraz godziny, które każ-
dy określa jako "czas wolny" i może 
poświęcić go na wspólną grę. Wszyst-
ko, co łatwo przychodzi, również ła-
two odchodzi i tak samo jest w tym 
przypadku. Z dnia na dzień nie udaje 
się osiągać wielkich sukcesów, 
wszystko wymaga ciężkiej pracy,  
począwszy od zwykłej komunikacji , a 
na przygotowaniu taktycznym koń-
cząc- czyli zagrywek, która dana dru-
żyna będzie przedstawiała podczas 
meczów. Gra trwa często wiele mie-
sięcy i skutkiem tego jest uczestnic-
two w turniejach online - czyli takie, 
które rozgrywane są przez Internet. 
Jednak najważniejszymi zawodami są 
t u r n i e j e  o f f l i n e . 
Turnieje offline, które potocznie nazy-
wane są lanami ,odbywają się w róż-
nych miastach na terenie całego kraju 

i są organizowane głównie przez by-
łych graczy, którzy dalej chcą rozwijać 
scenę sportów elektronicznych, a na co 
dzień już nie grają - są to osoby pracu-
jące w firmach sprzętów komputero-
wych, które poprzez takie rozgrywki 
promują markę firmy. 

  Żeby opisywać dokładnie 
krok po kroku, jak to wszystko  wyglą-
da, potrzeba by pewnie kilku dobrych 
stron (może w kolejnych numerach 
gazetki?). 

Ważną  zaletą sportu elektronicznego, 
wymienianą praktycznie przez każde-
go, kto osiągnął poziom międzynaro-
dowy, jest podróżowanie. Turnieje 
odbywają się w różnych zakątkach  
świata, więc każdy gracz, który w nich 
uczestniczy ma nie tylko szansę zgar-
nąć wysokie nagrody pieniężne (pula 
dochodzi nawet do 250.000$), ale rów-
nież okazję do zwiedzenia miast takich 
jak Cologne w Niemczech czy też Du-
baj w  Zjednoczonych Emiratach Arab-
skich.  

 Czego trzeba w takim razie, 

żeby stać się częścią tego świata? Nie-

wiele, komputer oraz połączenie z 

Internetem, zachęcam do spróbowa-

nia ! 

Mateusz Świętochowski 

E-sport , najprościej mówiąc, 
to sport elektroniczny, w którym ry-
walizują ze sobą zawodnicy w grach 
multiplayer, czyli takich, gdzie prze-
ciwko sobie grają minimum dwie 
osoby. Możemy to porównać do  tra-
dycyjnych gier sportowych, np. w 
piłkę, ponieważ e-sport działa na ta-
kich samych zasadach. Są ściśle okre-
ślanie  reguły, zwycięzca -przegrany 
oraz dyscyplina (w tym wypadku 
rodzaj gry).  

Turnieje najwyższej rangi 
zaczynają być coraz częściej transmi-
towane w telewizji, co tylko zwiększa 
krąg odbiorców. Obecnie osiągają one 
naprawdę duży rozgłos oraz zyskują 
na popularności, gdyż przyciągają 
zarówno młode pokolenie,  jak i star-
sze osoby. Uważa się, że jest to feno-
men, ponieważ pozwala niwelować 
wszelkie granice między ludźmi - 
gracze są sobie równi. Podzielam to 
zdanie i dlatego postaram się przybli-
żyć każdemu czytającemu istotę e-
sportu oraz opowiedzieć,  jak to na-
prawdę wygląda. 

 Gracz. Kim tak naprawdę 
jest? Jako że sam nim jestem, łatwo mi 
to wytłumaczyć. To zwyczajna osoba, 
która częściej niż inni...gra w gry i w 
przypadku sportów elektronicznych 
rywalizuje w nich z innymi. Na czym 
to polega? Jest wiele gier, w których 
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dodatkowo będą uczyć się samego 
tworzenia gier, obsługi oraz pracy z 
silnikami source, Unity 3D czy też 
Unreal Engine. Po ukończeniu szkoły  
w klasie o  profilu "tworzenie gier i 
esport" - bo taką właśnie nosi nazwę, 
absolwenci  otrzymają tytuł technika-
informatyka , oczywiście przystępują 
do egzaminu maturalnego i mogą 
kontynuować naukę  w uczelniach 
wyższych. Oto fragment wypowiedzi 
jednego z nauczycieli, który prowadzi 
z a j ę c i a  e - s p o r t o w e : 

"Wierzę w swój system oparty o na-
ukę zdrowych społecznych zachowań 
i współdziałania. Przede wszystkim 
jadę tam wychowywać pozytywne, 
zdrowe i świadome osoby. Wielu z 
Was pewnie zastanawia się, jak może 
wyglądać taki trening. Uwierzcie że 
jest w tym więcej teorii do przerobie-
nia niż praktyki, a większość zajęć 
może odbywać bez udziału kompute-
ra co także będę  chciał pokazać. Waż-
ne, by ludzie zauważyli i zrozumieli 
społeczne pozytywne aspekty nauki 

komunikacji, pracy w grupach czy 
podejmowania decyzji opartej o sporty 
elektroniczne. " 

Mateusz Świętochowski 

NASZE WAKACJE 

Mieliśmy strasznie dużo pracy, ale 
ile też radości! Od 14. do 20. Wzię-
łam udział w Ogólnopolskich Dniach 
Formacyjnych dla Kierownictw Od-
działów Katolickiego Stowarzyszenia 
Młodzieży na Śnieżnicy w Kasinie 
Wielkiej. Reasumując:  sierpień- nie 
było mnie w domu pół miesiąca, ale 
nie żałuję! Czy zwiedziłam jakieś 
ciekawe miejsca, które zapadły mi w 
pamięć? Może tę okropnie wielką 
górę, pod którą musieliśmy kilka razy 
podchodzić, aby dostać się do ośrod-
ka… 
Czy tęskniłam za naszą szkoła? 
Hmm.. niby nie, ale patrząc przez 
pryzmat tego, że jest to mój ostatni 
rok w tej szkole,  poświęciłam chwil-
kę w te wakacje i wspominałam sobie 
te śmieszne, wesołe, jak i "napięte" 
sytuacje. 

Artur : 
Podczas wakacji odpoczywałem, 
przede wszystkim od szkoły oraz 
wszelkich obowiązków z nią związa-
nych. Niestety, czasy wiecznego 
lenistwa oraz sielanki minęły wraz z 
osiągnieciem przeze mnie dorosłości. 
Dlatego też, zdając sobie sprawę z 
tego, iż „kto nie pracuje, ten nie je”  
oraz mając chęć na zarobek – ruszy-
łem wzmacniać naszą krajową gospo-
darkę – zacząłem pracować. Podczas 
dwumiesięcznej pracy udało mi się 
poznać wielu interesujących ludzi, 
zwiedzić kilka ciekawych miejsc oraz 
nabyć cenne doświadczenie. Czy 
tęskniłem za szkołą? Nie wiem dla-
czego, ale tak – tęskniłem. 

Drugoklasista: 
Odpoczynku w wakacje miałem nie-
stety nie za wiele. Trochę dorabiałem 
jako kelner (na szczytny cel rzecz 
jasna! :)) Trafił mi się krótki wypad 
nad morze z rodziną, ale też sporo 
obozów i bardzo ciekawych zajęć. Nie 

miałem tyle "atrakcji" przez cały rok 
szkolny co przez te dwa miesiące wa-
kacji. Za szkołą jako miejscem może 
ciut zatęskniłem, ale bardziej brako-
wało mi osób z rocznika mojego oraz 
tego starszego, który niezmiennie  
zaskakiwał i rozbawia pozostałych 
uczniów. 

Drugoklasistka: 
Podczas wakacji byłam przez 2 tygo-
dnie w Zakopanem, następnie spędzi-
łam czas u babci, a potem udałam się 
na pielgrzymkę. Wakacje te były 
naprawdę wyjątkowe, gdyż poznałam 
niezwykłych ludzi, spędziłam z nimi 
niezapomniane chwile, a nawet na-
wiązałam nową przyjaźń. Za samą 
szkołą nie tęskniłam tak bardzo jak za 
ludźmi, z którymi  tutaj spotykam się 
na co dzień.  

Pierwszoklasistka: 
 Odpoczywałam spędzając czas ze 
znajomymi, na rowerach, kajakach, 
basenie. 
Byłam we Włoszech - w Toskanii, 
zwiedzałam głównie pobliskie miasta. 
Te wakacje nie były szczególnie wy-
jątkowe, takie jak wszystkie inne. 
Nowa szkoła mi się podoba, wyobra-
żałam sobie, że jest trochę większa, 
ale ogólnie jest całkiem fajnie. 

.L.: 
Podczas minionych wakacji czas 
spędzałem różnorodnie. Spotykałem 
się z kolegami, jeździłem na rowerze, 
grałem w piłkę, pływałem, lecz nieraz 
zdarzało mi się nudzić. Z tego powo-
du zacząłem czytać książki, co w 
końcu mi się spodobało. Oprócz tego 
byłem w Chorwacji, w mieście Tuče-
pi. Jest to wspaniałe miejsce ze 
względu na wyjątkowy klimat, czystą 
wodę oraz zupełnie inną niż w Polsce  
roślinność i  na zawsze zapadło mi w 
pamięć. Wakacje te były wyjątkowe, 
gdyż pierwszy raz spędziłem je w 

Wakacje, wakacje...i po wakacjach. 1 
września 2015 roku rozpoczął się no-
wy rok szkolny. Po dwóch miesiącach 
swobody, podczas których zapewne 
nabraliśmy sił do nauki, nadszedł 
czas, aby powrócić do szkolnych ła-
wek. Ale jeszcze przez chwilę pozo-
stańmy przy  temacie wakacji. Na 
pewno każdy z nas spędził  niezapo-
mniane chwile w gronie znajomych i 
przyjaciół. Wiele osób wybrało się w 
niezwykłe miejsca, wyjechało za gra-
nicę. Zaproponowałyśmy kilku 
uczniom naszej szkoły, aby podzielili 
się z nami swoimi przeżyciami z wa-
kacji. 

Znajomym z klas pierwszych zadały-
śmy pytania:  Jak odpoczywałeś pod-
czas wakacji? Co robiłeś i  czy gdzieś 
wyjeżdżałeś?  A może zwiedziłeś ja-
kieś szczególne miejsca ? Czy te wa-
kacje były wyjątkowe, inne od pozo-
stałych? I na koniec - Jak Ci się podo-
ba nowa szkoła,  czy jest taka, jak so-
bie wyobrażałeś? 

Kolegów z klas drugich i trzecich za-
pytałyśmy również o wakacje, ale też 
o to, czy tęsknili  za naszą szkołą 
przez  te dwa letnie miesiące.  

Oto jak nam odpowiedzieli: 

Patrycja : 

Mało odpoczywałam w te wakacje. 
Lipiec miałam "luźny" - na początku 
miesiąca pojechałam nad morze. Gdy 
wróciłam,  wtedy mogłam się  spokoj-
nie wyspać, wyleżeć, spędzić trochę 
czasu ze znajomymi, poimprezować i 
co najważniejsze, mogłam spokojnie 
posiedzieć w domu. Sierpień nie był 
leniwy. Od  6. do 14.  uczestniczy-
łam w pieszej pielgrzymce na Jasną 
Górę, gdzie byłam w „medycznych”. 
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ciekawy i aktywny sposób.  
Nowa szkoła jest taka, jak sobie ją 
wyobrażałem przed przyjściem do 
niej. Zrobiła na mnie pozytywne 
wrażenie, tylko ten plan…. Po 
pierwszym miesiącu mogę stwier-
dzić, że nie popełniłem błędu wybie-
rając to Liceum. 

Jak widzimy, uczniowie naszej szkoły 
spędzili wakacje bardzo ciekawie i 
aktywnie.  

My nie byłyśmy w żadnym niezwy-
kłym miejscu, ale z czystym sumie-
niem możemy przyznać, że dzięki 
naszym przyjaciołom wakacje te były 

fantastyczne i niezapomniane. 

Paula i Ania 

Zaczęło się 3 lata temu. Był 

to mój powrót do żywych 

(odzyskałem sprawność po uszczer-

bieniu kości, żadnych ćwiczeń nie 

mogłem wykonywać przez ponad 2 

Jeden  na wakacje wyjeżdża na Mazury, 
drugi nad morze, a trzeci w góry. Każdy 
tam odpoczywa, chodzi, leży,  je, śpi. Pro-
ste. Jednak nie każdy tak lubi. Dzisiaj o 
męskich wakacjach, istnym poligonie 
życia. 

lata).  Obóz militarny/ASG,  na któ-

rym miałem sobie postrzelać i miesz-

kać w namiocie. Brzmi przyjemnie i 

fajnie. Praktyka wygląda zupełnie 

inaczej….  

OBÓZ ŻYCIA 

WAKACJE, JAREK I TURCJA 

zwykle piękny i gościnny kraj wie, że 
Turcja to jedno z najstarszych miejsc 
na świecie,  w których wytwarzano 
wina. 
Tureckie winorośle nazywane w Tur-
cji aslan sütü są znakomitą bazą do 
produkcji ciekawych win. Oczywiście 
zawsze można pozostać przy słody-
czach, zwłaszcza, jeśli jest tu mowa o 
chałwie. Istne niebo! 

 Jeśli pominąć wszystkie 
większe miasta,  Turcja jest bardzo 
biednym krajem, z wysokim wskaźni-
kiem bezrobocia. To tłumaczy, dlacze-
go wszyscy chcą się stamtąd 
„wyrwać”, zwłaszcza młodsze poko-
lenia, które pragną zasmakować tego 
wszystkiego, z czego korzystają euro-
pejskie dzieci, a oni we własnym kra-
ju takiej możliwości nie mają. W tu-
reckiej niezamożnej rodzinie jest na 
ogół tak, że jej członkowie  wiele lat 
ciężko pracują, gromadzą środki, a i 
tak dopiero w którymś z kolei pokole-
niu dziecko może  pójść na studia do 
większego miasta. Wówczas ono stu-
diuje, znajduje dobrą pracę i wtedy 
stara się ściągnąć  do siebie całą rodzi-
nę, albo przynajmniej rodzeństwo, by 
zapewnić im lepsze życie. Może dlate-
go Turcy wolą blondynki, bo kojarzą 
im się one  z lepszym światem. Po-
nadto, widzą w nich swoją szansę na 
wydostanie się z kraju.  

 Będąc dwa tygodnie w tym 
niesamowitym kraju, oprócz tego 
wszystkiego,  o czym  już napisałam (i 
kilku innych rzeczy), dowiedziałam 

się, że Turcja to bardzo rodzinny kraj, 
w którym właściwie wszyscy dbają o 
swoich bliskich i tradycje. Ahmed po-
trzebuje samochodu? Dobrze! Cała 
rodzina pracuje na samochód dla 
Ahmeda. I tak jest z każdym człon-
kiem rodziny. Tata, kierowca autobu-
su, pomylił miejsca zbiórki i zamiast 
do hotelu przejechał pół kraju do 
Stambułu? Zrzutka na paliwo! 

Poza tym, zabawna cieka-
wostka - imię Jarosław. Chociaż nie 
wątpię, że już wiele osób o tym wie, 
ale napiszę to jako uzupełnienie. Opo-
wiadał nam o tym przewodnik, by 
wyjaśnić, dlaczego to imię wzbudza 
powszechne zainteresowanie i weso-
łość Turków, gdy do kolegi  zawołali-
śmy „Jarek”. Jak się okazuje niektóre 
polskie imiona w języku tureckim ma-
ją zupełnie inne znaczenia. I  właśnie 
zdrobnienie od Jarosława, czyli Jarek,  
oznacza tam, jak to określił przewod-
nik, „męskie narzędzie płciowe”. Pa-
miętajcie  więc o tym, że  zanim kto-
kolwiek zdecydujecie się tam jechać po 
raz pierwszy, warto chociaż pobieżnie 
zapoznać się z relacjami tych, którzy 
już Turcje odwiedzali. A może nawet 
skorzystać z ich rad.  

Zachęcam do zwiedzania 

tego niezwykłego kraju i poznawania 

jego bardzo ciekawej kultury i zwycza-

jów. 

Gąbka 

Turcja ze swoimi unikatowymi cuda-
mi przyrody, w tym oczywiście z 
wapiennymi tarasami w Pamukkale, 
ściąga rzesze turystów. Dodajmy do 
tego 300 dni słonecznych, urokliwe 
plaże, turkusową wodę i nie sposób 
się oprzeć! Jest tam naprawdę wiele 
do zwiedzania, więc miłośnikom 
głębszego poznawania kultury zale-
ca się pobyt dłuższy niż tydzień. 
Oprócz meczetów, które zapewne są 
obowiązkowym miejscem takiej wy-
cieczki, warto zobaczyć plażę Kle-
opatry w Alanyi, bo to właśnie tam 
według legend kąpała się słynna 
królowa, Kapadocję, dokąd z reguły 
organizowane są dwudniowe wy-
cieczki, Górę Nemrut i Efez. A to nie 
wszystko, bo jest tego o wiele, wiele 
więcej. 

 Dla tych, którzy kochają 
trochę rozrywki poleca się rafting na 
rzece Kopru. Osobiście proponuję 
przeżyć tę niesamowitą przygodę 
raczej w kajaku niż na pontonie. Nie-
zapomniane wrażenia gwarantowa-
ne! Oczywiście są i tacy śmiałkowie, 
którzy przepływają tę rzekę w odpo-
wiednim ubraniu, bez pontonu i 
kajaka. Jadąc właśnie na ten spływ, 
można zaobserwować na pagórku, 
dokładnie naprzeciwko wysokich 
gór, stojący samotnie fotel. Wygląda 
to dość zabawnie, ale i intrygująco. 
Niemal zachęca do chwilowego od-
sapnięcia i napawania się pięknym 
krajobrazem.  

Mało osób odwiedzających ten nie-
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mówić, że upadek z takiej  wysoko-

ści  mógłby się skończyć...  może 

nawet śmiercią.  

Dowódcy rozbili się jakieś 

pół kilometra od nas i jasno określili 

zasady,  zgodnie z którymi mamy 

funkcjonować. Mieliśmy zakaz roz-

mawiania i  palenia światła w nocy 

(nie wliczając ogniska, które musiało 

być podtrzymywane bez przerwy). 

W środku dnia w lesie zaczynało się 

robić ciemno, łatwo więc sobie wy-

obrazić,  co było w nocy… Wystar-

czy,  że zasłonicie oczy rękoma i  

macie ten sam efekt.  Naszym zada-

niem było przygotować bazę. Praco-

waliśmy dzień i noc ( podczas której 

zupełnie nic nie było widać). Często 

padały deszcze, przechodziły burze.   

Rano  termometr pokazywał 25 stop-

ni , a po południu było już tych stop-

ni 36...  I do tego trzeba dodać czę-

ste, dosyć intensywne opady desz-

czu oraz chłodne noce - temperatura  

spadała nawet poniżej 10 stopni. 

Radykalna  zmiana okazała się  do-

syć bolesna dla niektórych z nas.  

Rozkazy dostawaliśmy 

przez krótkofalówkę, jedzenie nam 

przywożono (chleb, szynka, ser... 

śniadanie, obiad i kolacja). Przez 

pierwsze  trzy dni to była bezustan-

na praca, dosłownie.  Zero spania. A  

pierwszego dnia nie jedliśmy nic. 

Fizyczna ciężka praca. Psychiczna 

też. Musieliśmy również pamiętać o 

swojej broni (a to nie było  odporne 

AK-47 ).  

Przez pierwsze 3 dni cho-

dziliśmy... na czworaka. Dlaczego ? 

No cóż ... Nie każdemu podobała się 

opcja upadku z 10 metrów. .. .  A do 

tego oczywiście mieliśmy misje czyli 

zadania do wykonania. Drugiego 

dnia dostaliśmy rozkaz, aby w da-

nym rejonie zrobić zasadzkę. Na ilu 

ludzi ? Nie wiadomo. Wymarsz za-

planowano wczesnym rankiem. Nie 

bardzo wiedzieliśmy, która jest go-

dzina, bo  każdy z nas  był  tak zmę-

czony, że  nie orientował się nawet 

czy żyje... Wróciliśmy dopiero wie-

czorem. Żadnej wymiany ognia, nic. 

Najstraszniejszy jest wróg, którego nie 

widać.  

Po powrocie zabraliśmy się do 

zbierania drewna na szałasy i ognisko 

oraz liści, aby nasze piękne budowle  

skutecznie zamaskować.  Nawiasem 

mówiąc  udało nam się to zrobić tak 

dobrze,  że ludzie którzy nas podczas 

misji ostatecznej zaatakowali, wchodzili 

na te „sterty liści” nie zauważając,  że to 

szałas.  Każdy pracował  ze wszystkich 

sił, żadnej taryfy ulgowej. Zmęczenie 

mocno dawało się nam we znaki. Wie-

dzieliśmy jednak, że kiedy przyjdzie 

noc, nie zbierzemy tyle drewna i liści,  

ile w dzień,  a jeśli spadnie deszcz... 

zrobi się bardzo ślisko, a my będziemy 

pracować w przemoczonych ubraniach. 

Więc pracowaliśmy mimo ogromnego 

zmęczenia.  A jeśli nie wierzycie w hi-

storie, że ktoś zasypia na stojąco...ja już 

wiem, że to możliwe. Zdarzały się sytu-

acje, że ludzie zasypiali w marszu. Nie 

wiedzieliśmy co robić. Nikt z nas nie 

był przygotowany na taki wysiłek.   

Trzeciego dnia przyszedł do-

w ó d c a ,  k a z a ł  n a m  s i ę 

"oszepejować" (kamizelka, broń itd.) i 

za karę biegać dookoła bazy. Dużo nie 

przebiegliśmy, każdy metr był niczym 

kilometr. Nasz 28-letni dowódca ( ten 

wewnętrzny) oddziału, w którym słu-

żyłem,  padł na ziemię i zaczął płakać  

jak dziecko. Nie miał siły się podnieść. I 

nie takie "nie mam siły",  że mu się nie 

chciało, tylko takie,  że wstawał i zaraz 

upadał. Jak kamień.  

Jak skończył się etap trzech  

dni ciągłej pracy ?  Dwoma odwodnie-

niami i kilkoma drobnymi urazami. Ale  

potem było już tylko z górki. Praca się 

skończyła, baza była gotowa, my po-

dzieleni na sekcje, ustalone warty i 

wszystko działało sprawnie.   

Drastyczny wypadek spotkał 

mojego kolegę pod koniec obozu. W 

nocy, podczas wart, brakowało drewna 

na ognisko. Zameldowałem o tym na-

szemu wewnętrznemu dowódcy a on 

wysłał  dwóch ludzi do lasu. Nie minę-

ło dużo czasu, gdy  usłyszeliśmy okrop-

ny krzyk, płacz... Trudno to opisać. Ca-

ły oddział zebrał się błyskawicznie i  

Zacznijmy od tego, czym jest 

samo ASG. To pewien sposób rekre-

acji. Można go porównać do Paintbal-

la , jednak nasza broń jest bardzo bli-

ska oryginału i strzela z plastikowych 

kulek.   Jest celna,  a skuteczny zasięg 

wynosi jakieś 60-80 m. Teoretycznie ta 

zabawa jest bezpieczna… ale zdarzały 

się przypadki,  kiedy kulka wchodziła 

pod skórę albo łamała ząb.…   

Wróćmy jednak do obozu. 

Już pierwszego dnia kazano nam ko-

pać okopy dookoła bazy – rękami i na 

dodatek  w cywilnych ubraniach. No 

cóż. Ja miałem wtedy około 12 lat. I 

tak ten drastyczny początek sprawił, 

że się zakochałem. Obozy militarne są 

jedynym miejscem na ziemi, w któ-

rym możesz być sobą. Albo inaczej -  

obóz pokazuje ci,  kim naprawdę je-

steś.  

Pierwsze dwa wakacyjne 

obozowe  wyjazdy wiele od siebie się 

nie różniły: poranne bieganie, śniada-

nie, ćwiczenie taktyki, obiad, strzelan-

ka, kolacja i samoobrona. Brzmi pro-

sto i banalnie. Po dwuletnim szkole-

niu przyszedł czas na postęp (który 

swoją drogą był widoczny z dnia na 

dzień).  

 W tym roku było to coś in-

nego. Nie szkoliły nas już osoby z 

kadry, tylko byli żołnierze, na przy-

kład  ratownik medyczny, który słu-

żył w Afganistanie. Rozmowy o 

pierwszej pomocy,  czy też formułki, 

które słyszymy na EDB nabrały inne-

go wymiaru....  W tym roku obóz to 

miał być test nas samych. Mój oddział 

liczył 15 osób,  a cały obóz -  około 60.  

Drugiego dnia  dostaliśmy 5 

minut,  żeby się przygotować  do wyj-

ścia do lasu (nie określono, na jak 

długo).  Okazało się , że idziemy tam 

na 9 dni! (cały obóz miał  trwać  dni 

14)... .  Weszliśmy do tak gęstego lasu, 

że mimo iż był dzień,  zrobiło się  już 

ciemnawo. Traciło się poczucie cza-

su... Kazano nam zapoznać się z tere-

nem. Było to dosyć  wysokie  wzgó-

rze, które  z dwóch stron miało  stro-

me wejścia, a z dwóch pozostałych  - 

około 10 metrową skarpę. Nie trzeba 
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wyruszyliśmy  w stronę, z której do-

chodził krzyk. W bazie zostało  4 lu-

dzi.  Gdy doszliśmy na miejsce... kole-

ga,  schodząc ze skałki, pośliznął się, 

uderzył nogą o kamień i... złamanie 

otwarte! To była sytuacja kryzysowa. 

Podjechał quad, zabrał kolegę do mia-

sta (około 4 km), karetka, szpital... 

Teraz  chłopak jest cały i zdrowy,  ale 

na obóz raczej już nie wróci. 

Jednak sztukę przetrwania 

zostawmy na bok na rzecz najważniej-

szej części obozu -  wymiany kompo-

zytu, czyli po prostu walki z wrogiem. 

Mieliśmy swoje misje, ale musieliśmy 

pamiętać, że kontakt z przeciwnikiem 

możemy być zmuszeni nawiązać w 

każdej chwili. Dowódca wymagał od 

nas niezwykłego skupienia na taktyce. 

Naszym zadaniem nie było strzelać i 

zabijać, ale myśleć. Niestety al-

bo ,,stety” nie zawsze udawało się 

uniknąć kontaktu z nieprzyjacielem i 

trzeba było zacząć walkę… Mimo li-

czebnej przewagi wroga to my wygry-

waliśmy… Dlaczego? Byliśmy głodni, 

zmęczeni i wściekli. Robiliśmy 

WSZYSTKO,  aby pokonać przeciwni-

ka i wygrać misje. 

Jeśli już doszło do kontaktu… 

każdy był skupiony na trzech rze-

czach. Po pierwsze na tym, żeby nie 

zostać trafionym. Żołnierz ranny gor-

szy od martwego… Po drugie -  mu-

sieliśmy pamiętać o samej misji. Może 

brzmi to banalnie, jednak gdy nagle 

zaczną do ciebie strzelać i obrzucać 

teren wokół ciebie petardami i grana-

tami dymnymi, można na chwilę za-

pomnieć o  wszystkim. Po trzecie  - o 

pilnowaniu kolegi. Żeby on także  

skupił się na dwóch pozostałych rze-

czach, trzeba było  czasem trochę na 

siebie pokrzyczeć… Nam najzwyczaj-

niej w świecie bardzo zależało, aby 

wykonać nasze zadania w 100 %,  

także dlatego, żeby   nie narazić się na 

kary, które potrafiły być brutalne… 

 Cała historia skończyła się 

"Misją ostateczną" nas było 14, a ich 

45... My się broniliśmy w bazie, a oni 

atakowali.  Nie dość, że mieli przewa-

gę liczebną, to jeszcze byli wypoczęci, 

a broń codziennie sprawdzał im ser-

wisant . Broniliśmy się  trzy godziny. 

Tylko  siedmiu z nas  mogło walczyć, 

innym broń odmówiła posłuszeń-

stwa.  Zdecydowaliśmy się na odwrót 

na wyznaczone pozycje,   tzw. 

"lotnisko".  Mieliśmy się tam bronić 

przez 10 minut. Jeśli damy radę, to 

misję będzie można uznać za udaną.  

Ale nie zawsze było ponuro i 

ciężko… Zdarzały się sytuacje,  które 

można przedstawić w kabarecie. Ide-

alnym przykładem jest  wydarzenie, 

które miało miejsce podczas misji 

ostatecznej (a jest ona najważniejsza 

na obozie). Mój kolega z oddziału, 

podczas ciężkiego ostrzału wroga, na 

lotnisku, odebrał... paczkę od kurie-

ra… .  No cóż... I takie sytuacje się 

zdarzały,  które naprawdę poprawia-

ły morale i bez nich chyba byśmy nie 

przetrwali tego obozu… 

Ostatecznie wygraliśmy. 

Nie tylko misje, ale i samych siebie. 

Świetne wspomnienia i przyjaciół na 

całe życie. Męska przygoda (chociaż 

w naszym oddziale były dwie dziew-

czyny). Coś takiego warto przeżyć... 

Dlaczego ? Ponieważ mamy pew-

ność,  że w trudnych sytuacjach da-

my sobie radę. 

Straty po obozie? Oprócz 

kilku zniszczonych replik, złamania 

otwartego trafiły nam się  trzy bore-

liozy... Mam  nadzieję,  że trzy  ostat-

nie. Niestety,  nie wszystkiemu moż-

na zapobiec nawet podczas  zwykłe-

go grzybobrania. Jest to po prostu 

nieszczęśliwy wypadek.  

Jak przetrwaliśmy ? Banal-

nie, mając siebie. Ekipę która wspiera 

się w każdym miejscu, niczym bracia. 

Były momenty, że byliśmy na siebie 

źli, albo nie zgadzaliśmy się w pew-

nych kwestiach. Jednak oni za mnie 

nadstawiali  karku, a ja za nich. Ni-

komu nie ufam bardziej  niż im.  

Załoga 

zwykłych, urokliwych, czasem zapo-
mnianych zakątków w drodze do  celu 
poszukiwań.  Są to jedne z najlepszych 
wspomnień podczas pierwszych wizyt 
w owym miejscu.  

A co dają nam czasy współ-
czesne? No cóż. Włączamy GPS i w 
ciągu niedługiego czasu, prowadzeni 
jak po sznurku, bez umysłowego wysił-
ku i  bez problemu docieramy na miej-
sce, oczywiście jeśli mamy wgraną ak-
tualną mapę oraz jeśli w połowie drogi 
nie okaże się, że rozładowała się bate-
ria. Wtedy stajemy zupełnie bezradni…  

Jednak nie tylko mapy są  za-
mienione z wersji papierowej na elek-
troniczną. Taki los spotkał również  

Mamy rok 2015. Rządzą nami 
nowoczesne technologie, które  spoty-
kamy na każdym kroku. Tradycyjne 
sposoby komunikacji,  które odnalazły 
już ,,nowoczesne’’ odpowiedniki, ode-
szły w zapomnienie.  

Rzadko kiedy zobaczymy 
teraz turystę poruszającego się z mapą 
w ręku, wynajdującego z jej pomocą 
przejścia nieznanymi, krętymi uliczka-
mi do centrum miasta. Rozmawiając z 
ludźmi słyszę wiele historii o wędrów-
kach  z tradycyjną mapą  w celu znale-
zienia zabytku lub jakiegoś turystycz-
nie ważnego miejsca i o wynikającym 
stąd, często przypadkowym, ale jakże 
mile wspominanym, odkrywaniu nie-

książki. Tytułowe e-booki to, jak 
pewnie każdy z nas wie, elektro-
niczne wersje książek, które może-
my  pobrać bezpłatnie z odpowied-
nich stron internetowych lub kupić 
w internetowych księgarniach. 
Działanie jest proste. Mamy plik, 
otwieramy go kliknięciem i  widzi-
my przed sobą wybrane dzieło lite-
rackie. Na początku, kiedy ta inno-
wacja została wprowadzona, wiele 
osób zastanawiało się, czy owa 
zmiana nie przekreśli istnienia ksią-
żek papierowych, jak  to się stało z 
mapami czy  telefonami  stacjonar-
nymi … I co ? Mimo upływu  kilku 
lat, książki tak zwane tradycyjne, 
papierowe, nadal cieszą się dużą  

E –BOOK … TECHNOLOGICZNY PRZEŻYTEK ? 
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cych przeciwników szefa, ludzi wy-
korzystujących „anonimowość" w 
sieci, aby bezpodstawnie obrażać 
innych, tych złych Polaków masowo 
opowiadających się przeciwko fali 
uchodźców i migrantów napływają-
cej z południa, często używając nie-
wybrednych słów, a nawet nawołu-
jąc do drugiego holocaustu, kryty-
ków pomniejszych gwiazdek pol-
skiej sceny rozrywkowej, oraz autora 
komentarza „ale brzydal :*** :P :-)" 
pod zdjęciem zamieszczonym na 
Facebooku przez dziewczynę - 
wszystkich nazywa się „hejterami" 

Naprawdę mdli mnie, gdy widzę 

gadające głowy w telewizji, radiu i 

gazetach - polityków, profesorów i 

prezenterów mediów razem mówią-

cych o wielkim, okropnym interne-

towym potworze z trzema głowami 

hejt gw. p, hejta: Błoto 

bryzga (...) wyżej uszu, 

woźnica woła na przemian 

to: het, hejt, to znowu: wist, 

wist, bryczka skacze, nurza 

się, przechyla, szybkość jej 

wzrasta z każdą chwilą. LAM 

J. Świat 21. IISW 

„HEJTSTOP", czyli skończcie z tym 
słowem, mówcie po polsku, błagam!
 Według nagłówków medial-
nych „hejtem" może być dosłownie 
wszystko, byle było związane choć tro-
chę z nienawiścią i znajdowało się w 
Internecie, choć ostatnio ponoć ten zły 
„hejt" wylewa się także do świata praw-
dziwego. Opłaconych komentatorów na 
popularnych portalach przekonujących 
za racjami tego, kto płaci i obrzydzają-

używając jednego, magicznego, obco 

brzmiącego słowa. Język polski posia-

da tyle stwierdzeń, których można 

użyć do określenia tych problemów 

pierwszego świata. Nieuzasadniona 

nienawiść, nieprzychylne komentarze, 

krzywdzące wpisy, tutaj wymieniłem 

trzy alternatywy dla tego przeklętego 

„hejtu". Jestem pewien, że wszystkie 

piszące i mówiące dla wielkich publi-

kacji wykształcone umysły byłyby w 

stanie stworzyć wiele innych określeń, 

opisujących te bardziej lub mniej szko-

dliwe zjawiska, obecnie zazwyczaj 

nazywane „hejtem"  Na koniec muszę 

zacytować Grzegorza Pacewicza z blo-

g a  „ n i e d o w i a r y ” (  n a u k o -

wy.blog.polityka.pl), który daje mi 

idealne zdanie na zakończenie: 

„Słowa, które znaczą dużo, w praktyce 

HEJTSTOP 

lecz na tym kończy się moja wiedza  
na temat jej objętości. Próbując czy-
tać ją na komórce, tablecie czy czyt-
niku mam wyświetloną  niewielką 
ilość tekstu, taką, na jaka pozwala 
rozmiar ekranu,  przez co stron robi 
się  jakby więcej,  mam wrażenie,  że 
rozdział dłuży się w nieskończo-
ność, a sama książka wydaje się nie 
mieć realnego końca. Najgorsze w 
tym wszystkim  jest to, że książka 
działa póki mamy w miarę pełną 
baterię. Potem… no cóż,  nawet jak 
skręca nas z ciekawości, co stanie się 
w najważniejszym momencie, musi-
my poczekać, aż naładujemy nasz 
przenośnik danych. Dopiero wtedy 
mocno nadwyrężona cierpliwość 
pozwoli nam wróci do równowagi.  

E- book oferuje nam zmę-
czenie oczu, mimo zastosowania w 
czytnikach nowoczesnych technolo-
gii, nadszarpniętą cierpliwość, spo-
wodowaną konicznością  czekania 
do końca rozdziału, rozładowaniem 
nośnika w najmniej odpowiednim 
momencie,  przewijaniem a nie kart-
kowaniem. No i który e-booka zado-
woli  nas swoją estetyką?  

Dlatego według mnie moda 
na książki tradycyjne szybko nie 
przeminie. Osoby czytające  spora-
dycznie mogą zadowolić się ofertą 

książek elektronicznych. Jednak ci, 
którzy czytają książki trochę częściej, a 
szczególnie uczniowie  korzystający z 
książek naukowych, nie zrezygnują 
szybko z papierowych wersji wydań.  

Bardzo polecam czytanie 
książek ze względu na zawartą w nich 
wiedzę. Są one świetnym zapełnie-
niem krótkiej luki w naszym napiętym  
harmonogramie zajęć  i oczywiście 
relaksem po ciężkim dniu nauki. W 
niezwykły sposób wpływają na nas 
wzbogacając nasze słownictwo, rozbu-
dowując wyobraźnię oraz podsuwając 
nam  myśli, które są warte dłuższej 
refleksji.  

Nie rezygnujmy z tradycyj-
nych papierowych książek,  z ich spe-
cyficznym zapachem, szelestem kar-
tek, kojarzących się nam  z podróżami  
w świat fantazji  i nauki , na rzecz e-
bookowego przeżytku.  

Maja Szlaska 

,,Czujesz? Zapach nowych książek. 

Nieprzeczytanej przygody. Przyja-

ciół, których jeszcze się nie zna, i 

czekających nas godzin magicznej 

ucieczki od rzeczywistości.’’ Katarina 

Bivald – Księgarnia spełnionych ma-

rzeń 

popularnością,  nawet większą od no-
woczesnych e –booków. Prostym przy-
kładem potwierdzającym to zjawisko 
są nasze szkolne podręczniki i w ogóle 
książki, z których się uczymy. Mimo iż 
każdy z nas ma dostęp do Internetu i 
nie musi uczestniczyć w klasowej goni-
twie, kto pierwszy złapie w bibliotece 
książkę z ładniejszą okładką… no cóż, 
nadal to robimy. 

A poza szkołą? Na pewno 
każdy z nas jeździł autobusami, pocią-
gami, metrem lub tramwajem.  I jakie 
mamy wrażenia? Co do autobusów to 
przyznam, że rzadziej spotyka się tu 
pasażera z nosem w książce, a jeżeli 
takowa osoba już się zdarzy,  można 
spostrzec ukradkowe, zadziwione  
spojrzenia współpasażerów. Lecz w 
metrze praktycznie co druga osoba 
czyta książki. Przeważnie  papierowe!    

 Z czego to może wynikać? 
Jako mól książkowy mogę stwierdzić, 
iż ja po prostu lubię wiedzieć, ile książ-
ka ma mi do przekazania. Dzięki jej 
namacalnej, papierowej grubości wiem,  
ile czasu powinnam jej poświęcić. 
Książkę tradycyjną mogę wziąć wszę-
dzie, gdzie tylko mam na to ochotę i 
otworzyć ją na dowolnej stronie w każ-
dej chwili. Za to e-book… no cóż, jedną 
wielką wadą jest ich sama elektronicz-
ność! Ściągając ją wiem, ile ma stron,  

STR. 10 CARPE DIEM 

http://lubimyczytac.pl/autor/101069/katarina-bivald
http://lubimyczytac.pl/autor/101069/katarina-bivald
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/222896/ksiegarnia-spelnionych-marzen
http://lubimyczytac.pl/ksiazka/222896/ksiegarnia-spelnionych-marzen


nie znaczą nic. I tak wcześniej czy później 

będzie też z tym słowem" 

Wojciech Dubaj 

MÓJ PUNKT WIDZENIA…  
WYBORY, WYBORY, WYBORY CZYLI SUBIEKTYWNY PRZEGLĄD AKTUALNYCH WYDARZEŃ 

powiadają – lepszy rydz niż nic. Jak 
tam było, tak tam było; zawsze jakoś 
było, bo jeszcze nigdy tak nie było, 
żeby jakoś nie było. Niezależnie od 
tego, jak było, nie da się ukryć, iż cały 
pomysł „rozparcelowania” uchodź-
ców wydaję się być mocno nieprze-
myślany. Twierdzę tak, ponieważ 
sądzę, iż imigranci będą uciekać z 
krajów o niższym „socjalu” do tych z 
wyższym.  

Jeżeli tak się stanie, to europejski plan 
podziału uchodźców można będzie 
sobie włożyć między bajki, a strefa 
Schengen może przestać istnieć. Żeby 
tak się nie stało, będzie trzeba zakła-
dać obozy koncentracyjne, pilnować 
„swoich” oraz wypychać siłą 
„obcych”. Widać więc gołym okiem, 
iż jeden problem rozwiązywany przez 
naszych przywódców rodzi kilka ko-
lejnych, równie niebezpiecznych co 
ten pierwszy. 

 Przenieśmy się jednak do 
naszego kraju lat dziecinnych, a kon-
kretnie do Warszawy, gdzie ostatnio 
dokazywał ambasador rosyjski Sier-
giej Andriejew, za co został wezwany 
„na dywanik” do MSZ. Powodem 
wezwania były zapewne jego opowie-
ści dziwnej treści, które w normal-
nych warunkach zostałyby potrakto-
wane jako skutek zażycia środków 
psychoaktywnych lub napojów alko-
holowych. Co jak co, ale wizje histo-
ryczne pan Siergiej miał dosyć intere-
sujące. Co ciekawe, nie jest to pierw-
sza wypowiedź osoby publicznej 
przedstawiająca Polskę w zupełnie 
innym świetle podczas II wojny świa-
towej. Być może za kilka lat dowiemy 
się, iż istniały tylko i wyłącznie 
„polskie obozy zagłady”, w których 
to Polacy zmuszali biednych nazistów 
do okrutnych rzeczy. „Szczęśliwy jest 
naród, którego historia jest nudna.” – 
jak widać, historia naszego narodu do 
nudnych nie należy, co może wyja-
śniać niektóre nasze cechy, a w szcze-
gólności wieczne niezadowolenie. 

 Jednak jak tu można być 
smutnym i niezadowolonym, sko-
ro przed nami wielkie święto de-
mokracji – wybory parlamentarne! 
Otóż wybory, tak samo jak koniec 
świata – są świętem ruchomym 
oraz wywołują bardzo skrajne 
emocje. Zapewniam Państwa, że 
niektórym z naszych braci na sło-
wo „sejm” lub „senat” robi się go-
rąco, a serce zaczyna bić jak szalo-
ne. Niektórzy nawet dali ponieść 
się szaleństwu do tego stopnia, że 
stworzyli fakt dokonany, jakoby 
pani Beata Szydło została premie-
rem naszego kraju. Ja jednak nie 
popadałbym w takie skrajności, 
ponieważ notowania PiSu utrzy-
mują się na poziomie 33%, co nie 
wystarcza na samodzielne stworze-
nie rządu. W sytuacji tej, Prawo i 
Sprawiedliwość potrzebował bę-
dzie koalicjanta, jednak jak wiado-
mo – ekipa prezesa Kaczyńskiego 
miewa problemy ze znalezieniem 
politycznego sojusznika. Z pomocą 
tutaj może przyjść Polskie Stron-
nictwo Ludowe, które ma stupro-
centową zdolność koalicyjną – a w 
porywach nawet i większą. Pytanie 
tylko – czy PiS spożytkuję tak do-
godną sytuacje? „Niewykorzystane 
sytuacje lubią się mścić” – dlatego 
też, jeżeli PiS nie skorzysta z ela-
stycznej oferty PSLu, to na pewno 
skorzysta z niej PO. Pytanie tylko 
za jaką cenę? Tego nie wiem, lecz 
jedną rzecz mogę odgadnąć. Nasi 
umiłowani przywódcy z pewno-
ścią już tam siebie umeblują, jeżeli 
damy im wolną rękę i znowu ich 
wybierzemy. Dlatego też nasz kraj 
potrzebuję mądrych i przemyśla-
nych wyborów, a tych można do-
konać tylko oceniając kandydatów 
w perspektywie ich przyszłej poży-
teczności dla narodu. Czego sobie i 
Państwu życzę. 

 

Artur Witoś 

 Wrzesień jest już za nami. 
Przed nami październik oraz nieubła-
galna, sroga i zimna jesień. Natura, jak 
widać, jest bezwzględna i stanowcza – 
nawet w obliczu zbliżających się wybo-
rów parlamentarnych. Wybory— tak 
samo jak porę roku – można wyczuć i 
nie jest to rzecz naprawdę trudna. Ze-
wsząd można bowiem usłyszeć teraz 
głosy i deklaracje przyszłych mężów 
stanu – co oni by nie zrobili, aby tylko 
skraść nam nasze serca - i głosy, rzecz 
jasna. W Pułtusku słychać, czuć i widać, 
że 25 października wybierzemy na-
szych umiłowanych przywódców – 
naprawdę! Muszę powiedzieć, iż sły-
chać głosy i to nie byle jakie. Można 
było się o tym przekonać 26 września, 
kiedy to w Domu Polonii odbył się kon-
cert, którego gwiazdą był zespół Ak-
cent, a głównym prowadzącym Tade-
usz Nalewajk – kandydat do  Sejmu RP. 
Widać więc wyraźnie, iż coś jest na rze-
czy. My, obywatele Rzeczypospolitej 
Polskiej, poparci wieloletnim doświad-
czeniem wiemy, iż chodzi tu przecież o 
nasze dobro. Można więc rzec, iż jest 
nam dobrze, a po wyborach – wiadomo 
– będzie jeszcze „dobrzej”. Nic tylko 
przyjechać, zamieszkać i spokojnie 
umrzeć.  

 Jeżeli mówimy już o migra-
cjach, warto wspomnieć o bardzo gorą-
cym temacie imigrantów. Otóż niedaw-
no władze Unii Europejskiej ustaliły 
liczbę uchodźców, jakie rozdzielą po-
między kraje członkowskie. Na razie 
liczba ta wynosi sto dwadzieścia tysię-
cy, jednak wszystko się może zmienić, 
bo niby czemu nie? Po zaciekłych i dłu-
gich negocjacjach Polska ma przyjąć 
pięć i pół tysiąca uchodźców. Co cieka-
we, podczas tych negocjacji, przedsta-
wiciel Polski miał głosować przeciw, a 
wyszło, że zagłosował za. Podążając za 
nieśmiertelnymi słowami naszego byłe-
go prezydenta, można więc powiedzieć, 
iż „jesteśmy za, a nawet przeciw”. Jeśli 
brakuje komuś wymówek, to można też 
rzec, „iż Polska jest kobietą”, a wiado-
mo – kobieta zmienną jest. Co prawda, 
wykręty wydają się dziwne, ale jak to 
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 Są takie powieści, które czyta-
ły pokolenia i kolejne będą je czytać z 
zapartym tchem. Dziś zamierzam opo-
wiedzieć Wam o świetnej, moim zda-
niem, książce pt.”Buszujący w zbożu” 
autorstwa J.D. Salingera. Ta pozycja 
przeniesie Was do innego świata, a 
dokładniej do Nowego Jorku! Utwór 
zachęcą  nieskomplikowaną budową, 
hipnotyzującą fabułą i czymś, czego nie 

da się opisać – emocje udzielą się każde-
mu. Nie będą to byle jakie uczucia… 
Nagle poczujecie ogromną tęsknotę! 
Trudno powiedzieć za czym. Bohater 
książki pragnie uciec od świata doro-
słych. Boi się wkroczyć w coś, co jak 
twierdzi, zabiera nam osobowość. 

 Jest to historia o tym, jak być 
sobą, jak bardzo fałszywy jest świat lu-

dzi ,,dojrzałych” i jak brutalne zasa-
dy nim rządzą. Ta powieść to mani-
fest ludzi młodych! Takich jak my – 
szukających swojego miejsca dla 
siebie. Mam nadzieje, że sięgniecie 
po to dzieło i wspólnie z Holdenem 
będziecie ,,buszować”. 

Kamila  

a była nią... Elżbieta Batory, siostrzenica 

jednego z najlepszych polskich władców 

– Stefana Batorego. 

Elżbieta (nazywana też Krwawą 

Hrabiną z Čachtic) urodziła się w 1560r. 

ze związku hrabiego Jerzego Batorego z 

daleką kuzynką Anną. W wieku 15 lat 

wyszła za mąż i osiadła wraz z małżon-

Na pewno znacie słynną historię o 

straszliwym wampirze rodem z Tran-

sylwanii – hrabim Drakuli. Oczywiście 

wszyscy włożyliśmy ją  między bajki... 

ale czy słusznie? 

Okazuje się, że w Siedmiogrodzie 

(dzisiejszej Transylwanii) rzeczywiście 

żył wampir, a konkretnie wampirzyca, 

kiem w zamku Čachtic. Ulubionym 

zajęciem młodej hrabiny było torturo-

wanie swoich sług za byle przewinie-

nie. Była okrutna i niemiłosierna. Aby 

ukarać szwaczki za źle wykonaną 

suknię rozkazała zaszyć im usta. Jakiś 

czas później zainteresowała się  czar-

ną magią. Hrabina miała także obsesję 

na punkcie swego wyglądu.  Gdy 

MODA NA CZYTANIE  
CZYLI TO I OWO O KSIĄŻKACH  

HISTORIA JAKIEJ NIE ZNACIE 
WAMPIR Z SIEDMIOGRODU 

,,MOJE DRZEWKO POMARAŃCZOWE” –JOSE MAURO DE VASCONCELOS 

wielokrotnie cierpi głód, potrafi podzie-
lić się szkolnym śniadaniem z Dortilią – 
dziewczynką, z którą nikt nie chce się 
bawić. Pojawia się problem rasizmu i  
nietolerancji  wynikającej z niskiego sta-
tusu majątkowego. Zeze pomaga dziew-
czynce, gdyż nauczono go, że powinien 
dzielić biedę z tymi, którzy są jeszcze 
biedniejsi niż on sam. Jest jak każde 
dziecko w jego wieku. Płata różne figle. 
Ich błahość wywołuje u czytelnika 
uśmiech, jednak późniejsze kary za złe 
zachowanie okazują się niewspółmiernie 
i niesprawiedliwe. Czytający cierpi ra-
zem z bohaterem.  

Niezwykły kunszt Vasconcelosa 
powoduje, że przeżycia chłopca z miej-
sca stają się naszymi. Jego cierpienia 
niejednokrotnie wywołują niepohamo-
wane wzruszenia. Dla Zeze świat fanta-
zji i wyimaginowana rozmowa z drzew-
kiem pomarańczy rosnącym w ogrodzie 
za domem  są ucieczką od codziennej 

niesprawiedliwości i niezrozumienia. 
To właśnie owo drzewko  staje się 
powiernikiem sekretów chłopca. To 
jemu może zwierzać się ze swoich 
smutków, opowiadać, co dziś robił, 
czy po prostu wyżalić się.  

Małemu Zeze brakuje miło-
ści i czułości. Znajduje bratnią duszę 
w mężczyźnie, który jeździ 
„najpiękniejszym autem na świecie” 
i stają się przyjaciółmi. Niestety, los 
odbiera chłopcu przyjaciela i znów 
czuje się on samotny.  

Książka we wspaniały spo-
sób pokazuje, że dzieci bardzo często 
rozumieją więcej niż dorośli. ,,Moje 
drzewo pomarańczy” to jedna z tych 
powieści, które pamięta się jeszcze 
długo po ich przeczytaniu. Książka o 
ogromnym ładunku emocjonalnym. 
Na pewno się nie zawiedziecie. 

Kosa 

Diabelskie dzieło. Diabelsko wrażliwe. 
Diabelsko inteligentne. Diabelska histo-
ria. Diabelski smutek. Diabelsko dobra 
książka. Pokrótce scharakteryzowałam 
Wam jedną z moich ulubionych powie-
ści. Treść, opisana przez, jak zawsze 
rewelacyjnego Vasconcelosa, wywołuje 
niesamowite emocje.  

Zacznę jednak od tego, co czę-
sto znajdziemy, szukając informacji o 
tym  ponadczasowym dziele. Mam tu 
na myśli podobieństwo do ,,Małego 
Księcia”. Z pełną świadomością, po 
przeczytaniu zarówno jednej, jak i dru-
giej książki stwierdzam, że dzieło Va-
sconcelosa bardziej mi się podoba. Uj-
muje smutkiem, postawą głównego 
bohatera, zaledwie pięcioletniego Zeze 
pochodzącego z brazylijskiej rodziny, 
na co dzień borykającego się z biedą. 
Chłopiec stara się być grzeczny, jednak 
jest dzieckiem pełnym temperamentu  i 
nie zawsze mu się to udaje. Mimo iż 
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krew uderzonej w nos służącej ochla-

pała jej twarz, hrabina wmówiła sobie, 

że po je starciu cera zrobiła się jaśniej-

sza. Od tej pory szukała nowych ofiar, 

aby móc kąpać się w ich krwi. Hrabina 

osobiście uczestniczyła w torturowa-

niu pięknych, młodych dziewcząt. 

Wieści o jej przerażających praktykach 

zaczęły być coraz bardziej niepokoją-

ce. W końcu w 1610 r. Elżbieta, na 

polecenie króla Węgier, została pojma-

na. Batorówna nie spodziewała się 

niczego, więc nie zatarła dowodów 

swej okrutnej działalności. Jej proces 

stał się wielką sensacją. W tamtych 

czasach hrabina, z racji swego wyso-

kiego urodzenia, nie mogła być karana 

zbyt surowo. Ponadto krewni obawiali 

się, że publiczne przyznanie się do wi-

ny spowoduje konfiskatę majątku. 

Wampirzyca została więc uwięziona w 

swoim zamku. Wszystkie okna i drzwi 

zamurowano. Pozostawiono tylko je-

den otwór, którym dostarczano jej  

jedzenie. Krwawa Hrabina zmarła w 

1614r. 

Dziś wiemy, że powodem zacho-

wania Elżbiety była choroba psychicz-

na. Jest wiele teorii na temat jej przy-

czyn. Jedna z nich mówi, że Batorówna 

w dzieciństwie była świadkiem, gdy 

jeden z Cyganów oskarżony o sprzeda-

nie dzieci Turkom, został skazany na 

śmierć przez zaszycie w rozciętym 

brzuchu konia. Jednak najbardziej 

prawdopodobna jest teza, że przyczy-

ną choroby umysłowej hrabiny było 

pokrewieństwo między jej rodzicami, 

Jerzym i Anną Batory. 

Skoro okazuje się, że legenda o 

wampirze z Transylwanii jest po części 

prawdziwa, to kto wie? Może inne 

opowieści także znajdą potwierdzenie 

w historii? 

Klaudia Konarzewska, 

Kitteridge”. Za najlepszą produkcję dra-
matyczną uznano „Grę o tron”. Ekrani-
zacja cyklu fantasy George’a R.R Martina 
pobiła w tym roku rekord, zgarniając 
łącznie 12 statuetek Emmy.  

Tegoroczna gala zostanie zapa-
miętana z jeszcze jednego powodu. Viola 
Davis jest pierwszą czarnoskórą aktorką 
nagrodzoną Emmy za główną rolę w 
serialu dramatycznym. Wystąpiła w 
„Sposobie na morderstwo”. Najlepszą 
aktorką w serialu komediowym okazała 

W nocy z 20 na 21 
września odbyła się w 
Los Angeles gala wrę-
czenia nagród Emmy, 
czyli Telewizyjnych 
Oscarów. Ten wieczór 
należał do HBO. Pro-

dukcje tej stacji zwyciężyły w trzech 
najważniejszych kategoriach. Najlep-
szym serialem komediowym okazała 
się „Figurantka”, a spośród seriali  limi-
towanych zwycięzcą został  „Olive 

się Julia Louis Dreyfus, a najlepszym 
aktorem został Jeffrey Tambor.  

Podczas uroczystości w no-
cy 20 na 21 wręczono najważniejsze 
nagrody. W sobotę 12 września zo-
stały wręczone statuetki, w katego-
riach technicznych i innych mniej 
istotnych. 

Albert Byrski 

EMMY 2015 

KĄCIK FILMOWY 

nagrodzono również za pierwszopla-
nową rolę męską (Janusz Gajos), debiut 
aktorski (Justyna Suwała) oraz 
dźwięk. Film opowiada historię  cy-
nicznego prokurator i jego cierpiącej na 
anoreksję córki, próbującej odnaleźć się 
po tragicznej śmierci najbliższej osoby. 

Nadchodzące premiery: 

W październiku do polskich kin zawita 
wiele filmów godnych polecenia. Naj-
ciekawsze tytuły to: 

1.  Praktykant -  komedia w reżyserii 
Nancy Meyers. Główne role grają Ro-
ber De Niro i Anna Hathaway. 

2 . Legend  - biograficzny film gangster-
ski, którego reżyserem jest Brian Helge-
land. Lata 50.i 60. Londyńscy gangste-
rzy-bliźniacy terroryzują miasto. 

3 . Pakt z diabłem -  kryminał w reżyserii 
Scotta Coopera. Oparta na faktach hi-
storia dwóch mężczyzn, którzy po kil-
kunastu latach spotykają się ponownie 
i zaczynają prowadzić wspólne intere-
sy, co prowadzi do jednego z najwięk-
s z y c h  s k a n d a l i  w  h i s t o r i i 
FBI. Odtwórcą głównej roli jest Johnny 
Depp.   

4.  Z horrorów polecamy film  Paranor-
mal Activity: inny wymiar . Kolejna część 
dobrze znanego horroru Paranormal 
Activity z 2007r.  w reżyserii Gregora 
Plotkina. Inny wymiar to opowieść o  
Katie (Katie Featherston) i jej rodzinie, 
która wprowadza się do nowego do-
mu. Kiedy nareszcie wszystko zaczyna 
układać się pomyślnie, duchy dają o 
sobie znać.      

Jakub Czarnecki 

W dniach 2-12 września 2015 roku od-
był się Międzynarodowy Festiwal w 

Wenecji. Miasto słynie nie tylko z licz-
nych atrakcji turystycznych, np. Plac 
Św. Marka czy Pałacu Dożów, ale rów-
nież z jednego z najważniejszych wy-
darzeń w świecie filmowym. W tym 
roku Złotego Lwa dostał film pod tytu-
łem Desde allá ,a najlepszym reżyserem 
został  Pablo Trapero . 
 
19 września odbyła się gala finałowa 
Festiwalu Filmów Fabularnych w 
Gdyni, w którym główną nagrodę zdo-
był film pt. Body/Ciało, w reżyse-
rii Małgorzaty Szumowskiej. Obraz 
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Reżyseria: BaltasarKormákur 

Scenariusz: Simon Beaufoy, William 
Nocholson 

Gatunek: Przygodowy, Thriller 

Występują: Jason Clarke, Josh Brolin, 
John Hawkes, Robin Wright 

Spektakularny thriller akcji oparty na 
jednej z najtragiczniejszych w historii 
wypraw 2222 na Mount Everest. 
Wszystko działo się w maju 1996 ro-

ku, kiedy jednego dnia w śniegach 
góry zginęło 15 wspinaczy. Film opo-
wiada historię grupy ośmiorga hima-
laistów, którzy pod przewodnictwem 
Roba Halla próbują zmierzyć się z 
ekstremalnymi warunkami szczytu. 
Amerykański film imponuje przede 
wszystkim w warstwie wizualnej.  
Zdjęcia robią wielkie wrażenie, a sa-
ma góra z jednej strony zachwyca, z 
drugiej zaś przeraża. W jej księżyco-
wym wyglądzie jest coś fascynujące-

go. Dotarcie na 
szczyt musi być 
niesamowitym 
przeżyciem, choć 
cena za spełnienie 
marzeń bywa 
zbyt wysoka. 
„Everest” to film 
o granicach ludz-
kiej wytrzymało-
ści – fizycznej i psychicznej. 

Albert Byrski 

EVEREST 

POEZJA JEST DOBRA NA WSZYSTKO... 

I okazało się... 
Że nie tyle czarny, Żyd i rudy... 
A jeszcze gej 
Trafił na jakiejś drodze  
Na dziennikarza 
Zaczął się żalić  
Że zły naród polski 
Zły.. 
I obłożyli go złotem  
I ogłosili celebrytą  
Nie to,  że czarny ,Żyd, rudy i gej... 
To jeszcze sławny… 
I tak trafiło go nieszczęście  
Przyszli po meczu 
W dziesięciu  
Zniszczyli brykę 
Spalili dom 
I zabili to dziwadło 
Dlaczego ? 
Bo jego świat był zły... 
I naród był zły... 
 

 

"Boisko a Ja" 
Część mojego życia 
A raczej jego przeciwieństwo 
Którego nawet ja się boję  
Wstaję z łóżka  
Czekam na ten znak 
Telefon  
Który daje mi nowe życie  
Chwilę ucieczki przed tym  
Co tutaj jest... 
I było 
Zakładam najlepsze ubrania 
Koszulkę z L-ką 
Krótkie spodenki i korki 
Ubranie prawdziwego Ja 
Razem z nim  
Jestem inny 

Do pełni szczęścia brakuje tylko... 
Piłki w grze  
Ustawione formacje  
W głowie tylko jedno 
Byle wygrać  
Asekuruję przyjaciół  
Chociaż naprawdę.. 
Nie każdy nim jest 
Podążam za akcją 
Robię  swoje 
I nadchodzi ... 
On 
Przyjaciele mnie nie poznają  
Walczę do końca  
Aż zabraknie tchu 
Warczę na wszystkich  
Dobrze,  że nie ma tutaj matki... 
Krzyczę, momentami... 
Nie wierzę w to co robię 
Ludziom ciężko się przyzwyczaić  
Do boiskowego Ja ... 
Niektórzy się boją  
Inni nienawidzą  
Mało osób szanuje  
A ja oddaję za ten mecz wszystko 
Nie ważne jaki on jest 
Czy o puchar ligi mistrzów  
Czy zwykły sparing 
Zawsze wchodzę cały 
Nie zawsze taki wychodzę  
Już chyba się przyzwyczaiłem 
Ja na boisku… 
Niby jak w niebie  
Ale nie biegam ja  
A istny szatan 

 
  W  gazetowym poetyckim zakątku  
prezentować  będziemy Wasze wier-
sze.  Jeśli więc  piszecie „do szuflady” 
może czas podzielić się swoimi utwo-
rami z innymi? Czekamy na Waszą 
poezję, którą z przyjemnością będzie-
my drukować na naszych łamach. 
 
 Dziś proponujemy dwa wiersze  
Pawła Załogi 
 
"Nowoczesność" 
Gdzieś na naszej 
Polskiej ziemi 
W 2015 roku 
Ponury dzień... 
Na wsi 
Urodziło się dziecko 
Nie dość że nie płakało 
To czarne 
Cała wieś się modliła  
O łaskę do Boga 
Aby dziwadło zabrali 
Z dala od nas ! 
Za jakie grzechy 
Nie tyle że czarny 
To Żyd 
Mamy XXI wiek 
Ale pewne rzeczy się nie zmieniają  
A na pewno już nie czarni 
Zawsze zło przynoszą  
Poczekali chwilę  
Może się zmieni 
Będzie komu pracować  
A to nie tyle że czarny i Żyd ... 
To jeszcze rudy ! 
Nie mógł sobie znaleźć miejsca 
W polskiej wiosce.. 
I wyleciał do wielkiego miasta 
Warszawy 
Podleciał do tęczy 
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Tradycyjnie już 26 września 
obchodziliśmy w szkole Mię-
dzynarodowy Dzień Języków 
Obcych - na korytarzu I piętra 
mieliście okazję przeczytać 
mądre słowa wielu znanych 
osobistości i ludowe przysło-
wia rosyjskie. Poniżej za-
mieszczamy te, które trafiły 
do naszych ulubionych cyta-
tów:) 
In the end, we will 
remember not the 
words of our ene-
mies, but the silence 
of our friends. 
Martin Luther King Jr. 
W ostatecznym rozrachunku zapa-
miętamy nie słowa naszych wrogów, 
lecz milczenie naszych przyjaciół. 
 
He of whom many are afraid ought to 
fear many. 
Sir Francis Bacon 
Ten, kogo wielu się boi, powinien 
wielu się obawiać. 

 
The Bible tells us to 
love our neighbors, 
and also to love our 
enemies; probably 
because they are 
generally the same 
people. 
G. K. Chesterton 
Biblia każe nam kochać naszych sąsia-
dów, ale też kochać naszych wrogów; 
pewnie dlatego, że to w sumie ci sami 
ludzie. 
 
To build may have to 
be the slow and labo-
rious task of years. 
To destroy can be the 
thoughtless act of a 
single day. 
Sir Winston Churchill 
Budowanie – to powolna i mozolna 
praca trwająca całe lata. Niszczenie 
może być bezmyślnym aktem jednego 
dnia. 
 
A hero is no braver than an ordinary 
man, but he is braver five minutes 
longer. 
Ralph Waldo Emerson 

Bohater nie jest odważniejszy, niż prze-
ciętny człowiek, jest tylko odważniej-
szy pięć minut dłużej. 
 
Do not go where the 
path may lead, go 
instead where there is 
no path and leave a 
trail. 
Ralph Waldo Emerson 
Nie idź tam, dokąd prowadzi ścieżka; 
idź tam, gdzie nie ma żadnej ścieżki i 
pozostaw swój ślad. 
 
What is a cynic? A man who knows the 
price of everything and the value of 
nothing. 
Oscar Wilde 
Kto to jest cynik? To człowiek, który 
zna cenę wszystkiego i wartość nicze-
go. 
 
There is no such thing 
as a moral or an im-
moral book. Books are 
well written or badly 
written. 
Oscar Wilde 
Nie istnieje coś takiego, jak książka 
moralna lub niemoralna. Są tylko książ-
ki dobrze albo źle napisane. 
 
Just because some of 
us can read and write 
and do a little math, 
that doesn't mean we 
deserve to conquer the 
Universe. 
Kurt Vonnegut 
To, że niektórzy z nas umieją czytać, 
pisać i trochę liczyć nie znaczy, że za-
sługujemy na to, by podbić Wszech-
świat. 
 
Anyone who stops learning is old, 
whether twenty or eighty. Anyone 
who keeps learning stays young. The 
greatest thing you can do is keep your 
mind young. 
Mark Twain 
Każdy, kto przestaje się uczyć, jest sta-
ry – czy ma lat dwadzieścia, czy osiem-
dziesiąt. Każdy, kto się uczy, pozostaje 
młodym. Najlepsze, co możesz zrobić, 
to zachować młody umysł. 
 
Some are born great, some achieve 
greatness; and some have greatness 

thrust upon them. 
William Shakespeare 
Niektórzy rodzą się wiel-
cy, inni do wielkości do-
chodzą; a niektórym wiel-
kość zostaje narzucona. 
 
Stories of imagination tend to upset 
those without one. 
Terry Pratchett 
Historie pełne wyobraźni denerwują 
tych, którzy są jej pozbawieni. 
The man who reads nothing at all is 
better educated than the man who 
reads nothing but newspapers. 
Thomas Jefferson 
Człowiek, który niczego nie czyta jest 
lepiej wykształcony niż ten, który czy-
ta wyłącznie gazety. 
 
Ipsa scientia potestas est. 
Sir Francis Bacon 
Wiedza to władza. 
 
Aequam memento rebus in arduis 
servare mentem. 
Horacy 
I w nieszczęściu zachowuj 
spokój umysłu. 
 
Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere. 
Seneka 
Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć 
z pożytkiem dla siebie. 
 
De mortuis aut bene aut nihil.  
Chilon ze Sparty 
O zmarłych należy mówić 
dobrze, albo wcale. 
 
Duobus litigantibus tertius gaudet. 
Ezop 
Gdzie dwóch się bije, tam 
trzeci korzysta. 
Experto credite.  
Wergiliusz 
Wierzcie doświadczonemu. 
 
Faber est quisque suae fortunae.  
Appiusz 
Klaudiusz 
Każdy jest kowalem własnego 
losu. 
 
Finis coronat opus.  
Owidiusz 
Koniec wieńczy dzieło. 

ENGLISH CORNER 
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DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI I FILMU 
„DIALOG” 
 

Już działa! W bibliotece szkolnej zawsze możecie 
podyskutować o książkach i filmach. Podczas przerw, 
zajęć własnych, po- lub przed lekcjami.   

Raz w miesiącu ( a  w tym roku dwa – w związ-
ku z planem zajęć – w piątek przed, a w poniedziałek 
po lekcjach) spotykamy się na dłużej właśnie w Klubie  
„Dialog”. 

Nasza powakacyjna dyskusja toczyła się wokół 
książek i filmów przeczytanych i obejrzanych w letnie 
miesiące. W październiku  będziemy rozmawiać o kry-
minałach i ich ekranizacjach i, jak zwykle, nie tylko… 

Serdecznie zapraszamy wszystkich, którzy chcą 

ciekawie spędzić wolny czas, spotkać życzliwych, sym-

patycznych ludzi oraz wziąć udział w dyskusji, bądź jej 

posłuchać. Bliższe informacje znajdziecie na plakatach i 

na stronie biblioteki szkolnej. Spotkanie październiko-

we poświecimy literaturze i filmom kryminalnym. 

MJ 

dzielenie się książką z 
każdym, kto ma ochotę 
ją przeczytać - czy jest to 
twój kolega, znajomy, czy 
osoba całkiem obca. 
Książki dostępne są w 
miejscach publicznych i 
ten, kto ma ochotę, może 
je sobie wziąć do prze-
czytania, a potem przeka-
zać w ten sam sposób 
dalej. W Warszawie na 
przykład książki zosta-
wiane są na przystankach 
autobusowych, w par-
kach; na ulicach innych 
miast w oryginalnych, 
specjalnie w tym celu 
przygotowanych rega-
łach... Ile miejsc, tyle po-
mysłów. Każdy też może 
taką półkę bookcrossin-

Już jest! W Kąciku Patro-
na pojawiła się dziś - 7 
października 2015 roku 
(data historyczna dla 
nas©)-nasza szkolna pół-
ka (a nawet cały regał©) 
„wędrujących książek".  

 Biblioteka szkol-
na, uruchamiając book-
crossing,  zaprasza do 
czytania wszędzie, bo 
przecież  

CZYTANIE  

JEST MODNE!!! 

Czym jest bookcrossing? 
Najprościej mówiąc - to 

gową zasilić, przynosząc i 
zostawiając na niej książ-
ki z własnej biblioteki, by 
nie zalegał na nich kurz, 
by żyły i wędrowały mię-
dzy czytelnikami. 

Zapraszamy więc do zer-
kania na naszą szkolna 
półkę bookcrossingową - 
wybierajcie, czytajcie, 
zwracajcie książki na 
miejsce, ale też w miarę 
możliwości wzbogacajcie 
tę półkę o pozycje z wła-
snej domowej bibliotecz-
ki ©. Spis uwolnionych 
na naszej półeczce ksią-
żek znajdziecie na stro-
nie internetowej biblio-
teki szkolnej. 

BOOKCROSSING W NASZEJ SZKOLE© 

Carpe diem, czasopismo mło-
dzieży LO im. Piotra Skargi w 
Pułtusku.  

Liceum Ogólnokształcące                            
im. Piotra Skargi 
ul. P. Skargi 2 
06-100 Pułtusk 

Skład redakcji: 
 

Patrycja Grąbczewska ( red. nacz.),  
Maja Szlaska,  Iga Kaliszuk,  Pauli-
na Zembrzycka, Ania Mroczek, 
Wojciech Dubaj, Artur Witoś, Ju-
styna Sadowska, Mateusz Święto-
chowski, Klaudia Konarzewska, 
Martyna Ignaczak, Bartek Chim-
kowski, Kamila Krysiak, Paweł 
Załoga, Jakub Czarnecki,  Albert 
Byrski, , Lidia Chymkowska, 
 
Opieka: Marta Juzepczuk, 
Agnieszka Burczyńska 


