
przyczyniają się do pro-

mocji Skargi na szerokim 

forum lokalnym. Dla 

klas III zbliża się najgo-

rętszy okres w całej edu-

kacji – egzaminy matu-

ralne. Życzę wszystkim, 

aby ten sprawdzian zda-

ło, wzorem ubiegłego 

roku, 100 % maturzy-

stów, a wyniki z po-

szczególnych egzami-

nów były na tyle wyso-

kie, by otworzyło drzwi 

do wszystkich uczelni, 

które są przez Was wy-

marzone. Powodzenia    

(i nie dziękujcie :) 

Barbara Meredyk 

Dyrektor Szkoły 

 Przed Wami 

kolejne wydanie naszej 

szkolnej gazety. Cieszę 

się bardzo, że jest ona 

wydawana nieprzerwa-

nie przez 25 lat. Są        

w niej stałe rubryki, ale 

wiele też się zmienia. 

Świadczy to o ogrom-

nym potencjale twór-

czym, zainteresowa-

niach i zaangażowaniu 

młodzieży w życie Li-

ceum Skargi. Aktyw-

ność uczniów na róż-

nych płaszczyznach jest 

widoczna w szkole          

i środowisku lokalnym, 

co powoduje wysoki 

prestiż naszej placówki. 

Warto wspomnieć także 

o licznym udziale mło-

dzieży w konkursach      

i Olimpiadach przed-

miotowych, które z jed-

nej strony świadczą       

o wysokim potencjale 

uczniów, ale także o ich 

dbałości o rozwój inte-

lektualny i ambitne po-

dejście do pozyskiwania 

s z e r o k i e j  w i e dz y . 

Uczniowie mogą liczyć 

na merytoryczną pomoc 

ze strony nauczycieli. 

Korzystając z możliwo-

ści wypowiedzenia się 

na łamach „Carpe 

diem” serdecznie dzię-

kuję zarówno uczniom, 

jak i nauczycielom, że 

swoją aktywną postawą 

DRODZY UCZNIOWIE 

KOCHANI CZYTELNICY! 

Nadszedł ten 
wyjątkowy, a zara-
zem smutny moment, 
kiedy kolejny rocznik 
odchodzi z naszej 
szkoły. Każdy z osob-
na pójdzie obraną 
przez siebie drogą, a 
jego miejsce w szkole 
zajmą nowi ucznio-
wie. Żegnać się z Wa-
mi, Drodzy Maturzy-
ści, nie będziemy, bo 

na pewno jeszcze nie 
raz,  i nie dwa spotka-
my się w tym wiel-
kim, ale jak się okazu-
je, małym świecie.  

 Ż y c z y m y 
Wam powodzenia na 
maturze, a potem w 
nowym, bardzo doro-
słym  życiu - poza 
murami  naszego Li-
ceum! A dziś wraz z 

całą redakcją zapra-
szam zarówno Was, 
jak i młodszych 
uczniów do przeczy-
tania  nowego nume-
ru Carpe diem , która 
aż pęka w szwach od 
twórczości naszych 
koleżanek i kolegów! 

Patrycja Grąb-
czewska (red. nacz.) 
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Zwycięska bitwa pod Cedy-

nią, po której Mieszko zajął Pomorze 

Zachodnie, sukces w wojnie z Czecha-

mi, w wyniku której do Polski włą-

czono Śląsk i wielokrotne udane 

wsparcie dla cesarzy walczących         

z pogańskimi Wieletami i Wihmanem 

to dowód wojskowych talentów księ-

cia. Wiemy, że Mieszko dysponował 

stałą grupa wojów, którzy pozostawa-

li na jego utrzymaniu i w pełni mu 

podlegali. Władca utrzymywał ich      

z danin od ludności rolniczej i ze zdo-

byczy wojennych. Drużyna używana 

była dla szerzej zakrojonych działań 

zbrojnych, także ofensywnych. Była to 

stała siła zbrojna przy księciu. Dosko-

nale zorganizowana, zdyscyplinowa-

na, dobrze wyszkolona i liczna dała 

pierwszym Piastom zasadniczą prze-

wagę nad innymi ośrodkami plemien-

nymi. Pozwoliło im to na szybką eks-

pansję państwa piastowskiego oraz 

skuteczną obronę. 

Według relacji Ibrahima ibn 

Jakuba drużyna mieszka liczyła 3000 

ciężkozbrojnych jeźdźców, wspiera-

nych przez wielka liczbę piechurów. 

Wyodrębnić w niej można piechurów 

tarczowników – uzbrojonych we 

włócznię, miecz lub topór, chronią-

cych się za tarczami. Odrębne oddzia-

ły stanowili piechurzy strzelcy uzbro-

jeni w łuki włócznię i  proce. Decydu-

jące uderzenie w bitwie przeprowa-

dzali pancerni – jeźdźcy ciężkozbrojni 

wyposażeni w pancerze, hełmy, jedną 

lub dwie włócznie, topór, miecz i łuk. 

Wspierali ich jeźdźcy lekkozbrojni. 

Ważną rolę odgrywali na-

jemnicy cudzoziemscy. Wiemy, że 

Bolesław Chrobry werbował obcople-

miennych wojów, którzy, zdaniem 

badaczy, stanowili podstawę drużyny 

książęcej. Wielu z nich, jeśli nie więk-

szość, pochodziło ze Skandynawii. 

 Początkowo drużyną dowo-

dził osobiście książę, jego najbliżsi 

krewni lub współpracownicy. Z cza-

sem, wraz z rozwojem terytorialnym  

i powiększaniem się liczebności woj-

ska, konieczne było utworzenie funk-

cji organizatora siły zbrojnej. Od XI 

wieku był nim komes nadworny - 

wojewoda-palatyn (z łac.comes palati-

nus), posiadający również niemilitar-

ne funkcje administracyjne. Wojsko 

polskie za czasów Mieszka I rzadko 

staczało bitwy na otwartym polu. 

Ulubioną metodą walki było wciąga-

nie przeciwnika w zasadzkę, a następ-

nie nękanie go ciągłymi atakami        

w dzień i w nocy. Metodę tę określa 

się wojną szarpaną lub partyzancką. 

Niewiele wiemy natomiast o organi-

zacji wojsk polskich w okresie wcze-

snofeudalnym. Żołnierze tworzący 

drużynę otrzymywali od księcia żołd, 

udział w łupach, uzbrojenie i wyży-

wienie. Drużynnicy piastowscy nie 

otrzymywali ziemi i musieli być w 

stałym pogotowiu. Według Ibrahima 

książę dostarczał im odzież, konie, 

broń i wszystko, czego potrzebowali. 

Gdy jednemu urodziło się dziecko, 

otrzymywał żołd od chwili narodze-

nia. 

Część drużynników stanowi-

ła straż przyboczną księcia - pozostali 

rozmieszczeni byli w grodach. I tak 

np. wg Galla Anonima 1500 pancer-

nych stacjonowało w Gnieźnie, 1300 

w Poznaniu, 800 we Włocławku i 300 

w Gieczu, co dawało Mieszkowi I 

3000 pancernych. Dla porównania 

Bolesław Chrobry miał do dyspozycji 

3900 pancernych oraz 13 tys. tarczow-

ników. Duża liczebność armii jest bar-

dzo prawdopodobna, jeśli pod uwagę 

weźmiemy prowadzone liczne wojny 

oraz rozwój terytorialny za jego pano-

wania.  Obowiązek zaopatrzenia woj-

ska spoczywał na okolicznej ludności, 

zamieszkującej w tzw. wsiach służeb-

nych. Ibrahim ibn Jakub twierdził, że 

setka pancernych znaczyła tyle, co 

dziesięć secin innych wojowników. 

Decydowało o tym uzbrojenie. 

 Woj miał na głowie stożko-

waty hełm (tzw. szłom), z którego, ze 

względu na kształt, ześlizgiwały się 

wszelkie ciosy. Jego tułów okrywał 

pancerz zwany  kolczugą. Składała się 

ona z wielu splecionych ze sobą stalo-

wych kółek, tworzących jakby jednoli-

tą tkaninę. Wykonywano je ręcznie      

i łączono za pomocą nitów. Pancerz 

ten nie krępował ruchów a świetnie 

chronił przed wszelkimi ciosami mie-

cza, strzał, czy włóczni. Na lewym 

ramieniu jeździec trzymał drewnianą 

tarczę obciągniętą skórą (najczęściej 

okuty drewniany tzw. puklerz). 

Wzmacniały ją dodatkowe żelazne 

okucia na brzegach i wypukły środek, 

zwany umbrem. Tarcza ta świetnie 

amortyzowała ciosy i zatrzymywała 

strzały. Przewieszana przez plecy da-

wała większą swobodę ruchu. 

 Przy lewym boku wojownik 

miał główną broń -  obosieczny miecz, 

który służył do cięcia i kłucia. Często 

nadawano mieczom imiona, np. miecz 

Bolesława Krzywoustego zwał się 

Żuraw, a Bolesława Chrobrego- 

Szczerbiec. Miecze były drogie, dlate-

JAK TO Z PIASTAMI BYŁO…  

czyli sesja popularnonaukowa  „Piastowie -  założyciele państwa polskiego i ich czasy” 
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29 stycznia 2016 roku odbyła się sesja popularnonaukowa „Piastowie -  założyciele państwa polskiego i ich czasy”, zorganizo-

wana z inicjatywy p. Anny Krawczyńskiej, nauczyciela historii w naszym LO,  w ramach obchodów 1050. rocznicy chrztu Polski . Sesję 

honorowym patronatem objęli prof. dr hab. Adama Koseski  i starosta pułtuski  Jan Zalewski. Referaty na tę sesję przygotowali nie tylko 

profesorowie, ale także uczniowie naszego Liceum. Dziś specjalnie dla Was zamieszczamy dwa z nich.  Autorem pierwszego jest Artur 

Samsel (II D), a drugiego Weronika Sitek ( II D.)  
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go zamiast nich używano często tań-

szych toporów. W prawej ręce trzyma-

no włócznię ok. 2 m długości, zakoń-

czoną stalowym grotem. Można nią  

było rzucać lub nacierać na wroga, 

trzymając broń pod pachą. 

Bez koni nie byłoby jeźdź-

ców, a zatem poświęćmy im nieco 

uwagi. Na początku były to niewielkie 

koniki, zbliżone do tzw. tarpanów. 

Bardzo wytrzymałe, mało wymagają-

ce, świetnie poruszające się w lesistym 

terenie, ale  jednak zbyt małe, aby mo-

gły długo dźwigać okrytego zbroją 

jeźdźca i zbyt lekkie, by zapewnić 

pancernej kawalerii należytą siłę ude-

rzenia. Hodowano więc, głównie dla 

potrzeb wojny, konie silniejsze i więk-

sze. 

Rząd koński składał się          

z siodła ze strzemionami, zawieszo-

nymi na puśliskach oraz z uzdy, za-

opatrzonej w wędzidło tręzlowe. Sio-

dła te miały szkielet drewniany, po-

wleczony skórą i były wysłane po-

duszkami z pierzem. Ich wysokie, 

symetryczne łęki ozdabiano okuciami 

z brązu. Grzbiet koński pod siodłem 

okrywał kilimkowy czaprak. 

Drużyna wspierała księcia        

w jego podbojach, pozwalała utrzymać 

posłuch poddanych. Stanowiła jednak 

znaczne obciążenie dla skarbu książęce-

go, co stało się jedną z przyczyn upadku 

państwa pierwszych Piastów w XI wie-

ku.               

                               Artur Samsel 

To ona nakłoniła Mieszka I do chrztu. 
Thietmar napisał ,, umyślnie postępowa-
ła ona przez jakiś czas zdrożnie, aby póź-
niej móc długo działać dobrze. Kiedy mia-
nowicie po zawarciu wspomnianego mał-
żeństwa nadszedł okres wielkiego postu i 
Dobrawa starała się złożyć Bogu dobro-
wolną ofiarę przez wstrzymywanie się od 
jedzenia mięsa i umartwianie swego ciała, 
jej małżonek namawiał ją słodkimi obiet-
nicami do złamania postanowienia. Ona 
zaś zgodziła się na to w tym celu, by z 
kolei móc łatwiej zyskać u niego posłuch 
w innych sprawach. Jedni twierdzą, iż 
jadła ona mięso w czasie jednego wielkie-
go postu, inni zaś, że w trzech takich 
okresach’’. 

Z jej orszakiem do państwa 
Mieszka przybyli znający pismo i 
prawo duchowni, którzy zaczęli chry-
stianizację. Zdaniem niektórych to 
Dobrawie zawdzięczamy rezygnację 
Czech z praw do ziemi sandomier-
skiej, Lubelszczyzny i ziemi przemy-
skiej. 

 Wdzięczny mąż podarował 
jej nowo zbudowany gród nad Wisłą. 
Zarządcą grodu Dobrawa mianowała 
przybyłego z nią z Czech Sudomira, 
stąd nazwa Sandomierz. Pewnie Dob-
rawie zawdzięczamy, że wymiana 
handlowa między Mieszkiem a Cze-
chami niepomiernie wzrosła. Zda-
niem niektórych badaczy wychowy-
wana na dworze praskim Dobrawa 
poznawała u boku ojca tajniki polityki 
europejskiej. Zdobytą wiedzę wyko-
rzystała wspierając Mieszka I w jego 
polityce wobec cesarza. 

Musiała być kobietą niezwy-
kłą. Fakt, że będąc mężatką ważyła się 
nosić, wbrew obyczajowi, włosy roz-

 Jest chyba najbardziej zagad-
kową kobietą w dziejach Polski, spę-
dziła w niej zaledwie 12 lat, ale wy-
warła decydujący wpływ na jej losy. 
Przybyła do Polski, kraju uboższego 
od jej ojczyzny. Porzuciła chrześcijań-
skie, lepiej rozwinięte Czechy, na 
rzecz państwa pogańskiego, barba-
rzyńskiego, którego  władca rozpaczli-
wie poszukiwał sojuszników.  

Jej rodak Kosmas  określił ją 
mianem bezwstydnej, sugerował, że 
przed przybyciem do Polski była już 
zamężną. Dla niemieckiego kronikarza 
Thietmara była dobrą i cnotliwą nie-
wiastą. Tak sprzeczne emocje wzbu-
dziła córka księcia Bolesława i bratani-
ca Św. Wacława - Dobrawa.  

Urodziła się około roku 930. 
Była wykształcona, umiała czytać i 
pisać. Zdaniem niektórych historyków 
ojciec wydał ją za mąż za możnowład-
cę niemieckiego, z którym miała syna. 
Ten sam ojciec podjął decyzję o zerwa-
niu małżeństwa córki, zażądał jej po-
wrotu do Pragi i wydał za mąż za 
księcia Polan - Mieszka. 

 Historycy przypuszczają, że 
kiedy poślubiła Mieszka, miała dwa-
dzieścia kilka lat.  

Rodzima czeska kronika mieni Dą-
brówkę ,,mulier’’, co znaczy kobieta, a 
nie ,,virgo’’ dziewica i dalej mówi, że 
była ,,provecta aetatis’ i ,,multum im-
proba’’, czyli podstarzała i wielce roz-
wiązła. Rozpatrując owe pojęcia warto 
zauważyć, iż wyrażenia ,,mulier’’ uży-
wano w stosunku do mężatki, wdowy 
lub rozwódki. Wychodząc za Mieszka 
była więc Dąbrówka wdową lub roz-
wódką.  

puszczone, to, że dla zdobycia zaufa-
nia i względów młodego męża łamała 
posty, zapewne także w dziedzinie 
stosunków małżeńskich, dowodzi 
niemałej odwagi cywilnej i autorytetu, 
który umiała sobie zdobyć. 

Dobrawa przyczyniła się do 
chrztu Mieszka i w konsekwencji całe-
go państwa, rozpoczynając proces 
wprowadzenia Polski do kręgu kultu-
ry łacińskiej. 

  Całkiem możliwe, że to jej 
zawdzięczamy szybkie uznanie pań-
stwa na arenie międzynarodowej. Nie 
możemy zapomnieć, że Dobrawa była 
matką pierwszego króla Polski - Bole-
sława Chrobrego i królowej Szwecji, 
Danii - Świętosławy Storady i  babką 
króla Danii i Anglii Kanuta.  

Umarła w roku 997. Pocho-
wana została w Poznaniu. Po wojnie 
na Ostrowie Tumskim w obrębie kate-
dry odkopano resztki preromańskich 
grobów. Jeden z nich, kiedyś wyłożo-
ny kamiennym gabro, pochodzi z 
końca X wieku. Być może był to gro-
bowiec Mieszka lub Dąbrówki.  

Historia sprawiła, że ponad 
300 lat po przybyciu Dobrawy do 
Polski, z Poznania do Pragi wyjechała 
jej potomkini - księżniczka wielkopol-
ska i królewna polska, zwana przez jej 
współczesnych ,,piękną Polką’’. 

 Ryksa była jedynym dziec-
kiem króla Przemysła II i jego ukocha-
nej żony, szwedzkiej królewny Ryksy 
(Rychezy). Jej życie pełne było trage-
dii i nieoczekiwanych zwrotów. Za-
nim skończyła dwadzieścia lata zdą-
żyła już stracić narzeczonego i dwu-

SZLACHETNA CZESZKA W POLSCE I PIĘKNA POLKA W CZECHACH 
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krotnie owdowieć, została królową 
Czech i jako pierwsza przedstawiciel-
ka dynastii Piastów zasiadła na pol-
skim tronie. Okazała się wprost stwo-
rzona do swej roli. Miała silny charak-
ter, nieprzeciętny intelekt i hart du-
cha, którego zazdrościł jej niejeden 
władca. Wzbudzała miłość podda-
nych, szacunek wrogów, a jej zasługi 
dla kultury Czech są ogromne. Cze-
skie miasto o nazwie Hradec na jej 
cześć zaczęto nazywać Hradec Krá-
lové. Do dziś w tym mieście pamięć o 
”pięknej Polce”, królowej Ryksie Elż-
biecie jest wciąż żywa. Dziś znana jest 
w gruncie rzeczy tylko historykom-
mediewistom, choć, mimo że z Polski 
wyjechała jako mała dziewczynka, to 
do końca życia zachowała pamięć o 
Poznaniu, Wielkopolsce i grobie ro-
dziców w poznańskiej katedrze.  

Przyszła królowa urodziła 
się 1 września 1288 roku.  Jest pierw-
szą „Polką”, której dokładną, dzienną 
datę urodzin i śmierci znamy. Nie 
miała spokojnego dzieciństwa. Mała 
Ryksa została wcześnie osierocona. Jej 
matka zmarła niedługo po porodzie. 
Kiedy dziewczynka miała  osiem lat 
został zamordowany jej ojciec. Po jego 
śmierci Elżbietą zaopiekowała się  
macocha Małgorzata Brandenburska. 
W wieku 3 lata Ryksa została zaręczo-
na z Ottonem, synem margrabiego 
brandenburskiego, który wkrótce po 
zaręczanych zmarł.   

Mała księżniczka nie narze-
kała na brak adoratorów. Była bo-
wiem córką króla, a jej przyszły mąż 
mógł liczyć na koronę.  Z tego wzglę-
du zainteresował się nią i postanowił 
poślubić król Czech Wacław II, który 
ubiegał się o tron Polski. W listopa-
dzie 1300 roku został koronowany     
w Gnieźnie, Ryksę wywieziono do 
Pragi. Została tam oddana pod opiekę 
księżnej Gryfiny, swej krewniaczki      
i jednocześnie ciotki Wacława. 

Sytuacja Ryksy była bardzo 
trudna. 12 - letnia królewna została 
zabrana ze znanego sobie otoczenia. 
W 1303 roku w wieku 15 lat poślubiła 
34 - letniego wdowca i została maco-
chą jego czwórki dzieci. Równocze-
śnie ze ślubem odbyła się koronacja 
księżniczki na królową Czech i Polski 
w katedrze św. Wita w Pradze. Na 
wyraźne życzenie męża, Ryksa zmie-
niła imię na Elżbieta, które było imie-
niem bardzo popularnej wówczas 
świętej, jednakże dla odróżnienia od 

córki Wacława z pierwszego małżeń-
stwa, również Elżbiety, czescy podda-
ni nazywali swoją królową Elżbieta 
Ryksa. 

  Sam Wacław nie był najlep-
szym mężem. Prowadził tryb życia, 
który kronikarze określali jako roz-
pustny. Z objęć swych licznych ko-
chanek musiał król uciekać do ciszy 
klasztornej i poddawać się  pokucie, 
połączonej z postami i biczowaniem. 
Chorobliwie kolekcjonował relikwie, 
które miały go uchronić przed nie-
szczęściem.  

Małżeństwo z Wacławem nie 
zapewniło jej ani szczęścia, ani spoko-
ju,  mimo że królewska para doczeka-
ła się córki Agnieszki. Ryksa sześć dni 
po porodzie została wdową. 

Na szczęście umierający król 
zapisał Ryksie i jej córce wdowią 
oprawę 20 tysięcy grzywien srebra 
oraz kilka posiadłości. Sama Ryksa 
znalazła się w trudnej sytuacji. Młoda 
wdowa z maleńką córeczką nie była 
lubiana przez  swoich pasierbów,      
w tym szczególnie przez córkę Wacła-
wa - Elżbietę, zazdrosną o pozycję 
macochy. Nie mogła ona przebaczyć 
macosze tego, że była bardziej lubiana 
i wkrótce po śmierci męża wyszła 
ponownie za mąż.  

16 października 1306 roku 
Ryksa wyszła powtórnie za mąż. Po-
ślubiła 25-letniego Rudolfa Habsbur-
ga, najstarszego syna króla niemiec-
kiego Albrechta I, który pretendował 
do tronu czeskiego. Jak czytamy u 
Ottokara Styryjskiego, choć mógł wy-
bierać wśród wielu panien, Rudolf: 
zakochał się namiętną miłością w pięknej, 
siedemnastoletniej królowej-wdowie Ryk-
sie. 

Wesele na austriackim dwo-

rze było bogate i pełne przepychu. 

Szkoda tylko, że nie zagwarantowało 

to młodym małżeńskiego szczęścia. 

Rudolf zmarł po niespełna roku, a 

Ryksa ponownie otrzymała 20 000 

grzywien srebra wdowiej oprawy. 

Owdowiała Elżbieta Ryksa była za-

możną i wpływową kobietą. Zamiesz-

kała w kupionym za pieniądze pierw-

szego męża  mieście Hradec. 

Krótkie małżeństwa nie dały 

Ryksie szczęścia, w przeciwieństwie 

do związku z najbardziej wpływo-

wym człowiekiem w Czechach Hen-

rykiem z Lipy. Mimo wielkiej miło-

ści, Ryksa i Henryk z Lipy nigdy się 

nie pobrali. Małżeństwo z podda-

nym skutkowałoby utratą tytułu 

królewskiego. Zdegradowałaby się 

taką decyzją, utraciłaby pozycję          

i autorytet. Przyczyną był też fakt, że 

jej  ukochany był przecież żonaty. 

Henryk z Lipy zmarł w 1329 roku, 

Ryksa głęboko to przeżyła, długo 

płacząc i lamentując. 

Ostatnie lata życia spędziła 
królowa z dala od polityki, w zaciszu 
klasztoru, zajmując się głównie ro-
bótkami ręcznymi i modlitwą.         
W 1333 roku wybrała się jeszcze ze 
swoją córką Agnieszką na piel-
grzymkę do Nadrenii. Dwa lata póź-
niej, 19 września 1335 roku, królowa 
Czech i Polski Elżbieta Ryksa zmarła. 
Kazała się pochować w ufundowa-
nym przez siebie klasztorze cysterek 
w Starym Brnie u boku mężczyzny, 
którego kochała miłością prawdziwą, 
a nie ze względu na politykę. W swo-
im testamencie, oprócz licznych da-
rowizn na rzecz czeskich klasztorów, 
pamiętała o ziemi swoich przodków. 
Poczyniła znaczne zapisy na rzecz 
poznańskiej katedry, w zamian za 
msze za dusze rodziców. Uwzględni-
ła też w swej ostatniej woli klasztory: 
cysterek w Owińskach i klarysek      
w Gnieźnie. 

  Ryksa, tak jak jej daleka 
antenatka, dała się poznać jako ko-
bieta niezwykle energiczna, mądra     
i wytrwała. Świadoma obowiązków, 
jakie nałożyło na nią królewskie po-
chodzenia i roli, jaką wyznaczyła jej 
historia, nie zrezygnowała jednak ze 
swojego osobistego szczęścia, choć   
w tamtych czasach jej związek           
z Henrykiem z Lipy z pewnością 
budził zgorszenie. W Polsce co praw-
da mało się o niej  pamięta, ale Czesi, 
a zwłaszcza mieszkańcy Hradec 
Králové, doceniają rolę swojej królo-
wej. Co roku w tym mieście organi-
zuje się festiwal ku czci królowej 
Elżbiety. Odbywa się wtedy jarmark 
średniowieczny, turniej rycerski i 
uroczysty przejazd orszaku królowej 
Elżbiety Ryksy. 

Weronika Sitek 
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świata” został jego syn Fryderyk Wil-
helm. Tymczasem na europejskich 
dworach o arcydziele mówiło się coraz 
więcej. W 1714 r. przebywający w 
Niemczech car Rosji, Piotr I, zapragnął 
na własne oczy ujrzeć to wyjątkowe 
dzieło. Widok zaparł mu dech w pier-
siach. Król Prus, chcąc uzyskać popar-
cie cara w wojnie ze Szwecją, bez na-
mysłu podarował mu to arcydzieło. 
Piotr I przetransportował je  do Rosji, 
jednak szybko przestał się nim intere-
sować. Dopiero po śmierci cara jego 
żona Elżbieta postanowiła ozdobić 

XX wiek jest pełen tajemnic i 
niedomówień, które do dziś spędzają 
sen z oczu historykom. Jedną z najbar-
dziej niezwykłych i nurtujących spraw 
jest historia Bursztynowej Komnaty.  

Pomysłodawcą komnaty w cało-
ści wykładanej bursztynem był w 1701r. 
król pruski Fryderyk Wielki. Wykona-
nie zlecono Andreasowi Schlueterowi     
i Gotfrydowi Tusso. Prace trwały pra-
wie dziesięć lat, a ich efekt był zachwy-
cający. Niestety, dwa lata po ukończe-
niu komnaty Fryderyk Wielki zmarł. 
Nowym właścicielem „ósmego cudu 

bursztynem jedną z sal Pałacu Jeka-
tierinskiego w Carskim Siole.  

 W czerwcu 1941 roku woj-
ska niemieckie zaatakowały ZSRR. 
17 września do Carskiego Sioła 
wtargnęły wojska feldmarszałka 
Wilhelma von Leeba. Bursztynową 
Komnatą osobiście zainteresował 
się Adolf Hitler oraz jego najbliżsi 
współpracownicy—Himmler i Rib-
bentrop. Wojska SS zdemontowały 
ją i przetransportowały do Królew-
ca. Tam, pod okiem wielkiego pa-
sjonata bursztynu, doktora Alfreda 

CO SIĘ STAŁO Z BURSZTYNOWĄ KOMNATĄ? 

NAUCZYCIELE „NIEBIESKIEGO MUNDURKA” 

bawiłem się tu z kolegami. Wtedy to 
tak to nie wyglądało. A teraz... A teraz 
czuję, że coś się tu zmieniło. Nigdy nie 
zwracałem uwagi na zegar z kukułką, 
książki na kredensie i obrazy… Posza-
rzałe, tajemnicze. Szczególnie jeden 
obraz. Zacząłem przyglądać mu się 
dokładniej. Pies i ja patrzyliśmy zdu-
mieni. Niby najzwyklejszy, zakurzony 
obraz, ale... Instynktownie przeciągną-
łem ręką po szkle. 

 
 - Zobacz piesku. Czy widzisz to, co ja? 
Widzisz ten napis na górze obrazu. 
Czekaj, czekaj piesku… 
„Polska Macierz Szkolna w Pułtusku” 
Czekaj… a tu na dole…„Pamiątka 
otwarcia Progimnazjum dnia 29 wrze-
śnia 1906r.” 
 - Piesku widzisz to, co ja? Widzisz 
to…?! 
Ci panowie... z wąsami, w płaszczach, 
niektórzy mają kapelusze lub berety       
i nawet z laską jest jeden. Ciekawe, 
piesku, kim oni są? Pozują do zdjęcia, 
bo gdy się na nich popatrzy, to widać 

dostojność, jaka bije od nich. Przyj-
rzyj się ich twarzom, piesiu. Do-
strzegłeś to, co ja? To muszą być 
„belfrzy”, przepraszam cię piesku,  
teraz mówi się „ grono pedagogicz-
ne”, „ psorzy”? 
Czekaj, czekaj, no daj mi zajrzeć do 
telefonu. A czemu tak wykrzywiasz 
pyszczek? 
Ciekawe… bardzo ciekawe. Zastana-
wia cię, mój piesku, co się wtedy 

działo w Pułtusku? 
Wyobraź sobie, że 
mnie też. Zaiste, fascy-
nujące. Sprawdźmy     
w Internecie: 
Dzieciństwo, upamiętnio-
ne później w powieści dla 
młodzieży „Wspomnienia 
niebieskiego mundur-
ka” (1906), spędził 
w Pułtusku.  Kto? Wik-
tor Gomulicki oczywi-
ście. 
Piesku, to przecież cza-
sy, kiedy ci panowie 

czytali pierwsze wydanie książki 
Wiktora Teofila Gomulickiego!!!. 
Piesku rozumiesz, co odkryliśmy? 
Ty to rozumiesz? Ponad sto lat temu 
przechadzali się korytarzami naszej 
szkoły, stawiali stopnie, uczyli. 
 Ciekawe, czy takim zdję-
ciem może pochwalić się nasza 
Szkolna Izba Tradycji  lub nasze 
Muzeum Pułtuskie? Piesku,  widzisz 
miny moich kolegów z klasy IA?       
I za to cię piesku lubię! 
 

Maciej Szczygieł 

Piesku, coś taki smutny? Cze-
mu tak patrzysz na mnie i patrzysz…? 
Co się stało? Wczoraj byłeś taki weso-
ły. Podskakiwałeś, pokazując te swoje 
wielkie zębiska i łapałeś w nie co tylko 
się dało.  A to piłkę, a to rękaw mojej 
kurtki. Wiesz, co powie na ten rękaw 
mama? Już słyszę jej zachwyt nad tobą 
i nade mną. Twój ogon merdał tak 
zabawnie i tylko głaskanie ciebie rato-
wało mnie przed twoim 
„morderczym” mokrym jęzor-
kiem. Ubrudziłeś mi koszulę... 
Czyżbyś się na mnie obraził? Le-
żałeś tylko bezczynnie wpatrzony 
we mnie, jakbym to ja był win-
nym czemuś. A co ja takiego zro-
biłem? Czyżbym o czymś zapo-
mniał? Może cię zaniedbuję? Co 
poradzić, że czasem zapomnę      
o tobie. Może coś mnie zajęło... 
Lekcje? Komputer? Praca? 
(Odwraca głowę) Hmm, na co tak 
patrzysz? Coś tam widzisz? Ale 
co? (Szczeka) Oj, przestań szcze-
kać! (Łapie mnie za nogawkę i cią-
gnie). No dobrze, gdzie ty mnie cią-
gniesz Berni?!  
 
  Pies zaprowadził mnie do 
starej chaty dziadka. Dziwne,  praw-
da? Zwykła chałupa. Berni zaciągnął 
mnie do środka. Dom był już w kiep-
skim stanie. Ściany poobdzierane,       
a   podłoga trzeszczy,  jakby się zała-
mać miała. Stare meble, co pewnie 
mojego pradziadka pamiętają. Kre-
dens, stół i szafa. Nic tylko kichać się 
chce od tego kurzu. Wszędzie masa 
brudu i pełno pająków. Brrr… niezbyt 
miłe miejsce... Pamiętam, jak kiedyś 
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Rhoda, została odremontowana i wy-
stawiona na widok publiczny               
w „Prusia Musseum”.  

 Nocą 30 sierpnia 1944 r. Króle-
wiec został pierwszy raz zbombardo-
wany przez wojska alianckie. Wiele 
tysięcy ludzi poniosło śmierć, a króle-
wiecki zamek spłonął. Doktor Rhode, 
zapytany w kilka dni później o los 
Bursztynowej Komnaty, odparł: - 
Wszystko stracone. Najprawdopodobniej 
kłamał.  Kilka miesięcy później jeden    
z oficerów widział Bursztynową Kom-
natę. Znaleziono także zapiski z po-
czątku marca 1945 roku, w których 
gauleiter Prus Wschodnich Koch wy-
rzucał doktorowi Rhode, że nie prze-
transportował Komnaty w bardziej 
bezpieczne miejsce. Adolf Hitler już 
wcześniej żądał przewiezienia Komna-
ty do Berlina, lecz Rhode zapewniał, że 
na trzecim piętrze bunkra Komnata jest 
bezpieczna. Niestety, nie powiedział     
o jaki bunkier chodzi.  

Rhode wraz z żoną mieszkał    
w Królewcu do końca wojny. Po wkro-
czeniu do miasta Armii Radzieckiej 
został zmuszony do pomocy w poszu-
kiwaniu zebranych w Królewcu dzieł 
sztuki. Pewnego dnia Rhode zwierzył 
się przyjaciołom, że zamierza zdradzić 
Rosjanom kilka tajnych bunkrów. Na-
stępnego dnia małżeństwo zostało zna-
lezione w mieszkaniu martwe. Nie 
znamy przyczyny ich śmierci. Spekulo-
wano, ze popełnili samobójstwo lub że 
zginęli wskutek ataku dezynterii. Co 
ciekawsze, ich ciała zaginęły w tajem-
niczy sposób. Ponadto lekarz Erd-
mann, którego pieczątka widnieje na 
ich aktach zgonu, nigdy nie istniał. Już 
po śmierci doktora znaleziono w jego 
mieszkaniu dokument zatytułowany 
„Moja spowiedź”. Jego autor tak pisze    
o Bursztynowej Komnacie: 

Od nalotu angielskiego 30 sierpnia 1944 
roku nie ucierpiała. Na początku 1945 
zapakowano ją pod moim nadzorem i ukry-
to w lewym skrzydle zamku. 5 kwietnia, w 
przeddzień szturmu, była tam jeszcze. 
Następnie zaś... 

I tu tekst się urywa, brakuje kolejnych 
stron. Co się z nimi stało? Zaginęły 
przypadkowo, wyrwał je sam  Rhode, 
czy może morderca doktora i jego żo-
ny?  

 Od tej pory powstało wiele 
teorii na temat losów Bursztynowej 
Komnaty. Jedni twierdzili, że została 
zniszczona albo podczas bombardowa-

nia, albo podczas transportu, a jeszcze 
inni byli przekonani, że Niemcom 
jednak udało się ją ukryć w bezpiecz-
nym miejscu. We wrześniu 1991r. 
nastąpił przełom. Prezydent Rosji 
Borys Jelcyn podczas pobytu w 
Niemczech oznajmił, że radziecki 
wywiad zna miejsce ukrycia zaginio-
nego skarbu. Zasugerował, że są to 
podziemne bunkry w dolinie Jonastal 
w Turyngii. W 1944 r. naziści rozpo-
częli tu budowę gigantycznego labi-
ryntu, który miał być kwaterą główną 
Hitlera na wypadek wkroczenia 
wojsk alianckich do Berlina. W 1945 
korytarze wysadzono, a ten teren stał 
się opuszczony, jednak po oświadcze-
niu Jelcyna wybuchła tu prawdziwa 
gorączka złota, która objęła także 
pobliskie miasto Weimar. W centrum 
tego miasta rozciągał się plac defilad, 
a pod nim, jak wykazały badania, na 
głębokości około 10 – 11 metrów znaj-
duje się masywna, betonowa war-
stwa. Być może strop wielkiego bun-
kra? 

W Polsce także rozpoczęły się 
poszukiwania Bursztynowej Komna-
ty. Śmiałkowie przeszukiwali tereny 
Górnego Śląska a nawet Ławicy Słup-
skiej, gdzie ponoć miał zatonąć statek 
przewożący skarb. Dużo się mówiło o 
niezbadanych do dziś ośmiu pozio-
mach twierdzy w Srebrnej Górze, czy 
o sztolniach w okolicach Walimia.    
W połowie lat siedemdziesiątych do 
poszukiwań skarbu  zatrudniono 
jasnowidza Czesława Klimuszkę. Nie 
udało mu się odnaleźć Komnaty, lecz 
oświadczył, że dzieło z całą pewno-
ścią nie jest zniszczone. Od kilkuna-
stu lat badacze za prawdopodobne 
miejsce ukrycia skarbu uważają Pa-
słęk. Jesienią 1944 pojawiła się tam    
w eskorcie SS konwój ciężarówek 
wiozących jakieś skrzynie. Wniesiono 
je do pokrzyżackiego zamku. Na ten 
trop jako pierwszy wpadł jasnowidz 
Edward Trusielewicz. Według jego 
opinii Komnata jest zamurowana       
w obrębie wieży zamkowej, na głębo-
kości ok. 10 metrów, a dostęp do niej 
najprawdopodobniej jest zaminowa-
ny. Za tą teorią przemawia też fakt, że 
w 1944 roku dr Rhode, szukając bez-
piecznego miejsca na ukrycie Burszty-
nowej Komnaty, trafił także do zam-
ku w Pasłęku. Rhode napisał do wła-
ściciela zamku, księcia Aleksandra zu 
Dohna, list : 

Najpokorniej proszę o zezwolenie 

na umieszczenie w Pana zamku najbar-
dziej wartościowych eksponatów mu-
zeum bursztynu i królewieckich zbiorów 
sztuki. 

Niedługo potem spotkał się z 
księciem. Temat długiej rozmowy w 
cztery oczy nie jest znany.  

Erich Koch, gauleiter Prus 
Wschodnich, który najprawdopo-
dobniej znał miejsce ukrycia Komna-
ty, został po wojnie skazany przez 
polski sąd na karę dożywotniego 
więzienia. Podczas pobytu w więzie-
niu Koch dwa razy składał sprzeczne 
ze sobą zeznania na temat ukrycia 
Bursztynowej Komnaty. W 1967 r. 
oznajmił, że skarb ukryty jest w po-
bliżu polskiego kościoła w króle-
wieckiej dzielnicy Ponarth. Jednak 
na kilka lat przed śmiercią zmienił 
zeznania. W prasie ukazały się jego 
słowa: 

Bursztynowa Komnata na roz-
kaz Hitlera została w styczniu 1945 
roku ewakuowana z Królewca. 

Co dalej się z nią stało? Tego już 
Koch nie wyjawił.  

Wiadomo za to  na pewno, że w 1979 
roku rozpoczęto prace nad rekon-
strukcją Komnaty, a prowadzono je 
na podstawie zachowanych źródeł i 
dokumentów. Było to jednak bardzo 
trudne, gdyż zdjęcia Bursztynowej 
Komnaty są czarno-białe,  a bursztyn 
ma przecież wiele odcieni. Ale i na to 
znalazł się sposób. Ostatecznie prace 
zakończono w 2003 roku. Kopia 
Bursztynowej Komnaty znajduje się 
w Carskim Siole w pałacu Katarzy-
ny. 

                                                                                                                                                                       
Klaudia Konarzewska 
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Bo? 

 Pierwsze, co musiałam zrobić 
to podejść do DUŻEGO zwierzaka . Ale 
to nie koniec. Musiałam go wyczyścić! 

To znaczy 

 Dostałam trzy szczotki  - pla-
stikową, drewnianą z włosiem i kopyst-
kę. Najgorszy był moment czyszczenia 
kopyt. Trzeba koniowi podnieść nogę    
i to tak, żeby nie kopnął, a potem wy-
czyścić kopyto. 

A potem? 

 Siodłałam konia. Tego termi-

 Sport to pasja wielu z nas.  Ale taki sport 
uprawiają tylko  niektórzy. O tym, jak 
wspaniale jest  zaprzyjaźnić się z końmi 
opowiada Emilia Smogorzewska z klasy II 
E. 

Od czego zaczęła się twoja przygoda 
z końmi? 

 Namówiła mnie przyjaciółka. 
Sama jeździła już dosyć długo i szuka-
ła towarzystwa.  

Jak wyglądała twoja pierwsza wizyta 
w stajni? 

 Szok! 

nu się zazwyczaj nie rozumie, bo 
jest to tak naprawdę ubieranie ko-
nia – zakłada się siodło i  ogłowie.  

A jaki to był koń? 

  Oczywiście doskonale go 
pamiętam. Był to koń rasy wielko-
polskiej, maści gniadej, z białą łysi-
ną na głowie. Nazywał się Delfina. 
To był bardzo strachliwy koń, łatwo 
się płoszył, ale jakoś sobie poradzi-
łam. 

A pierwsza jazda? Kto cie uczył? 

 Uczyła mnie właścicielka 
stajni, kobieta, która miała napraw-

 JEŹDZIECTWO - MOJE HOBBY 

OD  PRAWEJ DO LEWEJ CZYLI… MANGA  

dzielą się na:     

- Shōjo-manga -  to rodzaj mangi prze-
znaczony głównie dla dziewcząt. Te-
matem przewodnim shōjo-mangi jest 
romantyczna miłość (zazwyczaj 
pierwsza) nastolatki, która pomimo 
przeciwności losu, nieodwzajemnio-
nego uczucia, zawistnej przyjaciółki, 
sprzeciwu rodziców lub rywalki, jest 
w imię tej miłości gotowa  na najwięk-
sze wyrzeczenia. Na ogół shōjo-
manga są bardzo romantyczne i mają 
szczęśliwe zakończenia, 

- Shōnen-manga - rodzaj mangi prze-
znaczony głównie dla chłopców. Ce-
chy charakterystyczne: główny boha-
ter to chłopak, który jest silny, często 
występują tam roboty oraz prowadzo-
na jest nieustannie walka, np. dobra 
ze złem,   

- Seinen-manga – manga adresowana 
głównie do młodych mężczyzn w 
wieku pomiędzy 18 a 30 lat (brak cech 
charakterystycznych.), 

- Josei-manga  – rodzaj mangi, który 
opowiada o codziennym życiu kobiet 
w Japonii i jest skierowany do star-
szych nastolatek i dojrzałej widowni 
żeńskiej.  

       Jak myślisz, dlaczego manga 
staje się coraz bardziej popularna ? 
 Myślę, że manga staje się 
coraz bardziej popularna ze względu 
na jej różnorodność. Współczesny 
japoński komiks dociera dosłownie 
wszędzie: do dzieci, nastolatków, 

dorosłych, uczniów, sportowców, 
kucharzy. Ktoś znajdzie tam wznio-
słe ideały, ktoś –silne wrażenia, ktoś 
inny - po prostu dobrą zabawę. 

Czy możesz mi wyjaśnić, jak się 
czyta mangę ? 

 Mangę czyta się „od tyłu” i 
dlatego jest taka wyjątkowa! Odbie-
ga swym stylem od wszystkiego, co 
znamy. Mangę czytam od prawej do 
lewej strony! 
Gdzie najczęściej kupujesz mangi i 
czy są drogie ? 

 Komiksy prawie zawsze 
kupuję przez Internet. W naszej oko-
licy nigdzie nie ma profesjonalnego 
sklepu z mangami. A czy są drogie ? 
Myślę, że nie najtańsze, można je 
kupić już za 18 zł, więc myślę, że jest 
to przyjemność, na którą każdy mo-
że sobie pozwolić. 

 Dziękuję Ci bardzo za wy-
wiad. Dowiedziałem się wielu interesu-
jących rzeczy o twoim hobby. Myślę że 
udało ci się zainteresować naszych czy-
telników japońskim komiksem.    

 Jakub Czarnecki      

W dzisiejszych czasach ludzie poszukują 
nowych, innych zainteresowań, którymi 
mogą się dzielić z najbliższymi. Właśnie 
takim hobby jest czytanie japońskich ko-
miksów czyli mangi. Manga  to komiks, 
obraz, rysunek, szkic, karykatura. Japoń-
skie słowo wywodzące się ze sposobu ozda-
biania rycin i innych form sztuki użytko-
wej. Popularność tej sztuki bardzo mnie 
zainteresowała, dlatego też postanowiłem 
dowiedzieć się o niej czegoś więcej i popro-
siłem o rozmowę na ten temat mojego 
wieloletniego przyjaciela, Grzegorza Dagi-
sa z klasy Ib. 
 
Grzegorz, kiedy pierwszy raz usły-
szałeś o „mandze” ? 
 
 Kiedy byłem dzieckiem w 
telewizji emitowany był serial pt. 
„Naruto”. Opowiadał  historię chłop-
ca—ninja Naruto Uzumakiego, w któ-
rym żyje legendarny lisi demon. Ten 
japoński serial bardzo mi się spodobał 
i zacząłem  oglądać każdy odcinek. 
Niestety, emisja skończyła się w 200-
7r., a ja o filmie zapomniałem. Pod 
koniec pierwszej klasy gimnazjum 
naszła mnie ochota ponownego obej-
rzenia odcinków tej kreskówki. I tak 
zaczęła się moja prawdziwa przygoda 
z „mangą”. Zacząłem interesować się 
komiksami, serialami, filmami oraz 
samą Japonią. 
 
Czy możesz powiedzieć coś więcej o 
rodzajach mangi ? 
 
 Prawdziwe japońskie mangi 
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dę wielką wiedzę, doświadczenie    i 
pasję. To ona mnie nią zaraziła. I to 
dzięki niej jeżdżę do tej pory. Pierw-
sza jazda odbyła się oczywiście na 
lonży. I na Delfinie.  

Co okazało się najtrudniejsze? 

 Uczyłam się utrzymania 
równowagi, kierowanie koniem, ale 
najtrudniejsze było prawidłowe usta-
wienie ciała, ponieważ każdy naj-
mniejszy ruch był odczuwany przez 
zwierzę i powodował jego określone 
reakcje. 

Jeździectwo to wspaniały sport, ale 
na pewno czasochłonny. Jak często 
jeździsz do stajni? 

 Aktualnie jeżdżę raz lub dwa 
razy w tygodniu i spędzam tam 6 – 7 
godzin. Wynika to z obowiązku, ja-
kim jest pielęgnacja konia, sprzątanie 
stajni i jej terenu, karmienie, wypusz-
czanie na pastwisko i ponowne zamy-
kania w boksach.  I do tego na każde-
go konia godzina jazdy. 

Jeździsz na różnych koniach? 

 Tak. Od kucyków po wielkie 
i ciężkie rodzime polskie rasy zimno-
krwiste. 

Masz swojego ulubieńca? 

 Oczywiście. Nazywa  się Daja-
na. Jest maści siwej i nie ma konkretnej 
rasy.  

Co w niej lubisz najbardziej? 

 Delikatność i bardzo łagodne, 
mądre spojrzenie. Bardzo dobrze nam 
się wspólnie pracuje i powoli osiągamy 
swoje cele. 

To znaczy? 

 Próbuję ją uczyć figur ujeżdże-
niowych.  Aktualnie treningi są lżejsze, 
bo Dajana spodziewa się źrebaczka. 

Jeździectwo z pewnością wymaga od-
powiedniego stroju? 

 Tak. Kompletny strój jeździecki 
składa się z oficerek, bryczesów (to 
spodnie) , kamizelki, rękawiczek i kasku 
lub toczka . 

Zdarzyło ci się spaść z konia? 

 Tak. I to kilkakrotnie. Najwięcej 
razy z kucyków, a raz z dużego konia. 

Z kucyków? To jeździsz też na kucy-
kach? 

 Tak.  Są w stajni dwa konie 
huculskie – Bukowina i Wiśnia. Bukowi-

na właśnie opiekuje się swoim źre-
baczkiem, a Wiśnia uczy się skoków.  
I to 

 z nią było najciężej , bo ona zawsze 
miała własne zdanie i nie ukrywała 
tego. Bardzo ciężko ją zmęczyć            
i trudno przekonać do jakichkolwiek 
ćwiczeń.   

Ale konie huculskie to nie są małe 
kucyki? 

 Oczywiście że nie. Są dużo 
wyższe od kucyków, które widzicie 
czasem np. w zoo, ale niższe od zwy-
kłych koni. To polska rasa, żyjąca w 
Bieszczadach, a teraz hodowana tak-
że w stajniach. 

Co w tym sporcie lubisz najbar-
dziej? 

 Integrację ze zwierzęciem, 
żywą istotą  oraz  wysiłek, jaki do tej 
pory włożyłam i wkładam, by osią-
gać coraz więcej. 

Jak zachęciłabyś do jeździectwa? 

 To sport dla kogoś, kto lubi 
zwierzęta, ma do nich cierpliwość, 
nie  boi się wysokości ani spadania. 
To jest to sport dla niego. 

    Nie jest to łatwe do zrozumienia …
Na przykład niektóre obrazy, które 
przypominają nam rysunki naszego 3 
letniego brata a osiągają zawrotne ceny 
i zadowalają większość krytyków. Po-
równując taki „obraz” z jakimś… bar-
dziej przejrzystym i prostszym można 
wpaść w zakłopotanie i pomyśleć, że 
jest to kompletne nieporozumienie. 

 Tak jak wcześniej pisałem, nie 
wszystko jest takie proste, jak się wyda-
je… Kazik Staszewski śpiewał w pio-
sence „Artyści”, że wszyscy artyści to 
prostytutki… I coś w tym jest. Sprzeda-
ją swoje uczucia, myśli i tym samym 
samych siebie. W jakim celu? Czystej 
potrzeby… Artysta (chociaż nie każdy) 
potrzebuje opinii innych, po coś prze-
cież pisze czy też maluje. Najważniej-
sza jest opinia „publiki”, najlepsze są 
brawa na stojąco po przedstawieniu… 
To jest największa nagroda. 

     Z jednaj strony artyści - z drugiej 
krytycy, czyli… niespełnieni artyści. 
Dla mnie samego fakt opisywania, se-

    Człowiek chce mieć wszyst-
ko opisane. Chce definicji i faktów.  
Jednak nie wszystko da się wytłuma-
czyć jednym słowem czy też zdaniem. 
Niektóre rzeczy są dużo bardziej 
skomplikowane. Całe szczęście… 

    Artysta. Kto to jest ? „Osoba, 
która żyje z kredytu do kredytu           
a sławę zyskuje po śmierci”. Spotka-
łem się wiele razy z takim określe-
niem i chyba coś, niestety, w tym jest. 
Zwykłemu człowiekowi taka definicja 
może i pasuje. Prosta i trafna… Ale 
jest to definicja bardzo brutalna i po-
mijająca najważniejsze rzeczy. 

     Artystą jest osobą, która 
potrafi jedną z najtrudniejszych rze-
czy na świecie. Zmienić bicie swojego 
serca i zebrać burzę myśli w jedną 
logiczną całość. W piękną całość… Co 
to może być ? Tekst, wiersz, piosenka, 
taniec, a nawet sport. Swoje myśli         
i uczucia potrafi zmienić w coś pięk-
nego i dostępnego dla zwykłego czło-
wieka. 

gregowania i oceniania, że coś jest 
lepsze a coś gorsze jest przynajm-
niej… nie na miejscu. Jak można oce-
niać czyjeś myśli i uczucia ?.  

 Krytycy szukają twardych 
faktów, łatwego i krótkiego wytłu-
maczenia. Jednak, tak samo jak mi-
łość nie ma prostej definicji, zło nie 
ma prostej  definicji…  tak samo nie 
da się dokładnie wytłumaczyć, co 
czuje artysta i po co tworzy.  

    Oczywiście, gromadząc informacje 
na temat danego twórcy możemy się 
nastawić na zrozumienie sensu dane-
go dzieła. Jednak nic nie ma jednej 
interpretacji…. A dawanie zadań na 
maturze, czy jakimkolwiek innym 
teście, polegających na przeprowa-
dzeniu interpretacji wiersza i 
„wstrzeleniu się” w klucz odpowie-
dzi jest czystym bezsensem. Wiersz, 
tak samo jak obraz, nie ma jednej 
interpretacji, to nie jest przepis na 
ciasto !  

KIM JEST ARTYSTA? 
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    Wiersz można porównać do… skrzy-
ni biegów w samochodzie. Każdy bieg 
brzmi inaczej, pełni inną funkcję, daje 
inną moc… Jednak to wszystko tyczy 
się tego samego silnika, tego samego 
samochodu… Nie da się powiedzieć, 
który jest lepszy, a który gorszy. 

Podsumowując moje filozofie… Kim 
jest artysta? Artysta to osoba, która 
potrafi zmienić swoje uczucia i myśli 
w coś innego, np. w wiersz czy też 
taniec. Na boisku piłkarzowi też 
towarzyszą uczucia i myśli, a on to 
zmienia w przepiękne strzały czy też 

wymyślne podania i dryblingi. Arty-
stą jest każdy, tylko każdy jest innym.  

Załoga 

mogliśmy zdobyć tych nagród wię-
cej, ale równie dobrze mogliśmy 
zdobyć ich mniej..., ale wszyscy mo-
żemy być zadowoleni z naszych 
recytacji. 

 Poziom w naszej kategorii 
był... nierówny. Niektórzy z wystę-
pujących sprawiali, że z przyjemno-
ścią chciało się pochłaniać każde 
słowo wypowiedziane przez nich  ze 
sceny. Inni podobali mi się mniej… 

Z werdyktem jury nie zaw-
sze się zgadzałem, zwłaszcza w 
przypadku osób nagrodzonych wy-
różnieniami. 

3 grudnia 2015 r. w Opinogó-
rze odbył się Regionalny Konkurs 
Recytatorski Poezji i Prozy Roman-
tycznej. Oczywiście nie pisałbym o 
tym, gdyby nasza szkoła nic tam nie 
wywalczyła... Przejdźmy więc do 
szczegółów.  

Pierwsze miejsce zajęła Justy-
na Sadowska, trzecie miejsce należy 
do Dawida Skocznia i tylko, albo aż, 
wyróżnienie – do mnie. Dzielnie sta-
waliśmy w recytatorskie szranki i zdo-
byliśmy dla szkoły naprawdę dużo. 
Wszyscy nasi artyści reprezentowali 
naprawdę wysoki poziom. Oczywiście 

Konkurs podobał mi się bar-
dzo - pomysł, dobór tekstów, organiza-
cja.   

Osobom z naszej szkoły, biorą-
cym w nim udział, należą się wielkie 
brawa, a nauczycielom przygotowują-
cym nas do konkursu – serdecznie po-
dziękowania.  Może w przyszłym roku 
wystąpimy lepiej, chociaż mam pewne 
wątpliwości czy można zrobić to jesz-
cze lepiej… 

Załoga 

PAŁAC KRASIŃSKICH ZDOBYTY! 

 CZTERY DNI W BIESZCZADACH 

kolacji (około godziny 19) mieliśmy 
czas tylko i wyłącznie dla siebie. Nie 
da się ukryć, że atmosfera, która 
panowała na naszym wyjeździe była 
fantastyczna i śmiało mogę powie-
dzieć, że rocznik ‘99 nie ma naj-
mniejszych problemów z  organiza-
cją i integracją. 

 Wielkie podziękowania 
należą się naszym opiekunom: pani 
profesor M. Dudyś, pani profesor D. 
Pawlak i panu profesorowi J. Pień-
kowskiemu. Wszystko było dobrze 
zorganizowane i gotowe na czas 
(oprócz kilku małych wyjątków…). 

 Podczas  pobytu nad Soliną 
kilka osób z naszej „ekipy” miało 

okazję udzielić wywiadu regionalnej 
telewizji dla programu „Zima w Regio-
nach”. Jeśli chcielibyście zobaczyć ten 
materiał zapraszam Was na stronę rze-
szow.tvp.pl . 

 Czy można coś jeszcze dodać?  
Widoki piękne, większych problemów 
nie było, jakiegoś skandalu również 
próżno szukać. Mogliśmy odpocząć, 
zrelaksować się, zwiedzieć część Biesz-
czad i przy okazji nauczyć się kilku 
fajnych rzeczy. Wycieczkę uznałem za 
bardzo udaną. Myślę, że jeśli byłby 
organizowany  jeszcze jeden  tego ro-
dzaju wyjazd, to większość pojechałaby 
w ciemno. 

Załoga 

 Od 4 do 7 lutego  2016 r. na-
sza szkolna ekipa złożona z uczniów 
klas pierwszych wyjechała na cztery  
dni w Bieszczady  w ramach projektu 
„Musimy siać”. Pomijając fakt długiej 
podróży w nasze miejsce zakwatero-
wania… mieszkanie w jednym budyn-
ku z uczniami szkoły podstawowej… 
kilka chorób żołądkowych… i mocno 
średnie jedzenie… wszystko mogę 
ocenić jak najbardziej na plus (w 
szczególności widok z balkonu na 
Jezioro Solińskie). 

 Zajęcia, w których uczestni-
czyliśmy były ciekawe. Cały dzień  
zapełniono nam różnymi atrakcjami, 
po których tak naprawdę dopiero po 
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3 stycznia 2016 r. w LO im. P. 
Skargi odbył się diecezjalny etap XXVI 
Olimpiady Teologii Katolickiej. Temat 
olimpijskich zmagań brzmiał: „Św. Jan 
Paweł II wychowawca młodych poko-
leń”. Naszą szkołę reprezentowało 3 
uczniów. Do zawodów ogólnopolskich 
zakwalifikował się Artur Kamiński, 

zajmując trzecie miejsce. 

 13 stycznia  2016 r. był jednym            
z ważniejszych dni  w życiu 39 mło-
dych ludzi. Odbył się wtedy  etap 
diecezjalny XXVI Olimpiady Teologii 
Katolickiej. Dlaczego w naszym Li-
ceum? Zgodnie z ustalonymi reguła-

mi  szkoła, którą reprezentuje  zwy-
cięzca finału OTK, ma w przyszłym 
roku zaszczyt organizować etap die-
cezjalny. 

Do godziny 10.30 uczestnicy 
mieli się zarejestrować.  Dla wszyst-
kich gości przygotowano smaczny 

OLIMPIADA TEOLOGII KATOLICKIEJ 



MODA NA CZYTANIE 

jąc szereg zagadek, poznawałem tajni-
ki efektywnych działań. Co więcej, 
projekt LANS był też okazją do spę-
dzenia ferii zimowych w aktywny       
i produktywny sposób. Mimo że 
większość znajomych wolała odpo-
czywać i „leniuchować”, ja zdecydo-
wałem się na odrobinę nauki przydat-
nej w wielu płaszczyznach lokalnych 
działań. 

Ale czym by były warsztaty 
bez ludzi! Było nas blisko 80 osób       
z różnych liceów z woj. mazowieckie-
go. Siedlce, Białobrzegi, Wyszogród, 
Różan, Wyszków. Mógłbym tak wy-
mieniać większość miast i miasteczek 
z naszego województwa, z których to 
przyjechały dobrowolnie,  co trzeba 
zaznaczyć,  osoby o wielu zaintereso-
waniach i z różnym doświadczeniem 
w organizacji akcji społecznych czy 
innych wydarzeń. Poznałem mnó-
stwo ciekawych osób i dzięki tym 
warsztatom zawarte tam znajomości 
będą na pewno trwały jak najdłużej     
i owocowały przy wielu wspólnych 
działaniach na rzecz społeczności 
lokalnej, ale nie tylko. 

Artur Samsel kl. II D 
 

 
 

I nie chodzi tu o typowe 
„lansowanie się” na jakąś typową 
rzecz, np. nowy smartfon, bardziej  
„LANS - na społeczności lokalne”, a 
był to temat tegorocznej edycji pro-
jektu Liderzy Akademii Nauk Spo-
łecznych (LANS) w której miałem 
przyjemność wziąć udział.  

Od 3 do 5 lutego 2016 roku 
w murach Akademii Pedagogiki 
Specjalnej im. Marii Grzegorzew-
skiej w Warszawie uczestniczyłem 
w cyklu pięciu warsztatów. Zapo-
znałem się tam z metodami diagno-
zowania potrzeb społeczności lokal-
nych, technikami negocjacji, tajnika-
mi projektowego działania, marke-
tingiem oraz istotą networkingu. 
Wszystkie warsztaty prowadzili 
doświadczeni specjaliści, reprezen-
tujący m.in. sektor publiczny, pry-
watny oraz organizacje pozarządo-
we. 
 

Części merytorycznej towa-
rzyszyły różne aktywności. Zorgani-
zowana została gra edukacyjna,       
w której mogłem przećwiczyć uzy-
skaną podczas warsztatów wiedzę     
i umiejętności. Wcieliłem się w lide-
ra społeczności lokalnej. Rozwiązu-

 
Projekt realizowany przez Akademię Pe-
dagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzew-
skiej w Warszawie, najstarszą, publiczną 
uczelnię pedagogiczną w Polsce, kształcącą  
na kierunkach: pedagogika, pedagogika specjal-
na, psychologia, socjologia, edukacja artystycz-
na oraz praca socjalna. Więcej na stronie: 
www.aps.edu.pl 
Organizator projektu  
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii 
Grzegorzewskiej w Warszawie 
Partner projektu 
The New Answer 
Organizacje wspierające 
Pracownia Inspiracji Kulturalnych, Com.pania, 
Sensa, Beginning Creative Collaboration Agen-
cy, Instytut Spraw Publicznych 
Patroni medialni 
Cogito, Studiuje.eu, Radio Kampus, Stu-
dent.news.pl 
Zapraszamy do obserwowania projektu na 
Facebooku: https://www.facebook.com/
absolutnieuzytecznenaukispoleczne 
oraz subskrybowania kanału na YouTube: 

https://www.youtube.com/channel/

UCVD6heRTN5vpYE7QyjxN74g 

WARSZTATY LANS 

zdarzało się poprzednio. Potem na-
stąpiła przerwa, podczas której 
uczestnicy i goście OTK obejrzeli 
wystawiony w kościele szkolnym 
spektakl, przygotowany przez 
uczniów naszej szkoły pod kierun-
kiem p. Agnieszki Jasińskiej oraz 
zwiedzili Bazylikę kolegiacką.  

Wyniki zostały ogłoszone w 

auli naszej szkoły. Uczestnicy otrzy-

mali upominki  i dyplomy. 

Artur Kamiński  

 

poczęstunek. W auli nastąpiło oficjalne 
rozpoczęcie Olimpiady. Test, który 
składał się z czterech stron pytań, 
uczestnicy pisali w sali gimnastycznej    
i mieli na to 45 minut. Był znacznie 
trudniejszy i szczegółowszy,  niż w 
pierwszym etapie, pytania nawiązywa-
ły w swojej treści do I etapu, co nie 
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jemnic. Wiele potworów osiedliło się 
w lasach, górach a nawet w miastach. 
Kto broni ludzi przez owymi stwora-
mi? Wiedźmini. Jednym z nich jest 
Geralt z Rivii. 
 

 
„Ostatnie życzenie” Andrzeja Sap-

kowskiego  to książka, która  zabie-
ra nas do średniowiecznego, w każ-
dym razie bardzo odległego w cza-
sie świata,  pełnego zagrożeń i ta-

 "Ostatnie życzenie" to zbiór 
opowiadań i historii, których bohate-
rem jest właśnie wiedźmin.  W trakcie 
naszej "podróży czytelniczej" poznaje-
my różne ciekawe, niezwykłe postacie, 
na przykład sławnego trubadura Ja-

COŚ SIĘ KOŃCZY, COŚ SIĘ ZACZYNA 
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skra,  czarodziejkę Yennefer,                
a przede wszystkim białowłosego 
pogromcę strzyg i bazyliszków - 
Geralta z Rivii. Książka jest napisana 
z dużym poczuciem humoru. Zna-
leźć można w niej wiele zabawnych 
cytatów, jak ten  z opowiadania 
Mniejsze zło:  A taka to była spokojna 
okolica. Nawet skrzaty z rzadka jeno 
szczały tu babom do mleka (taką cha-
rakterystykę przedstawił Caldemeyn  
Geraltowi),  czy taki: Skorzystaj z 
okazji i sam też się wykąp. Po zapachu 
jestem w stanie domyślić się nie tylko 
rasy i wieku, ale i maści twojego konia 
(to Yennefer do Geralta) i wiele, wie-
le innych, ale te znajdźcie sami… 
 W książce  znajdziemy też 
znane motywy z baśni braci Grimm, 
takich jak "Śpiąca Królewna", czy 
"Piękna i Bestia" w nietypowym,  
czasem szokującym ujęciu.   
 

       "Ostatnie życzenie" Andrzeja Sap-
kowskiego to moja pierwsza poważnie 
przeczytana książka. Przyznam, że 
sięgnięcie po nią było efektem nudy. 
Jak autor mawiał Coś się kończy, coś się 
zaczyna  - dla mnie skończyła się nuda, 
zaczęła książka! Została ona tak napisa-
na, że możemy doszukać się w niej 
humoru, powagi, nawiązań do starych 
baśni oraz wiele, wiele więcej. Książka 
ma  zaledwie 200 stron  i  przyjemną do 
czytania czcionką. Nawet jeśli nie jest 
się zagorzałym czytelnikiem, to można 
ją przeczytać bardzo szybko. 
 Fani gry Wiedźmin powinni 
być zachwyceni  tą książką , a w szcze-
gólności kolejnymi częściami  wiedź-
mińskiej sagi.  Bo dwa zbiory opowia-
dań : „Ostatnie życzenie”  i „Miecz prze-
znaczenia” poprzedzają  świetną sagę 
właściwą, na którą składają się: „Krew 
Elfów”, „Czas pogardy”, „Chrzest ognia” 
„Wieża Jaskółki”, „Pani  Jeziora”. Mimo 

że nie interesowałem się tym uni-
wersum, to zostałem nim oczarowa-
ny dzięki mojemu bratu. W kolej-
nych częściach poznajemy jedną z 
ciekawszych postaci – Ciri i jej nie-
zwykłą, fascynującą i tajemniczą 
historię.  Na koniec pragnę  przywo-
łać jeszcze jeden cytat, który ukazuje 
drugą - poważną stronę książki. 

Zło to zło. Mniejsze, większe, 
średnie, wszystko jedno, proporcje są 
umowne a granice zatarte (...), jeżeli 
mam wybierać pomiędzy jednym złem a 
drugim, to wolę nie wybierać wcale. 
(Geralt w rozmowie z magiem Stre-
goborem). 
 

Daniel Kalinowski 

MICKIEWICZ, JAKIEGO NIE ZNACIE… 

pism i książek, a także opiekowała się 
nim, gdy był chory. Jeździli nawet na 
kuligi w okolicach Kowna, a ich zna-
jomość zaczęła się przeradzać we flirt. 
Mickiewicz mieszkał w budynku 
klasztoru pojezuickiego, którego okna 
od okien Karoliny były oddzielone 
jedynie uliczką, dzięki czemu mogli 
się umawiać na „spotkania”, gdy Ko-
walskiego nie było w domu. Pewnego 
razu doszło do pojedynku Adama, 
Kowalskiego i jeszcze jednego konku-
renta o względy Karoliny. Mickiewicz  
ściągnął już nawet swoich przyjaciół, 
Czeczota, Zana i Piaseckiego, na se-
kundantów. Ostatecznie do starcia nie 
doszło, a panowie spędzili wieczór 
pokojowo w salonie Kowalskich.  

 Jednak jego pierwszą wielką 
miłością była Maryla Wereszczaków-
na, narzeczona hrabiego Wawrzyńca 
Puttkamera. Poznał ją pod koniec ferii 
letnich w roku 1820. Wtedy właśnie 
jego przyjaciel Zan namówił go na 
wizytę w dworku w Tuchanowiczach. 
Chciał pokazać mu pokój, w którym 
zatrzymał się rok temu. Jednak           
w pomieszczeniu była rozłożona 
damska garderoba, gotowa do praso-
wania, a jej właścicielka wyszła po 
duszę do żelazka. Scena ta została 
odwzorowana w „Panu Tadeuszu”, 
kiedy to Tadeusz poznał Zosię. Nie-
stety, Mickiewicza i Marylę dzieliła 

przepaść majątkowa, a także odle-
głość z Wilna do Tuchanowicz. Jego 
ukochana wyszła za Puttkamera. 
Dopiero w 1922 roku mogli się czę-
ściej spotykać, ponieważ zamieszkała 
z mężem w Bolcienikach, skąd było 
bliżej do Wilna. Gdy Maryla dowie-
działa się o romansie Mickiewicza z 
doktorową Kowalską, urządziła mu 
awanturę, po której ich relacje znacz-
nie się pogorszyły, aż w końcu utra-
cili ze sobą kontakt. Dopiero podczas 
wędrówki po Włoszech otrzymał od 
niej list, w którym napisała, że zaw-
sze był, jest i będzie w jej sercu aż do 
śmierci. Po wielu perypetiach miło-
snych Mickiewicz w końcu ożenił się 
z Celiną Szymanowską, z którą miał 
czterech synów i dwie córki.  

Oczywiście nie są to jego 
wszystkie kobiety, nawet po ślubie 
poeta miał romans z nauczycielką 
swoich dzieci Xawerą Deybel. Jednak 
nie mam na celu spisania całej bio-
grafii Mickiewicza. Wybrałem ele-
menty moim zdaniem ciekawe, a 
osoby zainteresowane mogą sięgnąć 
po książkę Wojciecha Piotrowicza i  
Rimantasa Salny pt. „Adam Mickie-
wicz a kobiety”. 

Bolesław Nowak 

 Adama Mickiewicza zna każdy 
szanujący się uczeń szkoły średniej, który 
nie planuje w przyszłości skończyć jak 
„typowy Seba”. Jest on uznawany za 
największego poetę polskiego romanty-
zmu. Wszyscy wiemy, gdzie i co studio-
wał, kiedy przebywał na emigracji i co 
napisał. Jednak jest pewien element jego 
życia, o którym dowiadujemy się stosun-
kowo niewiele. Chodzi tu o jego kobiety. 

 Za czasów młodzieńczych 
Mickiewicz był jak każdy inny chło-
pak, co za tym idzie, nie przechodził 
obojętnie obok przedstawicielek płci 
pięknej. Już podczas ferii studenckich 
obdarzył sympatią pewną pannę         
z Nowogródczyzny, Johasię, której 
poświęcił balladę „To lubię”. Dopiero 
później imię adresatki zostało zmie-
nione na Marylę. W Wilnie flirtował    
z Anielą, która w 1817 roku miała 
wyjechać do Żytomierza. Tak się w 
niej „zadurzył”, że chciał rzucić 
wszystko, podążyć za nią i się z nią 
ożenić. Nie stało się tak, ponieważ 
jego przyjaciel Czeczot i inni koledzy 
doradzili mu, żeby się opamiętał         
i o niej zapomniał. Gdy przebywał    
w Kownie zaprzyjaźnił się z rodziną 
Kowalskich, u których z przyjemno-
ścią gościł.  Tam zakochał się w żonie 
gospodarza, matce czwórki dzieci, 
doktorowej Karolinie Kowalskiej. Już 
od pierwszych dni jego pobytu dbała 
ona o sprowadzanie potrzebnych mu 
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     Poszarpane szczyty górskie 
wrzynały się w sunące po niebie chmu-
ry. W najwyższych partiach gór Elbrus 
lśniły jeszcze pozostałości śnieżnego 
puchu, lecz nieco niżej rozkwitały już 
pierwsze oznaki wiosny. Kwiecień nasy-
cił powietrze ciepłem, które oziębiały 
jedynie podmuchy górskiego wiatru.  To 
właśnie te góry były niemymi świadka-
mi zmagań Polaków, którzy na mocy 
porozumień międzynarodowych zostali 
zwolnieni z  sowieckich obozów  i zmie-
rzali teraz do Palestyny wraz z II Korpu-
sem  gen. Andersa. Ich wędrówka na-
znaczona była cierpieniem i licznymi 
przeciwnościami, związanymi ze znojem 
upałów i trzaskających mrozów, z jarz-
mem głodu, pragnienia i bólu.  Nie usta-
wali jednak w drodze, chcąc jak najszyb-
ciej przysłużyć się ojczyźnie w walce       
z wrogiem.  8 kwietnia 1942 roku na 
piaszczystych równinach pojawiła się 
kolejna grupa Polaków. Zmęczeni, wy-
czerpani, z wytrwałością godną najwyż-
szego podziwu dążyli na miejsce zgru-
powania nowej armii.  Kamienie wrzy-
nały się w ich pokaleczone stopy,  lecz 
oni parli dalej, by móc jak najszybciej 
wyrwać Polskę z okowów niewoli.  

-Co to?- Kapral Prendysz trącił swoją towa-
rzyszkę Irenę Bokiewicz i wskazał jej  maleń-
ki punkcik, zbliżający się jakby niepewnie w 
ich stronę. 

Przystanęli. Kapral obawiał się tego zjawi-
ska. Nie wiedział bowiem, czy ktoś rzeczywi-
ście podąża w ich stronę,  czy też to znużona 
trudami świadomość płata im figla.   

      Kilka minut później tuż przed ich oczami 
stanęli dwaj chłopcy. Jeden z nich z trudem 
zdołał utrzymać w rękach worek, w którym 
coś poruszało się niespokojnie. Wkrótce z 
górnego otworu wychynęła mała brązowa 
puszysta kuleczka. Prendysz i Irena spojrzeli 
po sobie. Cokolwiek było w środku, nie stano-
wiło to jedynie wytworu ich wyobraźni... 

      Kilka konserw. Właśnie taka była 
cena, za którą  Polacy  odkupili niedź-

wiadka od wygłodniałych perskich 
chłopców. Irena Bokiewicz od razu 
zaopiekowała się nieporadnym jesz-
cze zwierzątkiem, natomiast kapral 
Prendysz osobiście nadzorował 
swym czujnym okiem całą procedu-
rę karmienia, by już za moment  
posadzić go sobie na  kolanach           
i nadać mu imię, które miało roz-
brzmiewać wśród piaszczystych 
pustyń Afryki, wśród skrwawionych 
włoskich wzgórz, szkockich mgieł 
oraz poszarpanych tatrzańskich 
szczytów. Niedźwiedź właśnie stał 
się Wojtkiem.  

      Mała kuleczka rosła z dnia na 
dzień, a sprawowanie opieki nad 
niedźwiadkiem wiązało się z coraz 
większym wysiłkiem. Wkrótce stało 
się jasne, że Irena Bokiewicz nie mo-
że dłużej zajmować się Wojtkiem.  
Postanowiono więc podarować go 
generałowi Borucie- Spiechowiczo-
wi, który przeniósł zwierzę do ko-
szar oficerskich. Wojtek został wpi-
sany na listę żołnierzy, otrzymał 
nawet własną książeczkę wojskową  
i oficjalnie stał się członkiem 2 Kam-
panii Transportowej, przemianowa-
nej później na 22 kompanię Zaopa-
trywania Artylerii, z którą przeszedł 
cały szlak bojowy. W ten sposób 
rozpoczął swoją karierę wojskową.  

        Palestyna, Irak, Syria. Tereny, 
które Wojtek przemierzał z woj-
skiem nie stanowiły  dobrego środo-
wiska dla niedźwiedzia. Wysoka 
temperatura, którą z trudem zdołali 
wytrzymać ludzie, tym bardziej da-
wała się we znaki zwierzęciu, które 
nie było przecież w stanie zrzucić z 
siebie grubego, ciemnego futra. Woj-
tek całe dnie spędzał więc w olbrzy-
mich dołach, które kopano dla niego 
w piachu, by choć trochę ulżyć mu 
w cierpieniu, jakie zadawał sączący 
się z nieba żar. Nic dziwnego, że 
niedźwiedź uwielbiał kąpiele w 

chłodnej wodzie, której wszyscy żoł-
nierze musieli używać jednak z roz-
wagą. Wojtek nie mógł zatem zbyt  
często cieszyć się tym luksusem. Nie 
dawał jednak za wygraną, wytrwale 
kręcąc się w pobliżu łaźni z nadzieją, 
że ktoś zapomni zamknąć drzwi do 
zbiorników wodnych. Dzięki temu 
udało mu się nawet osaczyć szpiega, 
który pewnego dnia skrył się w łaźni    
i na widok olbrzymiego niedźwiedzia 
sam zaalarmował krzykiem obóz. 

  Afrykański klimat z pewno-
ścią stanowił  dla Wojtka nie lada wy-
zwanie. Za to kiedy słoneczny upał 
ustępował miejsca wieczornym powie-
wom wiatru... 

        Ściany namiotów szeleszczą przyjem-
nie na wietrze, który rozgania leniwie 
ciążące na ziemi opary gorąca. W powie-
trzu wibrują donośne okrzyki, które wrzy-
nają się w rozesłaną po pustyni ciszę. 
Młodzi mężczyźni śmieją się i przekrzyku-
ją radośnie, otaczając coś szerokim kołem.  

-Tak trzymaj Wojtek! Tak trzymaj!-  krzy-
czy ktoś z tłumu.  

Na samym środku obozu majaczą jakieś 
kształty. Jeden z nich, mały i chudy, zdaje 
się niknąć pod ogromną, niemal czarną 
sylwetką. Przez chwilę ciała ludzkie i 
zwierzęce splatają się ze sobą w uścisku. 
Naprężone mięśnie człowieka rysują się w 
blasku ogniska. Płomienie rzucają błyski 
na wykrzywioną w nienaturalnym wysił-
ku twarz. Niedźwiedź  także napręża swe 
potężne łapy, sierść mierzwi się w szarpa-
ninie. Zwierzę zapiera się, przechyla w 
przód, a już za moment przewraca czło-
wieka na łopatki i... liże go  radośnie po 
twarzy.  

          Tak, bez wątpienia zapasy były 
jedną z największych pasji Wojtka. 
Niedźwiedź uwielbiał także prze-
jażdżki wojskową ciężarówką. Jednak 
największą przyjemność sprawiało mu 
jedzenie. Zwłaszcza marmolada i słod-
ki miód. Według wielu relacji dostał 

WOJTEK- NIEDŹWIEDŹ, KTÓRY UWIERZYŁ, ŻE JEST CZŁOWIEKIEM 
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COŚ DLA WIELBICIELI HISTORII 

W Polsce od dawien dawna krą-
ży czarna legenda o królowej Bonie. 
Postrzegana jest jako zła, zaborcza i 
żądna władzy kobieta, ale czy tak było 
naprawdę? Bona Sworza miała bardzo 
ciekawe życie i tragiczną śmierć. Ile jest 

więc prawdy w pogłoskach na jej 
temat? Odpowiedź na to i wiele in-
nych pytań znajdziecie w książce zna-
nej historyczki, Marii Boguckiej pt.  
„Bona Sworza”. Polecam Wam tę 
świetną biografię, jeśli chcecie  

dowiedzieć się wielu ciekawych 
rzeczy o samej Bonie, a także o życiu 
na królewskim dworze w XVI wie-
ku.  

Klaudia 



nawet swój prywatny żołd na... papie-
rosy, które natychmiast połykał w 
całości. Sielskie życie zabaw i przejaż-
dżek miało się jednak wkrótce skoń-
czyć. Nadchodził czas walki. 

              W lutym 1944 roku grupa Bry-
tyjczyków była obecna na apelu polskich 
żołnierzy w aleksandryjskim porcie. Rzędy 
wyprostowanych ludzi stały na baczność, 
czekając na wypłynięcie statkiem do 
Włoch, gdzie mieli rozpocząć  bój bliżej 
ojczyzny, bliżej Polski. Lecz brytyjskim 
żołnierzom wyraźnie coś nie zgadzało  się 
w raportach. Brakowało bowiem jednego z 
polskich żołnierzy.  

- Poślijcie po niego kogoś - rozkazał podko-
mendnym brytyjski dowódca, a w oczeki-
waniu na przybycie brakującej osoby wdał 
się w rozmowę ze swym pomocnikiem. Po 
chwili jego rozmówca pobladł. Usta męż-
czyzny rozszerzyły się nienaturalnie, tak 
jakby zamarł na moment z przerażenia. 
Nagle wokół stolika zrobiło się ciemniej, 
jak gdyby coś rzuciło nań olbrzymi cień. 
Dowódca obrócił się powoli, a jego oczom 
ukazał się ogromny brązowy zarys. Żoł-
nierz Wojtek stał już gotowy do apelu.  

     13 lutego 1944 roku kompania 
Wojtka miała wejść na statek MS 
"Batory", by popłynąć do Włoch. Nie-
stety, według oficjalnych informacji na 
pokładzie nie mogło znaleźć się żadne 
zwierzę.  Czy polscy żołnierze byliby 
w stanie zostawić swego wiernego 
kompana w aleksandryjskim porcie? 
O tym nie było mowy. Telefon do do-
wództwa w Kairze okazał się w tym 
przypadku niezbędny. Ostatecznie 
wyrażono zgodę na zaokrętowanie 
niedźwiedzia. Ponadto na pokładzie 
czekała na niego jeszcze jedna niespo-
dzianka. Bowiem gen. Anders nadał 
Wojtkowi stopień kaprala! Niedź-
wiedź mógł teraz bez żadnych prze-
szkód popłynąć do Europy razem ze 
swym oddziałem.  

        To właśnie we Włoszech rozpo-
częła się jedna z najbardziej zaciętych 
walk w historii II wojny światowej - 
bitwa pod Monte Cassino. Od 11 do 29 
maja 1944 r. 2 Korpus Polski uczestni-
czył w walce o przełamanie niemiec-
kich umocnień obronnych zwanych 
Linią Gustawa. Po przybyciu na miej-
sce wojennych zmagań 22 Kampania 
Transportowa Artylerii musiała stawić 
czoła karkołomnemu wyzwaniu do-
starczania pocisków artyleryjskich na 
wyznaczone stanowiska, co wiązało 
się z niebezpiecznymi nocnymi wypa-
dami po wąskich dróżkach, pnących 

się wzdłuż wzniesień i znajdujących 
się często pod nieprzyjacielskim 
ostrzałem. To właśnie tutaj narodziła 
się słynna legenda Wojtka.   

 Najpierw w powietrzu rozlegał się gło-
śny świst. Coś przelatywało szybko po 
niebie i w ciągu ułamka sekundy  potężny 
huk wstrząsał polaną.  Ludzie zakrywali 
uszy dłońmi, jeżeli tylko nie spoczywały 
w nich akurat ciężkie skrzynki z amuni-
cją. Polscy żołnierze uwijali się w pocie 
czoła już od kilku godzin. Ręce omdlewa-
ły im z wyczerpania, a na głowy sypała 
się wyrzucana przez pociski ziemia. Na-
gle wśród drzew poruszyło się coś niespo-
kojnie, a po chwili z gęstwiny wyłonił się 
brązowy miś. Zwierzę zbliżyło się do 
jednego z żołnierzy, który opróżniał  
ciężarówkę z ładunku i stanął na tylnych  
łapach, przednie wysuwając  zaś do przo-
du w oczekiwaniu na skrzynkę z amuni-
cją. Chłopak zdziwił się, widząc przed 
sobą niedźwiedzia.  Jego dłonie zawisły 
na chwilę w powietrzu. Jeden nieostrożny 
ruch, a cały ładunek wyleci w powie-
trze... razem z nimi. Oczy zwierzęcia 
patrzyły na niego w oczekiwaniu. Ich 
głębia zdumiewała go od dawna. To prze-
cież Wojtek. Jemu mógł zaufać. Masywna 
skrzynia spoczęła w brązowych łapach, a 
kilka sekund później niedźwiedź znalazł 
się już z nabojami na stanowisku artyle-
ryjskim. 

        Jeden z żołnierzy postanowił 
upamiętnić tę niezwykłą chwilę, szki-
cując  na kartce postać niedźwiedzia 
niosącego pocisk. To właśnie ten ob-
razek stał się symbolem 22 Kompanii 
Zaopatrywania Artylerii. Odznaka    
z Wojtkiem wkrótce pojawiła się na 
mundurach, proporczykach, a nawet 
na wojskowych ciężarówkach, które 
Wojtek tak uwielbiał. 18 maja 1944 
roku na ruinach klasztoru Monte 
Cassino polski żołnierz, plutonowy 
Emil Czech, odegrał Hejnał Mariacki, 
obwieszczając zwycięstwo polskich 
żołnierzy. Bitwa została wygrana, 
lecz wojna trwała nadal. Na niedź-
wiedzia i jego towarzyszy czekały 
kolejne trudy walk stoczonych cho-
ciażby o Ankonę , czy Bolonię. 

      Lata powojenne były dla Wojtka 
smutnym przeżyciem. Żołnierze, 
którzy po tylu trudach nie mogli 
wrócić do  ojczyzny, przebywali teraz 
w Szkocji. Każdy dzień wzmagał 
niecierpliwość i frustrację. Jak to 
możliwe, że po tylu latach walk, zno-
jów wędrówki i wylanej krwi, przy-
szło im tkwić z dala od kraju, za któ-
ry walczyli?  Z dala od własnych 

rodzin? Wojtek oczywiście zamieszkał 
razem z nimi i wytrwale dzielił ich 
los, podnosząc wszystkich na duchu 
swoją obecnością. Niebawem nade-
szła jednak wieść o demobilizacji. 
Niedźwiedź miał stać się kombatan-
tem, kombatantem, który powoli tra-
cił swe wojskowe środowisko, w któ-
rym wzrastał. Było oczywiste, iż ża-
den z nich, żaden z polskich żołnie-
rzy, nie mógł zabrać ze sobą olbrzy-
miego niedźwiedzia, jakkolwiek ko-
chali oni Wojtka miłością wielką i 
bezgraniczną. Znalezienie pracy,  
mieszkania, odnalezienie się w no-
wym środowisku oraz, co najbardziej 
bolesne, pogodzenie się z ponowną 
utratą ojczyzny, dla której koniec woj-
ny wcale nie przyniósł wybawienia, 
lecz kolejną okupację, były ciężkim 
doświadczeniem dla polskich żołnie-
rzy 2 Korpusu. Niedźwiedź nie mógł 
wkroczyć z nimi w to życie, było to 
po prostu nierealne. 

        W 1947 roku Wojtek trafił do 
edynburskiego zoo. Resztę swojego 
życia, życia, które dotychczas wiązało 
się z pokonywaniem rozległych 
otwartych terenów, musiał spędzić w 
klatce. W zoo odwiedzało go co praw-
da wielu przyjaciół, byłych towarzy-
szy broni, lecz w jego sercu odzywała 
się coraz głośniejsza tęsknota za wol-
nością. Jeszcze jeden element, jaki 
miał na zawsze wiązać go z Polakami, 
jaki miał upodobnić jego olbrzymie 
niedźwiedzie serce do serc ludzi, któ-
rym odebrano ojczyznę. Niedźwiedź 
ożywiał się za każdym razem, kiedy 
słyszał polską mowę, jednak jego 
ogólny stan psychiczny z wolna po-
garszał się. Wojtek- kapral Armii gen. 
Andersa zmarł w grudniu 1963r.       
w wieku 22 lat. 

           Niedźwiedź przyjaciel. Niedź-

wiedź żołnierz. Niedźwiedź bohater. 

Razem z naszymi rodakami pokonał 

tysiące kilometrów, walcząc "za wol-

ność naszą i waszą". Teraz zaś czas na 

nową walkę. Walkę z zapomnieniem, 

któremu nie możemy pozwolić za-

trzeć pamięci o naszej przeszłości, 

pamięci o naszych bohaterach, rów-

nież o Wojtku, który dzielnie prze-

mierzał z Polakami cały szlak bojowy 

2 Korpusu Polskiego. 

Aleksandra Dąbrowska 
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KĄCIK FILMOWY 

obsady szóstego sezonu „Gry o tron”, w 
Internecie ruszyła fala spekulacji: kogo 
zagra? Aktor postanowił ułatwić wi-
dzom zadanie i w jednym z wywiadów 
udzielił im wskazówki.  
 
Dam wam jedną podpowiedź, powie-

1.Film pt."Prometeusz 2" może po raz 
kolejny zmienić tytuł. Obraz, który 
jeszcze do dziś znaliście jako "Alien: 
Paradise Lost" od teraz nazywa się 
już "Alien: Covenant".   
 
2. Kiedy Ian McShane dołączył do 

dział McShane. Jestem odpowiedzialny za 
przywrócenie kogoś, kogo nie spodziewali-
ście się więcej zobaczyć. Więcej nic nie 
powiem. Aktor potwierdził też, że jego 
rola jest nieduża. To jeden odcinek. Wła-
śnie dlatego się zgodziłem. Niestety, nie 
mogę nic więcej zdradzić, bo nigdy nie 

FILMOWE NEWSY 

drodze gniewu"  

Najlepsza charakteryzacja: "Mad Max: 
Na drodze gniewu” 

 Najlepsze kostiumy: „Mad Max: Na 
drodze gniewu”  

Najlepsze efekty specjalne: "Ex Machi-
na"  

Najlepsza oryginalna muzyka: Ennio 
Morricone "Nienawistna ósemka"  

Najlepszy piosenka: "Writing's On the 

Wall", Sam Smith, "Spectre". 

Teraz czas na Waszą ocenę. 
Zapraszamy do podzielenia się nią w 
naszym Kąciuku filmowym. 

 

Informacje filmowe: 

1. 19.02.2016 w swoim domu we Wło-
szech zmarł Umberto Eco. Miał 84 lata. 
Urodził się w 1932 roku w Alessandrii. 
Prowadził bardzo bogatą działalność 
naukową, którą łączył z funkcją felieto-
nisty. Przez pewien czas współpraco-
wał też z włoską stacją telewizyjną RAI. 
W latach 80. rozpoczął karierę pisarza. 
Najsłynniejszą okazała się debiutancka 
książka "Imię róży". Jest to jedyna jego 
powieść, która doczekała się ekraniza-
cji. Jest też autorem "Wahadła Foucaul-
ta", "Baudolino" i wydanego w ubie-
głym roku "Tematu na pierwszą stro-
nę".  

2. Studio Alcon Entertainment ogłosiło, 
że kontynuacja "Łowcy androidów" 

trafi do kin 12 stycznia 2018 roku. Zdję-
cia do filmu ruszają w lipcu. Odtwórcą 
głównej roli będzie Ryan Gosling. Na 
ekranie pojawi się również Harrison 

Ford, ponownie w roli Ricka Deckar-
da. 

 

3. W sieci pojawił się materiał wideo 
ze  świętowania  rozpoczęcia zdjęć 
do ósmej części "Gwiezdnych wo-
jen". Przy okazji ogłoszono obsadę 
widowiska. Nowymi twarzami są 
Benicio Del Toro, Laura Dern i nie-
znana szerszej widowni Kelly Marie 
Tran. Kogo zagrają, tego niestety nie 
wiadomo. 

4. Znany m.in. z "Ostatniego skauta", 

"Kuloodpornych" oraz sitcomu "Ona, 

on i dzieciaki" Damon Wayans dołą-

czył do obsady serialu "Lethal We-

apon". To telewizyjna wersja klasycz-

nego cyklu kina akcji "Zabójcza 

broń". Wayansowi przypadła rola, w 

którą w oryginale wcielał się Danny 

Glover - detektywa Rogera Murtau-

gha. Warner Bros TV postanowiło 

zrobić z cyklem to samo, co wcze-

śniej uczyniło z "Godzinami szczytu" 

i dokonać rebootu filmu w postaci 

serialu telewizyjnego. Projekt popro-

wadzi były producent wykonawczy 

"Chucka" Matt Miller. Głównymi 

bohaterami będą Martin Riggs i Ro-

ger Murtaugh. 

Jakub Czarnecki 

Tegoroczna, 
88. ceremo-
nia rozdania 
najważniej-

szych nagród filmowych na świecie  
miała miejsce w Dolby Theatre w Hol-
lywood. Teatr - znany wcześniej jako 
Kodak Theatre - od chwili swojego 
otwarcia w 2001 roku służy jako miej-
sce, gdzie organizowana jest Gala Aka-
demii.  
Nominacje zostały ogłoszone 14 stycz-
nia, a ceremonia wręczenia nagród 
odbyła się 28 lutego. Nagrody Amery-
kańskiej Akademii Sztuki i Wiedzy 
Filmowej zostały przyznane w 24 kate-
goriach. Producentami wydarzenia są 
w tym roku David Hill i Reginald Hu-
dlin. 

Oscary 2016 

 Najlepszy film: "Spotlight” 

 Najlepszy reżyser: Alejandro Gonzales 
Inarritu, "Zjawa”  

Najlepszy scenariusz oryginalny: 
"Spotlight”  

Najlepsza aktorka: Brie Larson, "Pokój"  

 Najlepszy aktor: Leonardo DiCaprio, 
"Zjawa”  

Najlepsza aktorka drugoplanowa: Ali-
cia Vikander, "Dziewczyna z portretu" 

 Najlepszy aktor drugoplanowy: Mark 
Rylance, "Most szpiegów”  

Najlepszy film nieanglojęzyczny: "Syn 
Szawła” Węgry  

Najlepsze zdjęcia: "Zjawa”  

Najlepsza scenografia: "Mad Max: Na 
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dostałbym już pracy.   
 
3. Cztery lata po sukcesie "Listów do 
M.” bohaterowie najpopularniejszej 
polskiej komedii ostatniego ćwierćwie-
cza powrócili w spektakularnej formie. 
W premierowy weekend film obejrzało 
656 367 widzów. To najlepszy bilans 
otwarcia osiągnięty przez polski obraz. 
Poprzedni rekordzista został zdetroni-
zowany po 16 latach. Rekordowa popu-
larność filmu Macieja Dejczera plasuje 
go na piątym miejscu wśród wszystkich 
filmów pod względem widowni, zgro-

madzonej w kinach w premierowy 
weekend. Wśród polskich produkcji 
jest to natomiast nowy rekordzista. 
Dotychczasowy lider rankingu wśród 
polskich filmów - „Pan Tadeusz” An-
drzeja Wajdy (425 tys. sprzedanych 
biletów) - po 16 latach został zdetroni-
zowany. 
4. Pierce Brosnan, który grał Jamesa 
Bonda w latach 1995-2002, nie jest 
zachwycony „Spectre”, najnowszym 
filmem o agencie brytyjskiego wywia-
du. Bardzo na niego czekałem. Ale 
uważam, że jest zbyt długi. Fabuła 

raczej słaba, mogłaby zostać skon-
densowana. To trwa za długo – po-
wiedział Brosnan. - To ni pies, ni 
wydra. To ani nie Bond, ani nie Bo-
urne. Czy jestem na filmie o Bon-
dzie, czy nie? - dodał. Brosnan nie 
ma natomiast zastrzeżeń do gry 
swojego następcy, Daniela Craiga.  
- To wielki wojownik. Myślę, że bar-
dzo się odnalazł w tym filmie. Tylko 
skrócić tą historię i byłby kolejny 
klasyk – powiedział Brosnan.  

Jakub Czarnecki  
 

klu w reżyserii J.J. Abrams. Nowy film 
mile mnie zaskoczył, ponieważ„ przy-
wrócił klimat” oryginalnej trylogii. 
Scenariusz z jednej strony składał hołd 
„Nowej nadziei”, z drugiej zaś powo-
dował w pewnych momentach uczucie 
déjà vu. „Przebudzenie mocy” przenosi 
nas w najdalsze zakątki galaktyki, dale-
ko od „centrum”. Dostajemy odległą 
planetę Jakku, fabuła nie rozgrywa się 
jak w preuqelach, w stolicy wszech-
świata, zostały porzucone przepychan-
ki na szczeblach najwyższej władzy 
oraz zakulisowe spiski. Ten zabieg 
przywrócił tajemniczość, charaktery-
styczną dla części IV. Możemy się po-
kusić o porównanie, że tym razem nie 
patrzymy na akcję oczami senatora, 
bądź mistrza jedi, ale przyjmujemy 
perspektywę zagubionego żołnierza na 
linii frontu. 

Akcja VII części rozgrywa się 
30 lat po wydarzeniach z „Powrotu 
Jedi”. Na gruzach Imperium powstał 

Reżyseria: J.J. Abrams 

Scenariusz:    Lawrence Kasdan, J.J. 
Abrams, Michael Arndt 

Gatunek: Przygodowy, Sci – Fi 

Główne role: Harrison Ford, Mark 
Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, 
Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac 

Kiedy kilka lat temu George 
Lucas sprzedał Disneyowi wytwórnię 
LucasFilm i wszelkie prawa autorskie 
za 4 miliardy dolarów, wśród fanów 
obudziła się nadzieja na kontynuację 
hitu, jakim są Gwiezdne wojny. Wkrót-
ce okazało się, że nowi właściciele mar-
ki nie tylko będą kontynuować serię, ale 
planują także wiele spin – offów. 

14 grudnia 2015 roku, a w Pol-
sce 18 grudnia, odbyła się premiera 
długo wyczekiwanego filmu. Jednakże 
nie byliśmy w stanie przewidzieć, co 
przyniesie nam najnowsza odsłona cy-

Najwyższy Porządek. Wszystko 
jest skupione wokół poszukiwań 
ostatniego rycerza jedi, którym 
jest Luke Skywalker. Na Jakku 
poznajemy młodą Rey, która jest 
zbieraczką złomu, ale jednocze-
śnie posiada wielki potencjał mo-
cy. Spotyka tam droida oraz zbie-
głego szturmowca ze złowrogiej 
organizacji Finn’a. Razem ucieka-
ją z „zabitej dechami” planety. W 
pewnym momencie widzimy już 
na ekranie starego bohatera, Ha-
na Solo i futrzastego Chewbacce. 
Fabuła się rozkręca, przeżywamy 
zniszczenie planet nową super-
bronią, jaką jest baza Starkiller 
oraz atak sił Najwyższego Po-
rządku. Główny zły, bez którego 
nie mogłoby być żadnej części 
Gwiezdnych wojen, Kylo Ren 
idealnie się spisuje w swojej roli, 
budzi respekt i strach. Wszystko  
wydaje się być w porządku, do-

GWIEZDNE WOJNY: PRZEBUDZENIE MOCY 

 SPECTRE 

spotkanie i odkrywa istnienie złowro-
giej organizacji widmo. W Londynie 
nowy szef Centrum Bezpieczeństwa 
Narodowego kwestionuje działania 
agenta 007 i MI6. Bond w tajemnicy 
namawia do współpracy Moneypenny 
i Q, by pomogli mu dotrzeć do Madele-
ine Swann – córki jego starego wroga 
Mr. White'a. Wraz ze zbliżaniem się do 
serca organizacji, 007 odkrywa niebez-
pieczne powiązanie między nim sa-
mym, a jej członkiem .  

„Spectre” to kolejny film o 

przygodach znanego agenta jej 

królewskiej mości. Zgodnie z zapo-

wiedzią spaja Craigowską serię w 

całość i nie będzie żadną niespo-

dzianką, że wszystkie przeszkody, 

które Bond spotykał dotąd na swo-

jej drodze, okazują się finalnie ośli-

zgłymi mackami tego samego mię-

czaka… 

Albert Byrski 

Reżyseria: Sam Mendes 

Scenariusz:John Logan, Robert Wade, 
Neal Purvis, Jez Butterworth 

Gatunek: sensacyjny 

Występują: Daniel Craig, Christoph 
Waltz, LéaSeydoux, RalphFiennes, 
MonicaBellucci 

Tajemnicza wiadomość z przeszłości 
wysyła Jamesa Bonda na misję do Mek-
syku, a następnie do Rzymu, gdzie spo-
tyka Lucię Sciarrę -  wdowę po znanym 
przestępcy. Dzięki niej infiltruje tajne 
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póki nie zdejmie maski -  pod nią wi-
dzimy dzieciaka, który „jest obrażony 
na cały świat”. Sądzę, że to  zaplano-
wany zamysł twórców filmu, widzimy 
cały czas jego przechodzenie na ciemną 
stronę mocy.  

Według mnie największym 
błędem autorów było wprowadzenie 
nowej „Gwiazdy Śmierci” i ponowne 
jej zniszczenie. Wielu ludzi  ma zastrze-
żenia do walki na miecze świetlne uwa-
żając, że została wepchnięta nieco na 
siłę, wielu też zastanawia się, jakim 
cudem Finn i Rey radzą sobie w walce 
z Kylo Renem. Rey przebywając samot-

nie na planecie miała wielokrotnie 
szansę posługiwać się swoją bronią 
obuchową, a Finn będąc w armii Naj-
wyższego Porządku na pewno prze-
szedł jakieś szkolenie dotyczące broni 
białej. 

 Moim zdaniem warto było 
tyle czekać na nową cześć popularnej 
sagi Gwiezdnych Wojen. Tego filmu 
nie napędzają czary z komputera, 
tylko dobrze napisani bohaterowie. 
Warto też wspomnieć, że efekty spe-
cjalne nie są tylko komputerowe, a 
zostały zastosowane również stare 
metody. Zabrakło mi natomiast w 

tym filmie charakterystycznego 
utworu, takiego jak w „Mrocznym 
Widmie” „Duel of Fates”. J.J. 
Abrams rozwinął wiele ciekawych 
wątków, dobrze rozpoczynając 
nową trylogię. Trzeba więc cierpli-
wie czekać na kolejne części. 

Albert Byrski 

PO PROSTU …. SZEKSPIR 

i Julia”), pokazać, do czego prowadzi 
nieuzasadniona zazdrość podsycana 
perfidną intrygą uknutą przez nikczem-
nego fałszywego przyjaciela („Otello”), 
do czego zdolny jest człowiek napędza-
ny żądzą władzy („Makbet”); ale też 
niewielu potrafi tak subtelnie mówić       
o miłości dojrzałej, zdolnej do poświę-
ceń, choć skrywanej na co dzień przed 
całym światem („Wiele hałasu o nic”). 
Niewielu też dramaturgom udaje się tak 
doskonale połączyć w jednym utworze 
przepiękną poezję (charakterystyczną 
dla lirycznych fragmentów sztuk Szek-
spira) z rubasznością codziennego języka 
(obecnego w wątkach komediowych).  

Dlaczego więc młodzież (i nie tylko) tak 
niechętnie sięga po dzieła Szekspira? 
Może dlatego, że w większości bibliotek 
dostępne są wydania sztuk w XIX-
wiecznych tłumaczeniach Józefa Pasz-
kowskiego i Leona Ulricha… I choć są to 
tłumaczenia bardzo dobre, to jednak 
polszczyzna zmieniła się tak bardzo, że 
trudno jest młodemu człowiekowi 
„nadążyć” za „rozwleczonym”, skompli-
kowanym frazeologicznie językiem 
sprzed stu lat. Warto więc może poszu-
kać tłumaczeń bardziej współczesnych? 
Doskonałe są przekłady Macieja Słom-
czyńskiego i  naprawdę bardzo współ-
cześnie brzmiące tłumaczenia Stanisława 
Barańczaka; ten ostatni używa nawet – 
obecnych w oryginale (o czym niewiele 
osób wie lub pamięta) – przekleństwJ 

Jeśli natomiast nie chce wam się czytać…
J Polecamy kilka filmów – doskonałych 
ekranizacji i adaptacji sztuk Szekspira: 

„Zakochana złośnica” (rozgrywająca się 
współcześnie adaptacja „Poskromienia 

złośnicy” z Julią Styles i Heathem 
Ledgerem) 

„Czcigodni mordcy” (rozgrywająca 
się współcześnie adaptacja 
„Makbeta” z Johnem Turturro) 

„Otello” (doskonała i bardzo 
mroczna ekranizacja z Laurencem 
Fishburnem w roli głównej i Ken-
nethem Branaghiem w roli Iago) 

„Wiele hałasu o nic” (doskonała 
ekranizacja sztuki z gwiazdorską 
obsadą, m.in. Emmą Thompson, 
Kennethem Branaghiem, Denzelem 
Washingtonem i Kate Beckinsale) 

„Henryk V” (wierna sztuce, a jed-
nak bardzo współczesna w war-
stwie filmowej ekranizacja dramatu 
z Kennethem Branaghiem w roli 
głównej) 

My Szekspira kochamy – więc i wy 
dajcie mu szansę ! 

Bookworm 

 

 

„Być albo nie być – oto jest pyta-
nie…”, „Królestwo za konia!”, „Wiele 
hałasu o nic…”  

Czy jest ktoś, kto choć raz nie użył 
któregoś z tych powiedzeń? Wyko-
rzystujemy te zwroty na co dzień, 
choć nie zastanawiamy się zapewne, 
skąd je znamy, skąd pochodzą; są po 
prostu częścią naszego języka. A prze-
cież używając ich, cytujemy jednego   
z największych – jeśli nie największe-
go – dramaturga w historii literatury 
światowej…J 

W tym roku mija 400 lat od śmierci 
Williama Szekspira (1564 – 1616). Nie-
wiele wiadomo na pewno o jego życiu 
– nie ma nawet pewności, czy sztuki 
s y g n o w a n e  n a z w i s k i e m 
„Shakespeare” wyszły spod pióra 
Williama ze Stratford-upon-Avon, 
który porzucił żonę i dzieci, by          
w Londynie związać się z trupą te-
atralną. Wiemy jednak, że dzieła, któ-
rych autorstwo mu się przypisuje, 
uznawane są na wybitne – zarówno 
pod względem literackim, jak i sce-
nicznym. I że wystawiane są nie-
ustannie w teatrach całego świata, że 
inspirują poetów i pisarzy, i że okaza-
ły się bezcennym źródłem niemal 
gotowych scenariuszy filmowych.  

Dlaczego? Jaka siła tkwi w utworach 
angielskiego Barda, że każde kolejne 
pokolenie znajduje w nich coś dla 
siebie? Odpowiedź wydaje się jasna: 
Szekspir to uczucia, namiętności          
i pasja. Sztuki angielskiego dramatur-
ga opierają się na emocjach – nikt tak 
jak on nie potrafi oddać porywów 
serca pierwszej miłości („Romeo          
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Dzień po dniu 
Myślę o tym  
Co może być… 
Jak może być… 
A pisanie 
Jest dla mnie 
Muzyką! 
Utula moje serce 
Układa myśli! 
Modus vivendi… 
Nie jestem poeta 
Lecz… 

Pisanie jest mną! 
Jest to… 
Część mojego ciała 
Część mojej głowy 
Część… 
Moich myśli 
Moich uczuć… 
Pisanie o miłości 
I wojnie 
Uwalnia moją duszę! 
Zamienia bicie serca 
W wiersz 
Fortis est ut 
Mors dilectio 

Lecz 
Najbardziej kocham… 
Reakcje ludzi! 
Ich śmiech 
Radość… 
Kiedy ich wrażliwość 
Wychodzi na zewnątrz! 
Kiedy są sobą! 
Chciałbym więcej… 
Chciałbym lepiej 
Fortuna caeca est 
Chciałbym zostać poetą 
Hic spinas colligit 
Ille rosas… 

Wiem… 
Że nie zawsze…  
Powietrze pachnie  
Kwiatami 
A ja sam… 
Nie zawszę  
Będę mógł… 
Lecz… 

Czy żywy… 
Czy martwy… 
Chciałbym być z… 
Tobą… 
I chociaż… 
Cię nie widzę 
Nie dotykam… 
Nie słyszę 
Nie widzę twoich 
Oczu  
Twojego śmiechu 
Zapomniałem jak to jest… 
Kochać 
Bo nie kocham 
Chciałbym kochać… 
Cisza jest najgorsza 
Gdy nie potrafisz 

Nie ważne czy jest 
Dzień… 
Noc… 
Czy poranek 
Zmierzch 
Czy wschód… 
Zachód 
Czy jest ciemno 
Jasno  
Czy… 
Jutro wstanę 
Czy już nie… 
Czy jutro będzie dzień 
Wieczna noc… 
Czy wypije kawę 
Wodę… 
Nie ważne… 
Jak będzie wyglądał 
Ten cały świat  
Jutro… 
I gdzie się jutro 
Obudzę… 
Mimo wszystko 
Chciałbym być 
Wszędzie tam… 
Z tobą ! 

Jej przerwać… 
I gdy po… 
Ciężkiej życiowej 
Tułaczce 
Wysłannik Boży 
Zapyta… 
Gdzie ma mnie teraz… 
Zabrać 
Lecz tak naprawdę  
Nie ważne… 
Czy to Niebo 
Czy czyściec 
Piekło… 
Ziemia 
Ważne… 
Abyś i ty 
Była w tym miejscu 
Wtedy bym tam… 
Poszedł  
Tam chciałbym być… 
Bo… 
Nie ma takiej… 
Drugiej siły… 
Jak Miłość 

DLA CIEBIE 

OBOZOWA MIŁOŚĆ 

Wyjąłem telefon 
Spojrzałem na to zdjęcie 
Złapałem wdech 
To uczucie, które nie ucieka 
Nie umiera 
Zostaje głęboko zapisane 
Nie ważne ile nas dzieli 

Ile czasu ma to trwać 
Miłość jest niezniszczalna 
Tak wiec siedzę sam na sam 
Z marzeniem zwanym miłością 
Na liściach pośród skał 
Myślę o tobie 
I chyba nie jestem sam 

Zakochałem się 
Było zimne popołudnie 
Obozowy klimat... 
Zapiekanka z pieca w dłoni 
Przyjaciele u boku 
Wrogowie głęboko za lasem 
A ja się zakochałem 
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SZKOLNY KĄCIK POETYCKI 

Zapraszamy na chwilę poezji. W tym numerze wiersze Pawła Załogi. 



 

PUŁTUSKIE BEZDOMNIAKI DZIĘKUJĄ        
LICEALISTOM SKARGI!!! 

 Od 4 listopada 2015 roku trwała w bibliotece szkolnej zbiórka 
karmy dla pułtuskich psich bezdomniaków. Okazaliście wiele serca i 
prawdziwą hojność.  Dzięki waszym „jedzeniowym darom” – workom, 
puszkom i innym psim przysmakom - bezdomne zwierzaki nie tylko mia-
ły prawdziwe święta, ale też ich codzienność wyglądała szczęśliwiej – 
systematycznie przekazywaliśmy przyniesione przez Was jedzenie wo-
lontariuszom, by mogli racjonalnie nimi dysponować.   

WIELKIE PODZIĘKOWANIE DLA WSZYSTKICH OFIARODAW-

CÓW. Ileż radości dostarczyliście tym pokrzywdzonym przez los psia-

kom, gdy w swoich boksach znajdowały codziennie w bród jedzenia, i to 

takie pyszności !!! Dla naszych domowych zwierzaków to naturalne i 

zwyczajne, ale dla tych smutnych, głodnych, opuszczonych psów to 

chwila ogromnej radości, odrobina ludzkiej miłości w małej miseczce. 

Dlatego kontynuujemy akcję.  Pułtuskie psie bezdomniaki czekają na 

naszą pomoc. Zbiórka karmy w bibliotece szkolnej trwa!  

 

William Shakespeare to nie tylko wielki dramaturg, ale również autor  niezwykle cenionych i pięknych sonetów.  Za-
praszamy do przeczytania jednego z nich  - „Sonetu 116”. W oryginale i w dwóch różnych tłumaczeniach. Oceńcie 
sami . 

ENGLISH CORNER 

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

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

Skład redakcji: 
Patrycja Grąbczewska ( red. nacz.),  We-
ronika Sitek, Artur Samsel, Paweł Załoga, 
Jakub Czarnecki Albert Byrski, p. Lidia 
Chymkowska, p. Anna Krawczyńska, 
Maciej Szczygieł, Klaudia Konarzewska, 
Daniel Kalinowski, Mateusz Jasiński, 
Artur Kamiński, Aleksandra Dąbrowska 
 
Opieka: Marta Juzepczuk, Agnieszka 
Burczyńska 

Let me not to the marriage of true minds 
Admit impediments. Love is not love 
Which alters when it alteration finds, 
Or bends with the remover to remove: 

O no; it is an ever-fixed mark,  
That looks on tempests, and is never shaken; 

It is the star to every wandering bark, 
Whose worth's unknown, although his height be taken. 

Love's not Time's fool, though rosy lips and cheeks  
Within his bending sickle's compass come;  

Love alters not with his brief hours and weeks,  
But bears it out even to the edge of doom. 

   If this be error and upon me proved, 
   I never writ, nor no man ever loved.  

Nie ma miejsca we wspólnej dwojga serc przestrzeni 
Dla barier, przeszkód. Miłość to nie miłość, jeśli, 

Zmienny świat naśladując, sama się odmieni 
Lub zgodzi się nie istnieć, gdy ktoś ją przekreśli. 

O, nie: to znak, wzniesiony wiecznie nad bałwany, 
Bez drżenia w twarz patrzący sztormom i cyklonom - 

Gwiazda zbłąkanych łodzi, nieoszacowanej 
Wartości, choćby pułap jej zmierzył astronom. 
Miłość to nie igraszka Czasu: niech kwitnące 

Róże wdzięków podcina sierpem zdrajca blady - 
Miłości nie odmienią chwile, dni, miesiące: 

Ona trwa - i trwać będzie po sam kraj zagłady. 
Jeśli się mylę, wszystko inne też mnie łudzi: 
Że piszę to; że kochał choć raz któryś z ludzi. 

 (tł. Stanisław Barańczak) 

Zdrady są w związku dusz wiernych nieznane, 
Albowiem miłość nie będzie miłością, 

Jeśli jest zmienna, mogąc mieć odmianę, 
Lub skłonna odejść za cudzą skłonnością. 

Nie! To wzniesiona nad burzy bałwany 
Latarnia morska, gwiazda niewzruszona. 

Mknie ku niej każdy okręt zabłąkany, 
Nieznanej, choć jej wysokość zmierzona. 
Miłości w błazna swego nie przetworzy 

Czas, choć lic świeżość i róże warg ścina. 
Miłość z dnia na dzień się zmienić nie może; 
Przetrwa, aż przyjdzie śmiertelna godzina. 

Jeśli to błąd jest lub jeśli skłamałem, 
Nikt nie miłował, nigdy nie pisałem.  

(tł. Maciej Słomczyński) 


