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Słowo, światło, obraz  

– o niezwykłej codzienności współczesnego człowieka 
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O tym, czego nie dostrzegamy… 
Długo czekaliśmy na nowy numer gazetki. MoŜe dlatego, Ŝe aura nie sprzyja 

spektakularnym przedsięwzięciom, w końcu nawet niedźwiedzie szykują się do 
zimowego snu. MoŜe po prostu mamy inne zainteresowania, przecieŜ to takie nie 
na czasie, skupiać się na słowie pisanym. śyjemy w kulturze obrazów i one bardziej 
przemawiają do współczesnego człowieka. MoŜe potrzebna byłaby dobra 
kampania reklamowa naszego pisma, bo przecieŜ zadziwiająca moc reklam 
codziennie skłania nas do zakupu wielu artykułów z najwyŜszych półek 
sklepowych. MoŜe po prostu za mało wiemy, za mało chcemy i za mało wierzymy, 
Ŝe warto, moŜna i trzeba. Mam nadzieję, Ŝe mimo wszystko znajdą się jeszcze 
zarówno Twórcy, jak i Czytelnicy. Jedni i drudzy utalentowani bądź poszukujący 
dopiero swych talentów. Bo przecieŜ o talentach naleŜałoby napisać w pierwszym 
numerze gazetki wydanej w Roku talentów.  

Jestem przekonana, Ŝe warto zatrzymać się przez chwilę i zajrzeć do tego 
numeru Kajecika. Wyjątkowość naszego pisma (to jeszcze nie reklama ☺) polega na 
tym, Ŝe tworzą go uczniowie, którzy potrafili spojrzeć na otaczający świat w sposób 
wyjątkowy. Czy są utalentowani? Trudno odpowiedzieć na to pytanie. Po prostu 
widzą to, czego często nie widzą inni. Dlatego polecam m. in. Kącik młodego twórcy. 
Niesamowite zdjęcia Filipa Kaczmarka są dla tych, którzy chcą widzieć więcej. 
Podobnie plakaty wykonane na lekcje języka polskiego będące interpretacją Trenu V 
Jana Kochanowskiego. Niezwykły tekst Hani  Sowińskiej tłumaczy, dla kogo  
i dlaczego powstaje poezja. W obronie poezji występują zarówno twórcy (teksty  
A. Zagajewskiego), jak i sami czytelnicy.   

Nie moŜna pominąć rozwaŜań o tajemnicy wszechświata Pani Aliny 
Piwowarczyk. To niesamowite, Ŝe mimo rozwoju nauki i techniki nie wszystko 
jeszcze wiemy o tym, co nas otacza.  

Cieszy mnie fakt, Ŝe dobrze funkcjonuje rubryka Nasza Klasa. Dla 
wytrwałych poszukiwaczy mamy pytania - kim jest Chomik? Kto jest królową?  
I jeszcze jedno – dlaczego Ojciec Krzysztof nie jeździ do szkoły rowerem, skoro 
wyprawy rowerowe są jego pasją? Dla zainteresowanych rubryka Nasi nauczyciele… 

W tym numerze jak zwykle dla kaŜdego coś miłego i wartościowego. 
Gimnazjaliści opowiadają o sobie i o wycieczkach. Publikujemy takŜe dwa ciekawe 
teksty związane z hasłem roku. MoŜe autorzy zmotywują kogoś do działania?  

A inspiracją dla Czytelników niech będzie zdjęcie ze strony tytułowej naszej 
gazetki, wykonane przez Karolinę Chojnacką z klasy trzeciej. Długo się 
zastanawiałam, co teŜ autorka sfotografowała. Zdjęcie nosi tytuł Poezja. Wykonane 
„na zlecenie” Redakcji ☺. RoŜne były pomysły i domysły. Uznałam, Ŝe to coś, 
czego po prostu nie ma. Krótko mówiąc dzieło lepszych informatyków, w końcu 
organizujemy ciekawe zajęcia z Photoshopa… (Zresztą i o tym poczytacie w 
szkolnej gazetce). JakieŜ było moje zdziwienie, gdy okazało się, Ŝe to zwykła 
chusteczka higieniczna połoŜona na suchych pastelach. Stąd ten kolor, faktura i… 
Właśnie to jest niezwykła codzienność współczesnego człowieka.  
   

Monika Koc, opiekun Redakcji 
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Z życia szkoły 
 
ODKRYWANIE TALENTÓW   
 
Aleksandra Konieczna, klasa II 

gimnazjum 
       Zdjęcie Lena Urbańska, klasa II 

gimnazjum 
 

,,Talent jest jak kawałek szlachetnego, ale 
surowego metalu; dopiero pilna praca go obrobi i 

wartość mu wielką nadaje.”  Stanisław Staszic 
Czym właściwie jest talent? Słownik podaje 

definicję : talent to wrodzona umiejętność 
łatwego przyswajania wiadomości oraz ich 
łatwego stosowania w praktyce – słowem tym 
określamy predyspozycje człowieka w 
określonym kierunku. 

Kluczową rolę w tej definicji odgrywa słowo wrodzona. Czy tak naprawdę rodzimy się z talentem? 
Myślę, że tak. Bóg stworzył świat wraz z wszystkimi roślinami i zwierzętami  i co najważniejsze, z 
człowiekiem. Zaplanował każdy jego szczegół, ulepił go, a później dał mu pewne określone 
umiejętności. Bóg już od razu wiedział jakie zdolności dać każdemu człowiekowi  i oczekuje od nas, 
byśmy te talenty odkrywali i je rozwijali, a nie zakopywali w ziemi, tak jak ,,sługa gnuśny i krnąbrny” z 
przypowieści biblijnej, którą przecież tak dobrze znamy. Błogosławiony Jan Paweł II powiedział: 
,,Odkrywajcie w sobie zdolności, cieszcie się nimi, i rozwijajcie je z Bożą pomocą”. Arcybiskup 
Stanisław Nowak dodaje: „Pierwszym i najważniejszym zadaniem człowieka wobec talentów, jakie 
otrzymuje, jest otworzyć na nie swe ręce i przyjąć je dobrym sercem, a więc z radością i 
wdzięcznością wobec Dawcy” . 

W tylu książkach, artykułach, w radiu i chyba najbardziej w telewizji mówi się o talentach. 
Przecież jest dziś tak dużo programów pokazujących rozmaite zdolności różnych ludzi i to właśnie o 
nich się mówi. Sądzę, że na świecie jest wielu, którzy po prostu boją się ujawniać swoje umiejętności 
z obawy o reakcje innych ludzi. I tu wcale nie chodzi mi o to, że każdy musi iść do programu typu 
,,Mam talent”, by pokazać, że potrafi. Chodzi o to, żebyśmy się nie ukrywali. Jeżeli umiesz tańczyć, 
zabłyśnij na tańcach na lekcjach wychowania fizycznego. Umiesz śpiewać? Zapraszamy do chóru. 
Potrafisz rysować i malować? Ozdób gazetkę w swojej klasie własnoręcznie wykonanym rysunkiem. 
Ktoś na pewno Cię doceni. Lubisz wcielać się w inne role? W kółku teatralnym przyjmiemy Cię z 
otwartymi rękoma. Piszesz wiersze? Myślę, że wiele osób z naszej szkoły to nieprzeciętni mistrzowie 
słowa, tylko brakuje im odwagi. Potwierdzają to słowa Plauta „Często wielkie talenty pozostają w 
ukryciu”. 

Na koniec jeszcze jeden mądry cytat:  „Największy to talent i najważniejsza umiejętność - nie 
używać dwóch słów tam, gdzie wystarczy jedno.”  (Geoffrey Squid)  Niestety, nie posiadam takiej 
zdolności powiedzenia Wam wszystkiego w jednym słowie, więc powiem w kilku: Pamiętajcie o tym, 
że każdy z nas posiada talent, tylko musi go odkryć i pokazać światu, że potrafi.  
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Grzegorz Ludwig Robert Jadczak, klasa I liceum 
 
O talentach, czyli wariacja na temat hasła roku.  

 
I tak, naturalną koleją rzeczy, po upalnym lecie przyszedł czas na chłodno - złotą 

polską jesień, a w konsekwencji czas na rozpoczęcie nowego roku szkolnego.  
I dokładnie tak samo, jak rok uprzedni, ten takŜe dorobił się hasła, pod którym będą 
się odbywać wszelkiego rodzaju konkursy, quizy, wydarzenia, i inne szkolne 
rozrywki, jakŜe szeroko rozpowszechnione i spopularyzowane wśród uczniów naszej 
szkoły. Zaraz. Stop! Nie rozpowszechnione w ogóle! Jak to jest, Ŝe na dosłownie 
kaŜdą inicjatywę samorządu, nauczycieli, kół zainteresowań, czy wreszcie rady 
rodziców i dyrekcji uczniowie reagują zdecydowanym: "Nie!", opcjonalnie mniej 
zdecydowanym: "Nie robię"/ "Nie chce mi się" / "To nie ma sensu"? Dlaczego tak się 
dzieje? Być moŜe problem tkwi w słownictwie. Zbyt skomplikowane tytuły form 
współzawodnictwa, cytaty, zbyt wysoki poziom językowy mogą wpływać negatywnie 
na... No właśnie na co? Szukając odpowiedniego sformułowania natrafiłem w 
słowniku na słowo "morale", ale mam wraŜenie Ŝe uŜywając go stworzyłbym ten sam 
problem komplikacji językowej. Mimo wszystko, zostawię to tak jak jest, a na wszelki 
wypadek słuŜę definicją: [Morale: < ang., z fr. moral, z łac. moralis = dotyczący 
obyczajów > Duch bojowy, wola walki, zwycięstwa]*. Wracając jednak do problemu 
komplikacji:  wyrazy takie jak "talenty" ( trzy sylaby) , "praca własna" (odpowiednio: 
po dwie sylaby kaŜde), i "współzawodnictwo" (pięć sylab!), być moŜe wykraczają 
poza zdolności językowe przeciętnego, niezainteresowanego niczym gimnazjalisty.  
Z drugiej strony jednak, my uczniowie szkoły, bądź co bądź wybitnej, dzięki 
tradycyjnemu wychowaniu, literaturze czytanej z wielką pasją, wkładowi rodzicieli w 
nasze zdolności lingwistyczne, i przede wszystkim tytanicznej  pracy naszych 
polonistów, opanowaliśmy coś więcej niŜ podstawy naszego języka i jesteśmy w 
stanie się nim posługiwać. Kwestia zaawansowania językowego odpada więc 
ostatecznie i bezdyskusyjnie. 

 
 Przyczyn problemu naleŜy upatrywać w jednym, dość powszechnym, 
zjawisku: ogólnym i postępującym marazmie młodzieŜy. Dostaję białej gorączki, 
słuchając wypowiedzi ludzi Ŝyjących od weekendu, do weekendu. Byle Ŝyć, byle się 
najeść, byle łapać ulotne przyjemności. Nic od siebie, wszystko od świata. "Chcę 
tego! Chcę tamtego! Chcę i wezmę bo..." No właśnie, bo co? Bo "mi się naleŜy?"  
śałosne tłumaczenie! Czy młody człowiek zrozumie w końcu, Ŝe:  Nic mu się nie 
naleŜy?! Wszystko co posiadamy w naszym wieku w większości zawdzięczamy 
miłości naszych rodziców czyli tych którzy nas wychowali! I nic w Ŝyciu nie zyskamy 
niczym innym, jak tylko cięŜką i wytrwałą pracą. Wysiłek i zaparcie pozwalają 
osiągnąć wszystko, sięgnąć gwiazd!  

 
 Drodzy czytelnicy! Czy potraficie odpowiedzieć sobie na jedno podstawowe 
pytanie, a mianowicie: Jak moŜna Ŝyć w ten sposób? CzyŜ przyjemności w 
nadmiarze nie tracą swego słodkiego smaku? Posiłek, po cięŜkim dniu, przyrządzony 
pracą własnych rąk, zjedzony w gronie przyjaciół, smakuje przecieŜ po stokroć lepiej, 
niŜ najlepsze danie, w najlepszej knajpie w mieście, ale zjedzone samotnie, szósty 
raz w tygodniu. A część z was przecieŜ juŜ jest w tej maszynie. I tylko czeka, czai się 
na przyjemność. A co dajecie od siebie? Nic nie dajecie od siebie, powiadam! O tym 
właśnie mówi hasło roku! Zostaliśmy obdarzeni tyloma talentami, a zachowujemy je 
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dla siebie! Nawet jeśli je ujawniamy to robimy to z pobudek egoistycznych. Mam 
talent fotografa? Tak! Ale nie rozwijam go aby podzielić się z innymi moją sztuką, 
tylko po to, aby zaimponować reszcie. To częsta postawa i odnosi się ona do setek 
róŜnych zdolności, autorów, a takŜe osób. Spróbujcie kiedyś dać coś od siebie 
innym. Macie pewność i moje słowo, Ŝe po kilku próbach świat odda wam to 
wszystko z nawiązką! Wasze dzieła będą komentowanie i zyskacie satysfakcję, 
rozgłos, powszechny szacunek, sympatię i wiele innych miłych rzeczy takŜe na 
pewno was spotka! Dlatego proponuję: JeŜeli ktokolwiek popiera moje zdanie na ten 
temat niech napisze cokolwiek, na jakikolwiek temat,  i opublikuje gdziekolwiek, a 
publikacje, prześle do "Kajecika". ( Choć trudno w to uwierzyć  nikt nie kazał mi tego 
napisać, to mój własny pomysł.) Zobaczymy czy wyciągnęliście wnioski.  
I przekonamy się, Ŝe pewnie w kaŜdym z was, jest jakiś wewnętrzny talent. Trzeba 
go tylko trochę poszukać. Szczerze liczę na to, Ŝe po przeczytaniu tego artykułu ktoś 
się obudzi i napisze coś od siebie dla innych. MoŜe polemikę do mojego artykułu? 
Miło by było posprzeczać się z kimś w prasie jak za starych dobrych czasów. A jeŜeli 
nie polemika, to cokolwiek. Choćby i miała to być monografia o historii koszykówki!  

 
 
 
 

 
Maria Ireland, klasa IB gimnazjum 

 
Integrujemy się w Morasku! 

     W pierwszy piątek i sobotę września byliśmy w Morasku na wyjeździe 
integracyjnym. Brały w nim udział obie klasy pierwsze gimnazjum i pierwsza 
klasa liceum. 

     Po przyjeździe na miejsce zapoznaliśmy się ze sobą. Z początku było 
trochę nudno, ale potem zrobiło się ciekawiej. Mieliśmy klasowe spotkania z 
wychowawcami. Gry integracyjne pozwoliły nam zapamiętać wszystkie imiona, 
poznać zainteresowania naszych koleżanek i kolegów. Wychowawczyni 
rozmawiała z nami na temat naszych oczekiwań związanych z nową szkołą. 
Później, już wszyscy razem, graliśmy w siatkówkę i dużo rozmawialiśmy ze sobą. 
Wieczorem tego dnia, po kolacji, oglądaliśmy film. 

Pierwszy dzień minął nam bardzo szybko i interesująco. 
     W sobotę mieliśmy kolejne spotkanie. Chodziło o to, by się w klasie lepiej 

dogadywać i coś więcej o sobie nawzajem wiedzieć. Po spotkaniu poszliśmy na 
dwugodzinny spacer po lesie. Była to najlepsza okazja, by ze sobą porozmawiać 
i się trochę bardziej poznać. 

Po powrocie zjedliśmy obiad i znów zagraliśmy w siatkówkę na boisku.  
Ja właściwie nie grałam, tylko rozmawiałam z kolegami z klasy w niedalekiej 
altance. Po kolacji zrobiliśmy sobie klasowe zdjęcia i pod wieczór wyruszyliśmy 
już z powrotem do Poznania. Rozeszliśmy się w znakomitych humorach sprzed 
budynku szkolnego. 
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     Podsumowując cały wyjazd myślę, że był udany i na pewno pozwolił nam 
się zapoznać. Jest to początek naszego koleżeństwa, a może nawet wspaniałych 
przyjaźni na całe życie.  

 
 
 

 
Filip Niedziela, klasa IB gimnazjum 
   

PIERWSZE DNI W NOWEJ SZKOLE 
 

            W tym roku szkolnym rozpocząłem edukację w nowej szkole. Moje 
gimnazjum znajduję się w Poznaniu przy ul. Głogowskiej nr 147. Jest ono szkołą 
katolicką, prowadzoną przez Zgromadzenie Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego.  
Patronem szkoły jest Matka Jadwiga Borzęcka. Jadwiga Borzęcka została 
zaliczona w poczet Sług BoŜych. Dzień patrona szkoła obchodzi uroczyście  
25 marca. Cieszę się, Ŝe uczęszczam do takiego dobrego gimnazjum, moŜe  
w przyszłości będzie ono równieŜ moim liceum.  

Moją szkołę z pewnością moŜna określić mianem oazy spokoju. W  budynku, co 
jest zadziwiające, panuje cisza. Nikt nie biega po korytarzach i  nie krzyczy. 
Jest więc w niej przyjemnie i miło. Zarówno lekcje jak i przerwy upływają szybko 
i w doskonałej atmosferze. Uczniowie, którzy do niej uczęszczają są 
uśmiechnięci, zadowoleni, więc  sądzę, Ŝe znajdę tu duŜo przyjaznych osób,  
z którymi nawiąŜę bliŜszy kontakt.  

Sama szkoła z wyglądu jest zadbana i schludna. Budynek, w którym odbywają 
się zajęcia jest 3 kondygnacyjny. Szkoła jest  duŜa, przestronna, przytulna   i 
bardzo ładnie się prezentuje. W suterenie  ukryta jest pracownia fizyko – 
chemiczna oraz biblioteka. Ponadto znajduje się tam sala wyposaŜona w automat 
z ciepłymi napojami , przekąskami i klika stolików. Na  parterze znajdują się małe 
sale lekcyjne, kaplica, w której kaŜdy moŜe się pomodlić , sekretariat oraz   
gabinet Siostry Dyrektor. Na pierwszym piętrze mieszczą się sale multimedialna 
oraz językowa, z indywidualnymi stanowiskami do nauki. Jest tam równieŜ 
pracownia komputerowa. Na drugim piętrze znajduje się pracownia plastyczna. 
Na strychu została stworzona klasopracownia multimedialna.  Sale , w których 
odbywają się lekcje są małe, co sprzyja  dobremu przyswajaniu wiedzy. Dzięki tak 
dobrze wyposaŜonym pracowniom sądzę, iŜ  nauka będzie duŜo łatwiejsza i 
przyjemniejsza. Zajęcia wychowania fizycznego odbywają się w nowocześnie 
wyposaŜonej hali sportowej w Zmartwychwstańskim  Centrum Sportu i 
Rehabilitacji.  Szkoła posiada równieŜ Ogród dendrologiczny, który na pewno 
zwiedzimy w następnych dniach. Są tam przepiękne okazy róŜnych roślin, które 
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widziałem, przechodząc przez teren szkoły. Będą one stanowić cenny materiał do 
pogłębiania wiedzy z zakresu botaniki.  

Nauczyciele tej szkoły są  bardzo mili . 
Ten rok szkolny będzie naprawdę interesujący, poniewaŜ jest to „Rok 

Talentów”, a Ŝe kaŜdy posiada jakiś talent, to chciałbym go w sobie odkryć i 
rozwijać.  

Na razie jest to początek mojego pobytu   w nowej szkole, ale mam nadzieję, 
Ŝe  dobre wraŜenie jakie odniosłem  od samego początku mojej nowej drogi 
edukacyjnej, pozostanie niezmienne przez wszystkie lata, które tu spędzę. 

 
 
 
Zofia Obrębska, klasa IB gimnazjum 

 

PYTANIA PIERWSZOKLASISTKIPYTANIA PIERWSZOKLASISTKIPYTANIA PIERWSZOKLASISTKIPYTANIA PIERWSZOKLASISTKI    

    
     Rozpoczynając szóstą klasę rozmyślałam, Ŝe juŜ za rok będę w zupełnie 

innym i nieznanym mi miejscu – gimnazjum.       
         Pół roku później złoŜyłam podanie do Gimnazjum im. Matki Jadwigi 

Borzęckiej Zgromadzenia Sióstr Zmartwychwstania Pańskiego w Poznaniu i… 
dostałam się. W miesiącach wakacyjnych duŜo myślałam o mojej nowej szkole, do 
której trafiłam za namową mojej koleŜanki Natalii Woźniak. Zastanawiałam się, 
jak będą wyglądały lekcje, czy będę miała kolegów i koleŜanki, których w mojej 
starej szkole nie miałam zbyt duŜo. Gdy zbliŜał się wrzesień  pojawiły się obawy i 
pytania czy będzie duŜo trudniej? 1 września, gdy przyszłam z moim tatą na 
rozpoczęcie roku szkolnego, nikogo nie znałam. Podczas Eucharystii dręczyło mnie 
jedno pytanie, na które nie mogłam znaleźć odpowiedzi - czy przetrwam w nowej 
szkole? Po Mszy Świętej zostałam przydzielona przez Siostrę Dyrektor do klasy 
1b gimnazjum razem z Alicją Stiller i Ulą Sidorską, które są teraz moimi 
najbliŜszymi koleŜankami. Minął tydzień, a ja juŜ znam większość nauczycieli. 
Nasza grupa składa się z 13 osób- 7 chłopaków i 6 dziewczyn. Klasa znajduje się 
na 1 piętrze pod numerem 20.     

        Mam nadzieję, Ŝe za 10 lat będę miło wspominać tę szkołę. 
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Z PHOTOSHOPEM ZA PAN BRAT 

Wspomnienia tych, którzy byli, zobaczyli i zdobyli… wiedzę! 
 

Hanna Sowińska, klasa I liceum 

11 października 2011 roku w naszej szkole odbył się kurs obsługi programu 
graficznego Photoshop. Warsztaty poprowadził prof. Mark Bannatyne.  Zajęcia 
były prowadzone w języku angielskim, dzięki czemu mieliśmy okazję sprawdzić 
naszą znajomość tego języka. Na szczęście pan profesor mówił bardzo 
zrozumiale, a w krytycznych sytuacjach mogliśmy liczyć na pomoc pani 
tłumacz oraz naszych nauczycieli.  Profesor Bannatyne niezwykle ciekawie 
przedstawił nam ten znany na całym świecie program. Mieliśmy takŜe okazję 
zastosować naszą świeŜo zdobytą wiedzę w praktyce. KaŜdy z uczestników 
otrzymał teŜ płytę z programem.  JuŜ po zajęciach nie ustawały dyskusje, w jaki 
sposób moŜemy wykorzystać otrzymany prezent na własnych komputerach. 
Słychać teŜ było wiele zadowolonych osób, które z satysfakcją stwierdziły, iŜ 
zrozumiały nieomal wszystko, co mówił nasz gość, bez potrzeby tłumaczenia. 
Wszystkich to bardzo podbudowało i postanowili z jeszcze większym niŜ 
dotychczas zapałem uczyć 
się  języków obcych. 
Dzięki temu spotkaniu 
dowiedzieliśmy się nie 
tylko jak naleŜy korzystać 
z Photoshopa, ale takŜe 
mieliśmy okazję 
wypróbować swoje 
umiejętności konwersacji 
w obcym języku. Myślę, Ŝe 
spotkania  z ludźmi z 
innych krajów poszerzają 
nasze horyzonty i 
pogłębiają wiedzę.  JuŜ nie 
moŜemy doczekać się następnego takiego spotkania. 

 
Paulina Król, klasa II liceum  
 

Z początku nie byłam przekonana do warsztatów z grafiki komputerowej, 
poniewaŜ nie interesuję się fotografią, a jest to bezpośrednio związane w 
obróbką zdjęć w Photoshopie. Jednak zostałam mile zaskoczona samą 
uŜywalnością, jak i przyjemnością pracy z tym programem. Bariery językowej 
nie odczuwało się, a wręcz nawet była miłą odmianą i nowym Ŝyciowym 
doświadczeniem. Zapewne na co dzień nie będę korzystać z nabytych 
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umiejętności na tych zajęciach, jednakŜe cieszy, Ŝe szkoła umoŜliwia uczniom 
zdobywanie wiedzy w tak szerokim zakresie.  

 

 
Mateusz Tomczyk, klasa II liceum 

 
Dnia 11 października klasy I i II LO odwiedził gość z daleka – prof. Mark 

Bannatyne z Indianapolis, który poprowadził zajęcia warsztatowe z obsługi 
programu Photoshop. Gościa, z okna wypatrywała II LO bo to ona pierwsza 
doświadczyła przywileju poznawania tajników obróbki zdjęć. Po przywitaniu z 
s. Dyrektor prof. Bannatyne udał się do naszej sali informatycznej, razem ze 
swoją asystentką p. mgr Agnieszką Piekarzewską  z WyŜszej Szkoły 
Komunikacji i Zarządzania w Poznaniu. Po krótkiej prezentacji tejŜe placówki, i 
przedstawieniu osoby wykładowcy, rozpoczeła się część właściwa - praca z 
programem pod dowództwem pana profesora.  

Zajęcia przebiegały sprawnie, przyjemnie i w atmosferze twórczej pracy. 
Wykładowca dał się poznać jako człowiek z poczuciem humoru i choć 
konwersacja przebiegała w języku angielskim to wszyscy rozumieli wydawane 
przez niego polecenia a takŜe pochwały (typowo "amerikańskie"-yeah, baby!!!" 
albo "good job"). Po dwóch godzinach, uczestnicy nie dowierzają, Ŝe to juŜ 
koniec. Nie wiadomo czy z niechęci do powrotu na zajęcia czy teŜ ze względu 
na postać profesora, a moŜe przydatności przekazanej wiedzy, nie chciało się 
opuszczać pracowni informatycznej. Wspólne zdjęcie na koniec, potem pytania 
do wykładowcy czy jeszcze nas odwiedzi. W sekrecie powiedział nam: "that 
he's a big fan of our country". Zagadka, czy zdjęcia z warsztatów zostały 
przerobione w Photoshopie pozostanie nierozwiązana. 
 
 

 
 

Piotr Michalski, klasa I A gimnazjum 
 

Na historycznym szlaku…  
zagubieni, zadziwieni i weseli 

gimnazjaliści  
 

Wszyscy czekaliśmy z niecierpliwością na naszą pierwszą klasową 
wycieczkę. Nareszcie 20 września br. nadszedł ten dzień. Rano o godzinie 8.00 
spotkaliśmy się z klasą I „b” i II na dziedzińcu szkolnym.  

Gdy wyjechaliśmy, juŜ po chwili zatrzymaliśmy się, by  zabrać spóźnioną 
koleŜankę. Po tym krótkim incydencie ruszyliśmy juŜ na dobre i około godziny 
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9.30 dojechaliśmy do Gniezna -  pierwszej stolicy Polski. PodróŜ upłynęła nam 
w przyjaznej atmosferze.  

W Gnieźnie przedstawiono nam pana przewodnika, który zaraz 
zaprowadził nas do katedry św. Wojciecha. Tam podziwialiśmy Drzwi 
Gnieźnieńskie, dedykowane św. Wojciechowi, które przedstawiają sceny z jego 
Ŝycia od narodzin aŜ do śmierci (ok.956-977). Pan przewodnik opowiedział nam 
krótką historię tych miejsc. Najbardziej aktywnym uczestnikiem był Kajetan, 
który dodawał informacje i zadawał mnóstwo pytań. Było to zabawne,  
a zarazem pouczające, gdyŜ mogliśmy się w ten sposób więcej dowiedzieć o 
świątyni w Gnieźnie związanej z biskupem Wojciechem, który to w 997r. 
wyruszył z niej do pogańskich Prus, gdzie zginął śmiercią męczeńską.  
W  katedrze mieliśmy okazję zobaczyć relikwie św. Wojciecha.  

Po wyjściu ze świątyni nasi wspaniali fotografowie klasowi zrobili 
wszystkim pamiątkowe zdjęcia klasowe pod pomnikiem Bolesława Chrobrego.  

Następnie mieliśmy trochę czasu na zakup drobnych upominków dla 
siebie i znajomych. 

 Kolejne miejsce, do którego pojechaliśmy, w towarzystwie przewodnika, 
to Biskupin. Tam główną atrakcją był festyn archeologiczny. Przewodnik 
opowiedział nam  historię tego staroŜytnego grodu i ludzi w nim Ŝyjących. 
Podziwialiśmy garnki lepione z gliny oraz ręcznie wyrabiane monety. 
Zachwyciła nas teŜ uroda staroŜytnych naczyń.  

Pod koniec wycieczki miało miejsce zdarzenie,  które wszyscy będą 
pamiętać, a najbardziej Kajetan. Gdy mieliśmy juŜ wracać  na miejsce zbiórki 
okazało się, Ŝe nagle z głośników usłyszeliśmy informację, Ŝe znaleziono plecak 
z dokumentami naszego kolegi Kajetana, który bardzo  był tym faktem 
zdziwiony. Na szczęście wszystko skończyło się dobrze. Okazało się, Ŝe plecak 
czeka na niego w kiosku z biletami. Odebraliśmy zgubione rzeczy.  

Wróciliśmy do Poznania radośni. Wycieczka była bardzo udana i pełna 
wraŜeń. Chciałbym, Ŝeby takich wyjazdów było jak najwięcej. 

 

 
 

Julia Krajecka, kl. III a gimnazjum 
 

OKIEM  KRYTYKAOKIEM  KRYTYKAOKIEM  KRYTYKAOKIEM  KRYTYKA    ––––    KRÓL EDYP I ANTYGONAKRÓL EDYP I ANTYGONAKRÓL EDYP I ANTYGONAKRÓL EDYP I ANTYGONA    

    
W środę, dziewiętnastego października br. w Teatrze im. Aleksandra 

Fredry w Gnieźnie odbył się spektakl pt. „Król Edyp – Antygona”. Była to 
inscenizacja dwóch wielkich tragedii Sofoklesa, wyreŜyserowana przez Józefa 
Jasińskiego. W główne role wcielili się Maciej Hązła (Edyp), Jolanta Skawina 
(Jokasta), Michał Frydrych (Kreon), Wojciech Siedlecki (Tyrezjasz), Katarzyna 



11 
 

Adamczyk (Antygona), Martyna Rozwadowska (Ismena), Piotr Mrówczyński 
(Hajmon) i Katarzyna Czubkówna (Eurydyka, jedna z śałobnic). 

Przedstawienia rozpoczęło się o godzinie dziesiątej. Najpierw 
obejrzeliśmy część poświęconą inscenizacji „Króla Edypa”, po przerwie zaś 
„Antygonę”. Adaptacja  w duŜej mierze zgadzała się z tekstem tragedii, jednak 
nie do końca mi się podobała. Spektakl był za bardzo uwspółcześniony, a stroje 
i rekwizyty pozostawiały duŜo do Ŝyczenia. ReŜyser wprowadził na scenę m.in. 
wózek inwalidzki, taczkę, na której wwoŜono ciała zmarłych, stojak na ubrania, 
łóŜko z kroplówką czy papierową torbę, którą miał na głowie Edyp. ReŜyser był 
jednak wierny klasycznej zasadzie zachowania trzech jedności, co było dobrym 
posunięciem. Akcja rozgrywała się w Tebach przed pałacem królewskim, wokół 
jednego głównego wątku, takŜe czas akcji kaŜdej sztuki z osobna zamykał się w 
jednej dobie. 

Spektakl jednak róŜnił się od tragedii klasycznej pod wieloma względami. 
Na scenie przedstawione zostały dwa dramaty w jednym. „Król Edyp” podobał 
mi się znacznie bardziej – akcja była szybka, dość ciekawa i dobrze zagrana. 
„Antygona” zaś znudziła wiele osób. ReŜyser sam przekładał obie sztuki, przez 
co ich język stał się prostszy i łatwiejszy w zrozumieniu przez publiczność. 
Wyłączono trudne słownictwo, a zastąpiono je prostszym i bardziej potocznym, 
aby aktorzy mogli lepiej zapamiętać i zagrać swoje kwestie. Scenografia 
równieŜ róŜniła się od tej przedstawionej w dramatach Sofoklesa. Tyrezjasz 
jeździł na wózku inwalidzkim lub na łóŜku szpitalnym z kroplówką, Edyp nosił 
papierową torbę na głowie, zaś Jokasta w jednej ze scen zgubiła sztuczny nagi 
tors kobiecy. ReŜyser w ten sposób posłuŜył się skrótem myślowym – aluzją do 
podwójnej roli Jokasty jako Ŝony i matki Edypa. Podobnym skrótem były 
manekiny pozbawione stóp, symbolizujące nękany klęskami lud Teb. Rolę 
Przewodnika Chóru pełnił w przedstawieniu narrator rozmawiający z 
bohaterami, ubrany w garnitur. Aktorzy nie mieli masek ani koturnów, a ich 
stroje pochodziły z róŜnych epok. W odróŜnieniu od klasycznej greckiej 
tragedii, tu grali zarówno męŜczyźni, jak i kobiety. Uwspółcześnienie spektaklu 
miało jak sądzę ukazać uniwersalizm dzieł Sofoklesa, jednak było w tym sporo 
przesady i nie pasowało do dramatu. W moim odczuciu zepsuło całe 
przedstawienie.  

Akcja mogłaby być bardziej wartka, a rekwizyty i stroje zupełnie inne. 
Aktorzy dobrze grali swoje role, jednak za często patrzyli w stronę publiczności, 
zamiast zwracać się w stronę swojego rozmówcy. Mimo to oceniam 
przedstawienie jako warte obejrzenia.  
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Warto wiedzieć… 
Szybciej niŜ światło? 

22 września tego roku świat naukowy obiegła wstrząsająca wiadomość – neutrina 

poruszają się szybciej niŜ światło! Fizycy pracujący w CERN-ie, czyli Europejskim 

Laboratorium Fizyki Cząstek znajdującym się na granicy Szwajcarii i Francji, zmierzyli 

prędkość wytworzonych tam neutrin. Neutrina wysyłane były z CERN-u do oddalonego o  

732 kilometry laboratorium w Gran Sasso we Włoszech i pojawiły się na miejscu ułamek 

sekundy wcześniej, niŜ gdyby poruszały się z prędkością światła. Okazało się, Ŝe szybkość 

neutrin przekracza szybkość światła 1,000025 razy. Wydaje się, Ŝe to niewiele, a jednak moŜe 

to okazać się największym odkryciem ostatnich lat. Eksperyment powtórzono 16 tysięcy razy, 

ale pomimo tego naukowcy nie są pewni swoich wyników i czekają na ich potwierdzenie w 

podobnych eksperymentach. Nie naleŜy dziwić się ich obawom, bowiem przekroczenie 

prędkości światła wstrząsnęłoby podstawami teorii względności Einsteina.  

Ponad sto lat temu Albert Einstein ogłosił szczególną, a później ogólną teorię 

względności. Zrewolucjonizowały one nasze rozumienie czasu, przestrzeni i grawitacji. 

Jednym z podstawowych załoŜeń teorii Einsteina jest stwierdzenie, Ŝe nic nie jest w stanie 

poruszać się szybciej niŜ światło. Kiedy na przykład przyspieszamy jakąś cząstkę, to gdy jej 

prędkość zbliŜa się do prędkości światła, większość energii zuŜytkowana jest nie na 

zwiększenie prędkości, lecz na zwiększenie jej masy. Zatem osiągnięcie lub przekroczenie 

bariery światła wymagałoby nieskończonej ilości energii. A to, oczywiście, jest niemoŜliwe, 

więc absolutnie nic nie moŜe podróŜować szybciej niŜ światło. Prędkość światła w próŜni jest 

największą moŜliwą wartością prędkości w przyrodzie.  

PodróŜe z prędkością nadświetlną od zawsze fascynowały. KaŜdy z nas jest 

podróŜnikiem w czasie. Dla niektórych przekonanie, Ŝe jesteśmy skazani na podróŜ tylko w 

jednym kierunku urasta  do rangi tragedii. Wiele by dali za moŜliwość podróŜy w przeszłość, 

ponownego przeŜycia chwil chwały, naprawienia błędów, spotkania historycznych bohaterów 

czy po prostu powtórnego przeŜycia młodości, ale z bagaŜem nabytej z wiekiem mądrości. 

CzyŜ nigdy, zapatrzeni  w gwiazdy na niebie, nie myśleliśmy o podróŜach w czasie? Czy nie 

pragnęliśmy, jak bohater “Wehikułu czasu” Wellsa, przekręcić dźwignię maszyny i przebyć w 

mgnieniu oka setki lat w przyszłość? Czy teŜ jak Michael Fox wskoczyć do napędzanego 
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plutonem samochodu i powrócić do 

przyszłości, lub jak Superman wzbić 

się w przestrzeń, przekroczyć 

barierę światła, wpłynąć na bieg 

historii i uratować ukochaną spod 

gruzów? Czy jest to tylko 

fantastyka? Czy marzenia o 

podróŜach w czasie dadzą się kiedyś 

urzeczywistnić? Być moŜe ostatnie 

niezwykłe doniesienia z CERN-u są 

pierwszym krokiem do realizacji tych marzeń. Jeden z najwybitniejszych fizyków 

współczesnych, Michio Kaku, profesor fizyki teoretycznej na Uniwersytecie Miejskim 

Nowego Jorku, w swojej ksiąŜce „Fizyka niemoŜliwego” podaje i analizuje listę tego, co 

długo wydawało się niemoŜliwe – teleportacja, tunele czasoprzestrzenne, wszechświaty 

równoległe, ukryte wymiary… I dochodzi do wniosku, Ŝe prawie wszystko jest moŜliwe. 

MoŜe jeszcze nie dziś, ale za 100 czy 1000 lat. Komentując doniesienia o niezwykłej 

prędkości neutrin, Michio Kaku mówi krótko, z właściwym sobie optymizmem: „Jeśli 

pewnego dnia ktoś zapuka do twojego domu i powie: jestem twoim praprapraprawnukiem, to 

nie zatrzaskuj przed nim drzwi”.  

Ostatnie odkrycia fizyków fascynują nie tylko samych naukowców. Zainteresowany jest 

nimi równieŜ Watykan i papieŜ Benedykt XVI. Renesansowy pałacyk Piusa IV w Ogrodach 

Watykańskich 31 października stał się na kilka dni stolicą światowej fizyki subjądrowej. 

Przedstawiciele największych akceleratorów na świecie, najwięksi znawcy najmniejszych 

cząstek we wszechświecie przybyli na sympozjum pod hasłem: „Fizyka subjądrowa, 

przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”, zorganizowane przez Papieską Akademię Nauk. 

Poruszane tematy dotyczyły teorii strun, kwarków, czarnych dziur, ciemnej materii… Nazwy 

jak z filmów science fiction. Ale taka właśnie jest fizyka współczesna; fascynująca i wciąŜ 

niezwykle tajemnicza.  

Wszechświat nie oddaje łatwo swoich tajemnic, ale ich zgłębianie – jak wierzył Einstein 

– odsłoni w końcu to, co w nim najcudowniejsze: prostotę i siłę zasad, które nim rządzą. 

Czekajmy zatem cierpliwie na potwierdzenie lub – co bardziej prawdopodobne – na 

skorygowanie zmierzonej przez naukowców z CERN-u niezwykłej prędkości neutrin.  

A czekając pomyślmy, w jak fascynującej przygodzie mamy okazję uczestniczyć – przy 



14 
 

odkryciach naukowych takiej rangi bledną wszelkie inne rozgrywające się aktualnie 

wydarzenia.  

 

                                                                                                        Alina Piwowarczyk 

Zdjęcie Filip Kaczmarek, klasa II liceum 

 

Nasza klasa 
 

SKROMNI LICEALI ŚCI  
I WYCHOWAWCA Z KLAS Ą 

 
Tworzymy klasę pełną 

indywidualności i mieszanki charakterów, 
jednak naszym atutem pomimo róŜnic jest 
wzajemny szacunek oraz wzajemna 
akceptacja siebie takimi, jakimi jesteśmy. 
Większość z nas uczęszczała juŜ tutaj do 
gimnazjum, więc nie mieliśmy problemów ze 
zŜyciem się, a i równieŜ nowo przybyłe osoby 
szybko się zaaklimatyzowały i włączyły w 
działalność naszej klasowej społeczności. 
Znaleźć nas moŜna rok w rok w klasie nr 26, 
a na czele naszych skromnych osobistości stoi 
pan Damian Krawczyk ☺ 

 
Mgr Damian Krawczyk  – myślę, Ŝe tej 

legendarnej postaci, która zapisała się na 
kartach historii naszej szkoły, nie trzeba 
przedstawiać. Nasz wychowawca zawsze z 
idealnie dopasowanym krawatem do koszuli, 
z uśmiechem na twarzy poprzedzonym 
wzmianką o posprzątaniu tego i owego 
„bałaganu”, zachwyca Nas swoją klasą oraz 
dystyngowanymi manierami.  

 
Kinga Soboń – Kinia (jak zaŜyczyła sobie do 

siebie mówić) podbiła serca naszej klasy swoim 
Ŝywym usposobieniem i została w tym roku jej 
przewodniczącą. Uzdolniona muzycznie,  
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w konserwatorium szlifuje grę na pianinie oraz na skrzypcach, zaszczyca Nas równieŜ swoją 
obecnością na chórze i wspiera głosem szeregi sopranów ku uciesze pana Tomczaka.  

 
Kajetan Jędraszak - biol-chem. Najczęściej milczący towarzysz naszej klasy. Odzywa się 

zazwyczaj na biologii, czasem na chemii oraz geografii i bardzo rzadko na przerwach (na innych 
lekcjach tylko jak jest pytany). Nikt nie wie o czym myśli milcząc, choć wiele osób się nad tym 
zastanawia. Jego najczęstszym towarzyszem rozmów jest Piotr D. 

 
Gabrysia Stankowska – Gaba swoje zamiłowanie do historii postanowiła objawić w 

udziale w tegorocznej olimpiadzie z tegoŜ przedmiotu. Wolny czas poświęca grze na gitarze, 
inspirując się m.in. Johnem Mayerem czy Jamesem Bluntem, co komponuje z jej wesołym 
oraz spokojnym stylem bycia. UŜycza równieŜ głosu w naszym szkolnym chórze, wspierając 
alty. Trenuje siatkówkę i wzmacnia na boisku lewe skrzydło. 

 
Oskar Połczyński - Mat-fiz znany ze swoich ciętych ripost, na które niewiele osób potrafi znaleźć 

odpowiedź. POTRAFI mówić z PASJĄ o fizyce i rzeczach z nią związanych. Gra w koszykówkę z 
pozostałymi chłopakami z klasy. Słucha (głównie starszych) zespołów metalowych. Lubi jeść 
nachosy. 

 
Mateusz Tomczyk - humanista. Śpiewa, tańczy i… często wdaje się w interesujące dyskusje z 

nauczycielami. Jego nazwisko jest bardzo często mylone z nazwiskiem pana od muzyki. Często moŜna 
zaobserwować go nucącego róŜne utwory (głównie Michaela Jacksona). Ma kontrowersyjne, lecz 
ciekawe poglądy na Ŝycie, a szczególnie na politykę, o której chętnie rozmawia (szczególnie przed 
wyborami). 

 
Piotr Dajczak – niejednokrotnie cichy, pokorny Piotruś zaskakiwał Nas znajomością krajów czy 

miast, o których istnieniu nie mieliśmy bladego pojęcia. Swoją wiedzą błyszczy równieŜ na lekcjach 
WOSu, zdradzając swoje zamiłowanie do polityki, czy historii, gdzie nie ma mu równych, jeśli chodzi 
o daty. Poza tym uczy się równieŜ dla własnej satysfakcji chińskiego. 

 
Filip Kaczmarek – słynne pytania Filipa na lekcjach z panią Piwowarczyk przeszły juŜ do historii 

naszej klasy, nałogowe oglądanie programów na Discovery wzbudza w Nim niezaspokojoną 
ciekawość. Jego pogodna dusza artysty objawia się w zamiłowaniu do robienia zdjęć, aby rozwijać 
swój talent uczęszcza na kółko plastyczne do pani Góry. 

 
Marlena Wójcik -  biol-chem. Z reguły pesymistka, potrafi jednak rozśmieszyć wszystkich 

dookoła. Jest szczera (zazwyczaj „do bólu”) i bardzo bezpośrednia w tym, co mówi.  
Niesamowite jest jej głębokie przywiązanie do własnego łóŜka. M.in. z powodu trudności w 

zapamiętaniu jej imienia jest nazywana przez większość osób Lenką. 
 
Marcin Kowalczykowski - mat-fiz. Jego pasją jest breakdance. Jest ambitny, pracowity i zawsze 

przynosi do szkoły drugie śniadanie będące nieodłącznym elementem jego ławki (jest jednak 
zazwyczaj nakryte czapką). Intensywnie gra w koszykówkę z innymi chłopakami z klasy. Wydaje 
bliŜej niezidentyfikowane odgłosy, o największej częstotliwości na lekcjach fizyki. 

 
Ola Napierała - biol-chem idealny. Znajduje teorię biologii we wszystkim, co ją otacza. Myśli 

trzeźwo o przyszłości: studiach i pracy. Jest jedną z bardzo niewielu dziewczyn grających na lekcjach 
wf-u w piłkę noŜną zamiast w koszykówkę. Kocha jazdę konną. Potrafi bardzo przeŜywać wiele 
rzeczy co skutkuje ogromnym, aŜ zaraźliwym entuzjazmem, lub całkowitym załamaniem. 

 
Paulina Król -  humanistka. Ma w sobie tak duŜo optymizmu i uśmiechu, Ŝe zaraŜa nim 

wszystkich dookoła. Jest stanowcza, potrafi trzymać się swojego zdania do samego końca. 
Uwielbia Bieszczady, czytanie ksiąŜek, oglądanie filmów i oczywiście aktywne spędzanie czasu. 

Z niecierpliwością oczekuje ceremonii otwarcia Igrzysk Olimpijskich w Londynie. 
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Patrycja Salamandra – Kochana Pati, posiadająca na kaŜdej lekcji niezbędne atrybuty, 

no i oczywiście wiedzę, wielokrotnie ratującą nas przed srogą ręką nauczycieli. Z góry 
przypisana funkcji klasowego skarbnika, którą zawdzięcza swoim cechom organizacyjnym. 
JednakŜe pod tą maską kryje się rasowy kibic Lecha Poznań i FC Barcelony. Lubi równieŜ 
ostrzejsze brzmienia m.in. Nirvanę czy Metallicę. 

 
Strojny (a właściwie to Patryk S.): humanista. Jego przezwisko jest bardziej znane od jego 

imienia. Jest TAK znane, Ŝe uŜywa go nawet większość nauczycieli. 
Gra w koszykówkę, co – trzeba przyznać – wychodzi mu niesamowicie. Oprócz tego często 

tańczy seawalka, co stanowi równieŜ jedno z jego pasji. 
 
Jakub Kaczmarek – Kuba jest miłośnikiem róŜnego rodzaju sportów i z dumą moŜe pochwalić 

się dorobkiem medalowym w pływaniu. Oprócz tego nie raz mieliśmy okazję widzieć Go 
maszerującego z gitarą, swój czas poświęca równieŜ śpiewowi w chórze u boku Mateusza. Razem z 
Olą tworzą naszą klasową parę. W przyszłości chciałby zostać lekarzem rangi Dr. House’a. 

 
Amadeusz Hermann – miłośnik NBA oraz zagorzały kibic Los Angeles Lakers, który 

(kiedy to nie było lokautu) z podkrąŜonymi oczami sunął po szkolnych korytarzach. Fan 
muzyki alternatywnej, w szczególności Depeche Mode. Uczeń klasy humanistycznej, 
myślący bardzo racjonalnie, co idealnie pasuje do, być moŜe, jego przyszłego zawodu 
prawnika. 

 
 

PIERWSZAKI I KRÓLOWA PIERWSZAKI I KRÓLOWA PIERWSZAKI I KRÓLOWA PIERWSZAKI I KRÓLOWA ☺☺☺☺    
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Fotogeniczna Pierwsza AFotogeniczna Pierwsza AFotogeniczna Pierwsza AFotogeniczna Pierwsza A    
 

 

JEDENASTU WSPANIAŁYCH… chłopców z klas trzecich  
Fotomontaż Marta Wieczorek, klasa IIIB gimnazjum  
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Nasi nauczyciele 
 

Kwestionariusz przygotowany przez Redakcję wypełnił nasz nowy katecheta – 

Ojciec Krzysztof Machelski OMI. Uśmiechnięty, lubiany i odważny, nie boi się 

trudnych tematów i wypraw tylko dla wytrwałych… 

 

Bo w życiu najważniejsze jest życie! 

 
Kilka słów o sobie… 
Urodziłem się w Siemianowicach Śląskich. Wychowałem się w 

Katowicach. Tam też chodziłem do szkoły podstawowej i do liceum. 
Tam mieszka prawie cała moja rodzina. Mam młodsze rodzeństwo  
brata i siostrę. Po maturze chciałem się przekonać czy Jezus wzywa 
mnie do życia zakonnego. Dlatego wstąpiłem do nowicjatu 
Misjonarzy Oblatów Maryi Niepokalanej na Świętym Krzyżu. Nie była 
to łatwa decyzja. Tak zostawić wszystko i jechać do klasztoru. 
Wszyscy moi koledzy szli na studia, myśleli o jakiejś dobrze płatnej 
pracy. A mnie zwyczajnie brakowało odwagi, by im powiedzieć, że 
dla mnie najważniejsze jest, by iść za Jezusem. Po rocznym 
nowicjacie w Górach Świętokrzyskich złożyłem śluby zakonne i 
udałem się do seminarium w Obrze koło Wolsztyna. 31 maja 2008 
roku przyjąłem święcenia kapłańskie z rąk Arcybiskupa Stanisława 
Gądeckiego. Pierwszą obediencję otrzymałem do Iławy (woj. 
warmińsko  mazurskie). 

 

Jaka jest Ojca ulubiona książka? 
 

Pewnie powinienem odpowiedzieć że Biblia.  Powiem inaczej. Biblia dużo mówi o Bogu. Sama jest 
Słowem Bożym i tu jest ona poza jakąkolwiek klasyfikacją. Mnie zawsze fascynuje, w jaki sposób to 
Boże Słowo zmienia ludzi. Dlatego moją ulubioną książką jest autobiografia Tima Guenarda  
pt. „Silniejszy od nienawiści”. Opisuje on tam prawdziwą historię, w jaki sposób Jezus przemienia jego 
życie.  Dzięki łasce Bożej nawet z ulicznego rozrabiaki można stać się człowiekiem wielkiej wiary.  

 

Ulubiony film? 
 

Może wymienię trzy filmy. Poważny film: „Wyspa” Pawła Ługina, Komedia: „Hi way” nakręcony 
przez Mumio i oczywiście Forest Gump (to właściwie życiowa komedia). 

 

Ulubiona piosenka? 
 

Nie mam jakiejś jednej ulubionej. Lubię słuchać różnych piosenek. Od Dżemu poprzez folkowe 
brzmienie aż do kanonów Taize. 

 

Jakie wydarzenie najbardziej zapadło Ojcu w pamięci? 
 

Dzień w którym wyznałem Jezusa Chrystusa. Gdyby nie to wydarzenie nie byłbym tym, kim 
jestem. Myślę, że w ogóle nie byłbym osobą szczęśliwą. 
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Wszystkie drogi prowadzą do… Czyli krótka historia życia zanim Ojciec znalazł się w naszej szkole.  

 
Zostałem skierowany do pracy w parafii w Poznaniu. Zaraz też dowiedziałem się, że będę uczył 

tutaj w gimnazjum i liceum. Pamiętam, jak przewoziłem autem rzeczy z Iławy do Poznania. Ojciec 
Mariusz mi pomagał, bo w ogóle nie znałem tego miasta i na dodatek zepsuł mi się GPS. Pamiętam, 
że rozmawiałem z Siostrą dyrektor i jedliśmy ciasto, bo ktoś z nauczycieli miał imieniny.  

 
Zainteresowania… 

 
Lubię bardzo wyprawy rowerowe. Uwielbiam jeździć gdzieś daleko i zwiedzać miejsca, gdzie mnie 

jeszcze nie było. Od czasu jak byłem diakonem cieszy mnie nie tylko wyprawa rowerowa, ale też 
liczba nowych osób, które ze mną pojadą. Wiedzą coś o tym chłopcy z 3 B. ☺ 
Może uda mi się zorganizować kolejną wycieczkę. Jeśli tylko znajdą się chętni, którzy zaufają, że tak 
można pięknie spędzić kilka dni,  a moi przełożeni w klasztorze i w szkole mi pozwolą to… 
zobaczymy… 

 
Dlaczego Ojciec nie jeździ do szkoły rowerem? 

 
Raz już jechałem. Jakoś mi lepiej iść. Odmówię sobie spokojnie różaniec, pomyślę .  
 
Co się Ojcu podoba w naszej szkole? 

 
Wcześniej uczyłem w zupełnie innej szkole. Dlatego wiele rzeczy mi się tu podoba: małe klasy, 

kaplica w szkole, to że tu wszyscy się znają, praca na lekcji itd. Nie potrafię się jednak przyzwyczaić do 
tego, że nie ma dzwonków.  Nie mogę wyjść z podziwu, że takie szkoły, jak nasza, istnieją w Polsce! 

 
Co Ojciec czuje, kiedy wystawia dobrą a co, kiedy słabą ocenę? 

 
Ocenianie na katechezie często niestety jest krzywdzące. Bo trzeba ocenić wiedzę ucznia, a mnie 

tak naprawdę chodzi o kształtowanie u niego postawy religijnej. Jest taki błogosławiony ojciec Józef 
Cebula OMI, męczennik za wiarę z czasów drugiej wojny światowej. Odnaleziono jego świadectwa ze 
szkoły i odkryto, że z religii nie uczył się najlepiej. Miał chyba ocenę dostateczną na maturze. I co? 
Kościół ogłosił, że jest w niebie i że powinniśmy naśladować jego odwagę w wyznawaniu wiary.  
Muszę jednak przyznać, że lubię dawać piątki, jeśli się ktoś przygotował i nauczył. Cieszy mnie to, że 
nie zlekceważył przedmiotu. Wystawianie złej oceny wywołuje u mnie różne emocje. Gdy wystawiam 
komuś ocenę niedostateczną zawsze pytam się siebie, czy zrobiłem wszystko, żeby zmotywować do 
nauki. Natomiast jedynkę za ściąganie na sprawdzianie piszę bez skrupułów. Po pierwsze trzeba być 
uczciwym! 

 
Co, według Ojca, jest w życiu ważne? 

 
Pewnego razu, gdy zapytałem uczniów, czy pieniądze są najważniejsze w życiu, fajnie 

odpowiedział mi jeden pierwszoklasista z podstawówki: „W życiu najważniejsze jest życie!” I to chyba 
oddaje sedno sprawy.  Życie  - to Boże w łasce uświęcającej i po prostu radość z życia. Ja do tego 
potrzebuję sakramentów, modlitwy i … wycieczek rowerowych☺  

 
Jakie jest Ojca życiowe motto: 

 
„Jezus Chrystus jest Panem” Flp 2,11 
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Dziękuję za rozmowę. 

 
Dziękuję.   
 
 
 
Zdjęcie Karolina Chojnacka, klasa III A gimnazjum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

„Jezus Chrystus jest Panem” Flp 2,11 
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Kącik młodego 

twórcy 
    

W obronie poezjiW obronie poezjiW obronie poezjiW obronie poezji    
––––    poeta Adam Zagajewskipoeta Adam Zagajewskipoeta Adam Zagajewskipoeta Adam Zagajewski    

 
Urodził się 21 czerwca 1945 roku we Lwowie. Poeta, prozaik, eseista, laureat wielu 

prestiŜowych nagród literackich, tłumaczony na wiele języków. Studiował na Uniwersytecie 
Jagiellońskim - psychologię i filozofię. Zdobył sławę czołowego poety swego pokolenia (pokolenia 
'68) zwanego krakowską Nową Falą. Wywodzi się z programu krakowskiej grupy "Teraz". Po 
podpisaniu "listu pięćdziesięciu dziewięciu" w 1975 roku został objęty zakazem druku. W latach 
siedemdziesiątych był związany z niezaleŜnym ruchem literackim, od 1982 roku mieszkał w ParyŜu, 
w 2002 roku wrócił do Polski i zamieszkał w Krakowie. (Źródło: www.culture.pl) 

 

(…)obrona poezji to nie jest obrona pewnej profesji, ksiąŜek, księgarń, 
bibliofilów, egzaltowanych czytelników, spotkań autorskich dla dwudziestu 
osób; to nie jest nawet obrona poetów [...] Obrona poezji to obrona czegoś, co 
tkwi w człowieku, fundamentalnej zdolności doświadczania cudowności świata, 
odkrywania boskości w kosmosie i w drugim człowieku(podkreślenia Redakcji), 
w jaszczurce i w liściach kasztanów, dziwienia się i zastygania na długą chwilę 
w tym zdziwieniu. JeŜeli ta zdolność uwiędnie, rasa ludzi będzie nadal istniała, 
ale gorzej, inaczej niŜ przez tysiąclecia, kiedy nie było cywilizacji, która by 
poezji – w tej czy innej postaci – nie umieszczała w swym centrum prac ludzkich 
(…)(A. Zagajewski W cudzym pięknie, Kraków 2000) 

Czym jest poezja, nie wiemy na szczęście zbyt dokładnie, i wcale nie musimy 
wiedzieć na sposób analityczny; Ŝadna definicja (a jest ich tyle) nie umie 
sformalizować tego Ŝywiołu. (…) Potrzebujemy poezji, tak samo jak 
potrzebujemy piękna (…). Piękno nie jest dla estetów, piękno jest dla kaŜdego, 
kto szuka powaŜnej drogi; jest apelem, obietnicą moŜe nie szczęścia, jak chciał 
Stendhal, ale wielkiej, niekończącej się wędrówki. (A. Zagajewski Obrona 
Ŝarliwości, Kraków 2002) 
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Czym jest poezja?Czym jest poezja?Czym jest poezja?Czym jest poezja?    
Odpowiedzi szukajOdpowiedzi szukajOdpowiedzi szukajOdpowiedzi szukają    Karolina, Julia, Karolina, Julia, Karolina, Julia, Karolina, Julia,     

Marta i HaniaMarta i HaniaMarta i HaniaMarta i Hania    
 

Karolina Chojnacka, klasa III a gimnazjum 
 
Poezja jest przedstawianiem świata, zwykłych przedmiotów w 

ciekawy sposób. Najczęściej wzbudza zainteresowanie swoją treścią, 
ukrytym sensem . Często jest niezrozumiała. Bywa zabawna, ale teŜ 
bardzo powaŜna. Poezja wydaje mi się dobrym sposobem na 
chwilowe pozbycie się problemów. Pozwala spojrzeć na wszystko 
inaczej. Przenosi w inny świat. 

 
Julia Krajecka, klasa III a gimnazjum 
 
 POEZJA - filozoficzna refleksja, prosta, niedosłowna, 

zróŜnicowana. RozwaŜanie, wyraz uczuć, sposób porozumienia z 
przyszłymi, współczesnymi i przeszłymi pokoleniami. Myśl, ucieczka 
od rzeczywistości. 

 
Marta Wieczorek, klasa IIIB gimnazjum 
 
Według mnie poezja jest to sposób wyraŜania uczuć, myśli. Pisząc 

poezję wkraczamy w swój świat, świat idealny, nierealny, w którym 
wszystko wydaje się łatwiejsze. Łatwiej jest mówić o uczuciach, 
myślach, kiedy nikogo nie ma, kiedy mówi się je sobie. 

 
 
 

Hanna Sowińska, klasa I liceum 
 

Romantyczna panna PoezjaRomantyczna panna PoezjaRomantyczna panna PoezjaRomantyczna panna Poezja    
Poezja jest ładniejszą siostrą prozy. To niesprawiedliwe, że choć proza 

towarzyszy nam co dzień, ubiera w słowa wszystkie nasze czyny, nawet te 
niegodziwe to i tak nikt jej nie docenia. Zaś poezja, jak młodsza, 
trzpiotowata siostrzyczka rzuci gdzieniegdzie kilka wersów, przemknie z 
lekkością letniego wietrzyka, nie poświęcając nam zbyt wiele uwagi, a i tak 
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wszyscy zachwyceni przystają i zastanawiają się, co poeta miał na myśli. 
Taka to już „proza życia”. 

Wisława Szymborska ma rację, pisząc że „nic dwa razy się nie zdarza”,  
jestem jednak pewna, że wszystko można opisać w dwojaki sposób prozą 
albo słowami wiersza. Nasza powszednia proza zdaje się bardziej nadążać 
za codziennym biegiem wypadków, poezja chyba jest zbyt delikatna, aby 
bywać w salonikach prasowych i zmagać się z szorstką rzeczywistością. 
Proza, jak prawdziwa starsza siostra jest bardziej obyta, spokojna i 
odporna na zgrzyty codzienności. Poezja za to znacznie swobodniej 
opisuje uroki i piękno ulotnych chwil, słonecznych promieni 
prześwitujących przez jesienne liście, pór roku czy umykających 
momentów życia. 

Każdy z nas inaczej postrzega rzeczywistość i każdy z nas inaczej ją 
potrafi opisać. Myślę, że poeta, to ktoś kto potrafi zatrzymać się na chwilę, 
nie dać się ponieść potokowi ludzkiemu na ulicy i uchwycić w słowach 
przemijający urok życia. Prozaik, zrobi to samo, jednak nie zatrzymując 
się, nie straci tchu nawet na chwilę, będzie gonił dany moment jak 
uciekający pociąg i zdoła oddać jego klimat z chirurgiczną precyzją. 

 Uważam, że czytelnicy  wybierają prozę lub poezję w zależności od tego 
czy chcą sobie pozostawić przestrzeń na własne odczucia  i wyobrażenia, 
co gwarantuje im utwór pisany wierszem, czy też pragną unużać się w 
szczegółach opisów, często oddanych z wielką precyzją. 

Gdzieś przeczytałam, że każdy posiada swoją „muzyczną apteczkę” 
czyli ulubione utwory muzyczne, które mu poprawiają nastrój lub 
wprowadzają w stan zadumy i smutku. Myślę, że analogicznie każdy 
inteligentny i wrażliwy człowiek powinien posiadać swoją „książkową 
apteczkę”, w której znajdzie tomiki wierszy, powieści czy opowiadania 
pełne słońca ciepła i pogody, działające na naszą duszę jak spora dawka 
Aspiryny w czasie przeziębienia. Oraz utwory refleksyjne  i zmuszające do 
zastanowienia, idealne na długie jesienne wieczory, z których każdy może 
być miłym spotkaniem zarówno z rozważną panną Prozą jak i z 
romantyczną panną Poezją. 
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INSPIROWANE POEZJINSPIROWANE POEZJINSPIROWANE POEZJINSPIROWANE POEZJĄ…………    
 
 
Plakaty: Izabela Gorwa, Karolina Chojnacka, Marta P łaczkowska   
 
 
 
 
 

an Kochanowski  

TREN V 
 

Jako oliwka mała pod wysokim sadem 
Idzie z ziemie ku górze macierzyńskim śladem, 
Jeszcze ani gałązek, ani listków rodząc, 
Sama tylko dopiro szczupłym prątkiem wschodząc; 
Tę, jesli ostre ciernie lub rodne pokrzywy 
Uprzątając, sadownik podciął ukwapliwy, 
Mdleje zaraz, a zbywszy siły przyrodzonej, 
Upada przed nogami matki ulubionej. 
Takci się mej najmilszej Orszuli dostało: 
Przed oczyma rodziców swoich rostnąc, mało 
Od ziemie sie co wznióswszy, duchem zaraźliwym 
Srogiej Śmierci otchniona, rodzicom troskliwym 
U nóg martwa upadła. O zła Persefono, 
Mogłażeś tak wielu łzam dać upłynąć płono?  

 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

 

J 
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Jan Jan Jan Jan Kochanowski Kochanowski Kochanowski Kochanowski Tren VTren VTren VTren V    

 

 

Julia Krajecka, klasa IIIa gimnazjum „BOŻE ŁZY" 

 

I nocą Bóg spojrzał na ludzi, 
Pięciu zabiera dzieło tego, co się trudzi 
I dał prostą instrukcję dla jednego dobrego, 
Rzekłszy: zbuduj łódź według planu tego. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Człowiek spojrzał, zdziwiony, lecz ufny i posłuszny. 
Myśląc, że Bóg ma plan jakiś słuszny 
Łódka powstała, człowiek zabrał to, co dobre i żywe, 
Wziął wszystko, co Bóg nakazał, wziął skarby prawdziwe. 
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I czekał na dalsze polecenie, co dalej czynić by miał, 
I Bóg z żalu nad ludźmi zapłakał. 
Z łez powstały morza, wodospady, rzeki wezbrały... 
I ginął każdy, kto żyw – człowiek słaby, mały. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
I łódź płynęła, na niej ludzie spojrzeli w dół – jak głęboko! 
A w górę? Ledwo widać jaki szczyt wysoko. 
Aż wreszcie Bóg podniósł zaczerwienione od łez oko, 
Obejmując wzrokiem, spojrzeniem szeroko. 
 
 
 
 

Wpatrywał się w dawny życia szlak, 
Lecz po ludziach nie został już żaden ślad. 
Widać było tylko gór przełęcze i korony. 
Żył tylko Noe, samotny, zasmucony.                      
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

FOTOGRAFIA POEZJIFOTOGRAFIA POEZJIFOTOGRAFIA POEZJIFOTOGRAFIA POEZJI    
Filip Kaczmarek, klasa II liceum 
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FraszkiFraszkiFraszkiFraszki    
A na koniec drogie dziatkiA na koniec drogie dziatkiA na koniec drogie dziatkiA na koniec drogie dziatki    
W zaciszu swej chatkiW zaciszu swej chatkiW zaciszu swej chatkiW zaciszu swej chatki    

Poczytajcie słowne igraszkiPoczytajcie słowne igraszkiPoczytajcie słowne igraszkiPoczytajcie słowne igraszki    
Pierwszaki napisały fraszki!Pierwszaki napisały fraszki!Pierwszaki napisały fraszki!Pierwszaki napisały fraszki!    

    

  
Ula Sidorska, klasa IB gimnazjum 
 
O Ŝyciu  
Co człowiekowi przychodzi z bogactw mnogich? 
Kiedy śmierć zapuka będzie sądzony jak reszta ubogich. 
 
Na szkołę 
O szkoło! Pół Ŝycia spędzę w tobie- 
ale docenię dopiero przed siedzeniem w grobie.  
 
Na wolność 
Człowiek bez wolności, 
to jak ryba bez ości! 
 
 
Zuzanna Zakrzewska, klasa IB gimnazjum 
 
Na miłość 

Miłość jest dobra, jest teŜ łaskawa,  
ale dla kaŜdego to osobna sprawa. 
 
 

Na autora podręcznika 
Wiersze, prozę, pytania w jedną księgę składa 
I myśli, Ŝe wie wszystko i tak innym opowiada. 

 
 
Na miłość 

Miłość codziennie sprawia cuda, 
Lecz niektórym zobaczyć się nie uda. 
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                 KSIĄś                                                   ś                                                   ZAJN 
 

               
                            
 
KRZYŻÓWKA I REBUS ZUZANNY ZAKRZEWSKIEJ Z KLASAY IB GIMNAZJUM  

1.  

2.  

3.  

4. 

5. 
 
6. 

  

  

7.  

 

8.  

9. 

10.  

11.  

12.  

13.  

14. 

 
1. Imię patronki naszej szkoły. 

2. Dewiza naszej szkoły to „Miłość i … 

3. Krótkie utwory wierszowane. 

4. Nazwa pierwiastka Xe. 

5.  liczby to 1… 

6. Nazwa pieczywa lub przyrząd chemiczny. 

7. Święto patrona w naszej szkole obchodzi się 25… 

8. Najdłuższa rzeka w Polsce. 

9. Kolor symbolizujący miłość i cierpienie. 

10. Siedziba papieża (miasto). 

11. Poznaniacy jedzą je 11 listopada. 

12. Nosi je niedowidzący. 

13. Imię Siostry Dyrektor. 

14. Dzielimy się nim na Wigilię. 

ROZWIĄZANIE: 

     …..……………. …….…………. nosi nazwę……….………… 

Dla pierwszych dwóch osób przewidziane nagrody!!! 

KUPON KONKURSOWY 


