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Z okazji zbliżającego się nieubłaganie końca roku szkolnego pra-
gniemy życzyć Wam udanego odpoczynku. Spożytkujcie odpowiednio 
zbliżający się wielkimi krokami czas wolny, którego zawsze jest zbyt 
mało i wróćcie do szkoły z jeszcze większym zapałem do nauki. 

Przy tej okazji dziękujemy Wam za wsparcie w tworzeniu szkolnego 
czasopisma. Jesteśmy wdzięczni, że zaufaliście nam – KLON sprze-
dawał się jak świeże bułeczki. Postawiliśmy na radość, pogodę ducha, 
czasem niefrasobliwość. W takim klimacie zamierzamy się również 
z Wami pożegnać. Oto nasze zdjęcia z lat cielęcych. Nie podpisujemy 
ich celowo. Zmieniliśmy się tyle, co brudu za paznokciem . 

Redakcja KLONu
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Minął maj, który w Pol-
sce kojarzy się z maturami. 
Egzamin dojrzałości spędza 
sen z powiek młodzieży, ro-
dzicom, nauczycielom. Jest 
sprawdzianem umiejętności 
nabytych podczas kilkunasto-
letniej nauki. Matura otwiera 
drzwi na dobre uniwersytety, 
mogące zapewnić pomyślną 
przyszłość. Jednak w różnych 
stronach świata egzaminy 
różnią się od znanych nam 
matur. Przyjrzyjmy się, jak 
muszą sobie radzić z nimi 
uczniowie z innych krajów.

W Stanach Zjednoczo-
nych uczniowie kończący 
szkołę średnią mają obowią-
zek przystąpić do egzaminu 
SAT I. Sprawdza on ogólne 
umiejętności z języka angiel-
skiego i matematyki. Jednak 
niektóre uczelnie wymagają 
także zdania egzaminu SAT 
II. Do wybrania jest 20 przed-
miotów, w tym matematyka 
na poziomie rozszerzonym.

Odpowiednikiem pol-
skiej matury w Wielkiej Bry-
tanii są egzaminy A-levels. 
Zdaje się je z trzech wybra-
nych przedmiotów. Skala 
ocen to od A do G, a najniższa 
ocena – U jest równoznacz-
na z niezdanym egzaminem. 
Sprawdzian, który zdają fran-
cuscy uczniowie po liceum to 
Baccalauréat. Jego uzyskanie 
umożliwia rozpoczęcie stu-
diów. We Francji istnieją trzy 
rodzaje matury: ogólna, za-
wodowa i techniczna.

Nietypowe zjawisko do-
tyczy egzaminów w Korei. 
W sądny dzień całkowicie 
zmieniona jest organizacja 
transportu w miastach. Rano 
i po południu wojsko pilnuje, 
aby na niebie nie pojawił się 
żaden odrzutowiec ani heli-
kopter. Na placach budowy 
musi zapaść cisza. Władze 
zalecają firmom rozpoczęcie 
pracy później, aby rano na 
ulicach nie tworzyły się korki, 
a uczniowie mogli spokojnie 
dotrzeć do szkół. Policja udo-
stępnia transport rowerami 

i  motocyklami. Miasto 
zwiększa częstotliwość 
przejazdów metra i au-
tobusów. A to wszystko 
po to, żeby koreańscy 
uczniowie szkół śred-
nich mogli bez pro-
blemu dotrzeć na eg-
zaminy i w spokoju je 
napisać. Koreańczycy 
bardzo cenią sobie do-
bre wykształcenie i po-
ważnie podchodzą do 
egzaminu dojrzałości, 
który ma istotny wpływ 
na ich dalsze życie.

Japonia jest kra-
jem posiadającym 
jeden z  najbardziej 
restrykcyjnych i wy-
magających systemów 
edukacji. Japończycy 
są społeczeństwem, dla 
którego jedną z waż-
niejszych wartości jest 
wykształcenie. 

W tym kraju ist-
nieje pięciostopniowy 
system edukacji, a za-
kończenie każdej ze 
szkół wiąże się z dużą 
ilością egzaminów. 
Jest to jedyny sposób 
sprawdzania wiedzy szkolnej, 
który każdy, nawet najmłod-
szy Japończyk, musi zdać.

Największą popularno-
ścią w systemie szkolnym cie-
szą się testy zamknięte wielo-
krotnego wyboru, które, jak 
twierdzi większość obywateli, 
są najskuteczniejsze w udo-
wadnianiu twardej wiedzy 
i ciężkiej pracy, jaką trzeba 
włożyć w przygotowanie się 
do nich. Promocja do następ-
nej klasy jest jednak automa-
tyczna.

Najgorszym momentem 
jest czas zdawania egzami-
nów wstępnych, który nosi 
nazwę shiken jigoku, czyli 

„piekło egzaminów”. 
Czasem natłok testów, 

brak odpoczynku i presja sze-
rząca się wśród nastolatków, 
w niektórych przypadkach pro-
wadzi do trwałego uszczerbku 
na ich zdrowiu. Zdarzają się i 

tacy uczniowie, którzy popeł-
niają samobójstwo.

Najtrudniejsze są egza-
miny na studia, gdyż otrzy-
manie dyplomu na jednej 
z siedmiu najlepszych uczelni 
w kraju jest gwarancją przy-
szłej kariery zawodowej.

Dzięki tak dużej ilości te-
stów, widać efekty, gdyż Japoń-
czycy są bardzo dobrze wy-
edukowani. Jednak nie wiem, 
czy tak dobre wyniki w szkole 
są warte choćby utraty zdro-
wia spowodowanej stresem, 
napięciem i reżimem wprowa-
dzonym w każdej japońskiej 
placówce edukacyjnej.

W 82-milionowym Bi-
harze ściąganie to istna pla-
ga. Każda matura przynosi 
kolejne afery, a władze nie 
potrafią sprawić, by egzami-
ny były uczciwe. Tłumaczą, 
że  to wręcz niemożliwe. Każ-
demu zdającemu pomagają 

trzy lub cztery osoby. Biorąc 
pod uwagę liczbę maturzy-
stów, dochodzimy do 6-7 mln 
osób, które pomagają oszukać 
komisję egzaminacyjną. Bez 
współpracy z rodzicami nie 
ma mowy o uczciwych eg-
zaminach. A na to nie ma co 
liczyć. W tej sprawie aresz-
towano już trzysta osób i  re-
legowano blisko ośmiuset 
uczniów, skonfiskowano wor-
ki ściąg. Uczniowie, którym 
udowodniono ściąganie, nie 
mają prawa do powtarzania 
egzaminu.

Egzamin pisemny z chiń-
skiego obejmował takie te-
maty jak: „Chiński pokojowy 
rozwój na scenie światowej”, 

„Nie bądź mierny” czy „Nowy 
świat potrzebuje ciebie”.

Katarzyna Bis 
i Weronika Tuzimek

Egzaminy w kalejdoskopie

Nasi gimnazjaliści są już 
po egzaminach i muszą podjąć 
bardzo ważną decyzję – wy-
brać klasę o odpowiednim pro-
filu. Choć wielu z nich jeszcze 
nie wie, co będzie robić w przy-
szłości, możemy im przypo-

mnieć, jakie klasy ma w swo-
jej ofercie Katolickie Liceum 
Ogólnokształcące. Oto one:

– klasa humanistyczna 
z językiem polskim na pozio-
mie rozszerzonym (od drugiej 
klasy liceum można wybrać 
do rozszerzenia dwa z trzech 
przedmiotów: historia, wos 
i języki obce);

– klasa matematyczna 
z  rozszerzoną matematyką 
oraz z dwoma przedmiota-
mi do wyboru spośród fizyki, 
geografii, historii i WOSu;

– klasa biologiczno-
-chemiczna z rozszerzoną 
biologią i chemią. Uczniowie 
klasy o nowym profilu będą 
brali udział w zajęciach labo-

latoryjnych, wykładach aka-
demickich, otwartych poka-
zach, kołach naukowych oraz 
ćwiczeniach i prezentacjach 
w ogrodzie botanicznym i mu-
zeum zoologicznym UMCS.

Zachęcamy do wyboru 
jednej z tych klas w naszym 
Katolickim Liceum Ogólno-
kształcącym!

Maria Gizan

Oferta KLO
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Matura to bzdura?

Pokolenie Koziołków Matołków*

Kiedy nasi starsi koledzy 

przygotowywali się do egza-

minu maturalnego i gimna-

zjalnego, przeprowadziłyśmy 

w kwietniu ankietę wśród ra-

domian w wieku 16-19 lat, by 

sprawdzić, czy są już gotowi 

do „bitwy”.

Na podstawie przepro-

wadzonego badania stwier-

dzamy, że 41% podchodzą-

cych do egzaminów było do 

1. W jakich lata wybuchła 

i skończyła się I wojna 

światowa?

— 1618-1922

— 1900-1980

2. Co to jest aorta?

— coś w muzyce

— to takie coś nad głową u 

świętych

3. Ojczyzną Żydów jest:

— Iran

— Istambuł

4. Największe jezioro 

w Polsce?

— Bug

— Hańcza

5. Jakie są dwie najwięk-

sze rzeki na świecie?

— Wisła i Odra

— Nil i Anakonda

6. Jak napisać po angiel-

sku „luty”?

— Luting

— Labuary

7. Wyznawcy jakiej wiary 

modlą się w synagodze

— buddyści

— jezuici

8. Kto był twórcą znane-

go obrazu pt. „Ostatnia 

Wieczerza”?

— Jezus

— Leonardo di Caprio

9. Kim był Nelson Man-

dela?

— wynalazł tablicę Mende-

lejewa

— działacz na rzecz Mu-

rzynów

10. Kto napisał powieść 

pt: „Lalka”?

— Henryk Sienkiewicz

— Jan Paweł II

11. Czy mężczyzna w Egip-

cie może być mężem sio-

stry swojej żony wdowy?

— Tak, bo on nie żyje

— Nie, chyba że jest fara-

onem

12. Jak nazywali się rodzi-

ce Jezusa?

— Adam i Ewa

— Maryja i Jakub

Od jakiegoś czasu w tele-

wizji i radiu głośno jest na te-

mat spadającego czytelnictwa 

w Polsce. Według wielu prze-

prowadzonych badań i  staty-

styk coraz mniej osób sięga po 

drukowane książki. W 2014 

roku połowa naszych rodaków 

nie przeczytała tekstu dłuż-

szego niż trzy strony. Mówi 

się, że  jest to efekt rozwoju 

technologii. Od niedawna po-

pularne stały się na przykład 

e-booki czyli tzw. elektronicz-

ne książki, które zyskują coraz 

większe uznanie.

Kolejną przyczyną spa-

dającego czytelnictwa w Pol-

sce jest zniechęcenie wielu 

osób do książek, ponieważ od 

dziecka jesteśmy przymuszani 

do czytania lektur. Przeprowa-

dziłam wśród przyjaciół krótką 

ankietę na temat czytelnictwa 

i na pytanie,  sądzą o lekturach 

szkolnych, wielu z  nich odpo-

wiedziało, że są nieciekawe 

i niezrozumiałe. Tylko kilka 

osób stwierdziło, że  niektóre 

są naprawdę ciekawe i  godne 

polecenia. Dobrą wiadomo-

ścią jest fakt, że  większość 

młodzieży lubi czytać książki 

„w swoim guście” tzn. takie, 

które mogą wybrać sobie sami. 

W dzisiejszych czasach 

coraz mniej osób ma czas na 

czytanie. Wielu responden-

tów mojej sondy zaznacza, że 

często nie ma czasu na ulu-

bioną książkową pozycję. Jest 

to spowodowane nadmiarem 

obowiązków domowych jak 

i  szkolnych.  Dobrą alterna-

tywą dla zapracowanych są 

audiobooki, niektóre nawet 

przypominające formą słu-

chowiska.

Wydaje mi się, że ogól-

na dostępność literatury jest 

przyczyną spadku jej popular-

ności.  Dawniej czytelnicy wal-

czyli o książki, przetrzebiali 

półki w antykwaria-

tach, które cieszyły 

się sporym zainte-

resowaniem. Dziś  

niestety takie skle-

py odwiedzają tylko 

nieliczni. Pragnie-

nie posiadania do-

mowej biblioteczki 

zostało zastąpione 

tęsknotą za kinem 

domowym, konsolą 

i tym pododobny-

mi urządzeniami umilającymi 

życie. 

Wielu ankietowanych 

jest przekonanych, że czytanie 

książek to czynność zbędna, 

nawet wstydliwa. Wstyd mi za 

nich!

Małgorzata Satora

Adrianna Stanikowska

Paula Wilkowska

Zuzia Skoczylas

Ki d i i k l d

nich przygoto-

wanych. Pozo-

stali powinni się 

jeszcze pouczyć.

Zamiesz-

czamy (ku 

przestrodze) za-

bawne odpowie-

dzi niektórych 

uczestników.

*Szukając drogi do Pacanowa i czegoś do jedzenia, Koziołek zawędrował do mia-
sta, w którym nie wolno było mieć brody. Jeśli ktoś ją miał, ucinano mu głowę. Ko-
ziołek jednak nie umiał czytać, więc nie przeczytał ostrzeżenia na bramie i wszedł 
do miasta. Tam go złapano i odcięto mu głowę. Na szczęście znalazł go dobry szewc 
i przyszył mu głowę z powrotem.
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roku w Warszawie odbył się 

etap wojewódzki Konkursu 

Polonistycznego organizowa-

nego przez Mazowieckiego 

Kuratora Oświaty, w którym 

wzięło udział ośmiu uczniów 

naszej szkoły. Przeszedłszy 

przez słowo wstępu, możemy 

rozpocząć część mniej oficjal-

ną, a mianowicie krótki opis 

pracy olimpijczyków, wyjąt-

kowo z pominięciem nauko-

wego punktu widzenia. Mimo 

pewnej absurdalności tego 

twierdzenia, uczciwie przy-

znaję, że w ciągu tych kilku 

miesięcy na nasze spotkania 

przygotowawcze składało się 

wiele (czasem zaskakujących 

i  luźno związanych z języ-

kiem polskim) elementów:

a) czekolada – jesteśmy 

wyznawcami teorii, że należy 

szybko nadrabiać stracone 

podczas wysiłku umysłowego 

kalorie;

b) tony notatek – no-

siliśmy je przy sobie w róż-

ne dziwne miejsca (kolega-

-rekordzista nie rozstał się 

z  nimi nawet na urodzinach 

kolegi), czasem po prostu 

po to, by zawstydzić innych 

olimpijczyków;

c) szeroko rozumiane 

sprawy szkolne, czasem zu-

pełnie odbiegające od właści-

wego tematu rozmowy;

d) eseje i rozpraw-

ki w  nakładzie jedna sztuka 

dziennie, a także gorące proś-

by, by ich nie odczytywać;

e) cytowany z regular-

nością co pięć minut (przez 

wspomnianego kolegę od no-

tatek) „Raport o Szekspirze” 

przedstawiający zdumiewa-

jące fakty odnośnie jednego 

z najlepszych angielskich pi-

sarzy. Autor podważa m.in. 

wymowę jego nazwiska, za-

pewniając, że określenie Will 

Szaksper ze Stratfordu dużo 

lepiej spełnia swe zadanie;

f ) dyskretne podsłu-

chiwanie zajęć innych olim-

pijczyków (mam nadzieję, że 

nam wybaczycie…) i inne sze-

roko zakrojone akcje detekty-

wistyczne;

g) kilka nieprzewidzia-

nych wypadków m. in. epide-

mia grypy.

W czym tkwił fenomen 

zajęć? Czy jego objawem są 

tylko doskonałe noty uczniów 

(100% nagrodzonych)? Otóż, 

według mojej su-

biektywnej opinii 

naszą najmocniejszą 

stroną była współ-

praca. Przebiegała 

ona na wielu płasz-

czyznach, od dzie-

lenia się materia-

łami naukowymi, 

poprzez wzajem-

ną motywację, po 

wsparcie w ciężkich 

chwilach lub po pro-

stu miłą rozmowę. 

Z tego też powodu 

poza gratulacjami 

za wyniki, właściwe 

jest także złożenie 

laurów za osiągnię-

cia w wymiarze od-

powiedniego zacho-

wania w danej sytuacji (nota 

bene właśnie ten czynnik jest 

uznawany przez psychologów 

za miarę inteligencji). 

Z ważniejszych wyda-

rzeń należy wymienić:

a) partyjka „Cyga-

na” (gra karciana polegająca 

przede wszystkim na chowa-

niu kart – ku przerażeniu sio-

stry Barbary podejrzewającej 

uczestników o łamanie zasad), 

która jak nic innego rozłado-

wuje przedkonkursowy stres;

b) koncert hitów z lat 

naszego dzieciństwa, prawdo-

podobnie najlepsze lekarstwo 

na załamanie w drodze po-

wrotnej np. niezapomniane 

piosenki Gosi Andrzejewicz;

c) nawiązywanie no-

wych znajomości m.in. z Fi-

lipem z Żyrardowa (na szczę-

ście w dyskretny sposób udało 

się zatuszować nieznajomość 

położenia jego rodzinnego 

miasta);

d) ambitne plany i spo-

soby na ściąganie i inne formy 

współpracy na egzaminie.

Na zakończenie chciał-

bym życzyć uczniom Katolika 

dalszych sukcesów, a także 

(tym razem już bardziej tra-

dycyjnie) pogratulować osią-

gnięć naukowych.

Monika Nowakowska

Ps. 18 maja w auli Wy-

działu Matematyki i Nauk 

Informacyjnych Politechniki 

Warszawskiej odbyło się wrę-

czenie dyplomów laureatom 

wszystkich konkursów przed-

miotowych w roku szkolnym 

2014/15. Poniżej zdjęcie na-

szych laureatek.

Polski rządzi!

wolne lektury - pro-

jekt biblioteki cyfro-

wej, udostępniającej 

swoje zasoby w otwar-

tym Internecie. Utworzony 

w  2007, gromadzi lektury 

szkolne, które są zalecane do 

użytku przez Ministerstwo 

Edukacji Narodowej i dzie-

ła klasyki literatury polskiej 

i światowej, które dostęp-

ne są w domenie publicznej. 

Współtworzony przy współ-

pracy z Biblioteką Narodową, 

Biblioteką Śląską i Biblioteką 

Elbląską, pod patronatem 

Ministerstwa Edukacji Naro-

dowej, Ministerstwa Kultury 

i Dziedzictwa Narodowego 

oraz Stowarzyszenia Pisarzy 

Polskich.

BC, czyli Book-

Crossing – w 2001 

r. za sprawą Rona 

Hornbakera, programisty 

trudniącego się wdrażaniem 

projektów internetowych, 

narodziła się idea bookcros-

singu. Rzecz dotyczy książek, 

które w zupełnie nowatorski 

sposób włączane są do spo-

łecznego obiegu integrując 

na nieznaną dotąd skalę rze-

sze czytelników, tak zwanych 

bookcrosserów. Spotykani 

w księgarniach, klubach czy 

mijani na ulicy, nie wyróżnia-

ją się niczym szczególnym od 

zwykłych czytelników. Jed-

nak książki, po które sięgają, 

mają specjalne oznakowanie: 

naklejkę lub pieczątkę z logo 

bookcrossingu wraz z nume-

rem identyfikacyjnym książ-

ki. Dzięki temu, przechodząc 

z rąk do rąk – bo na tym po-

lega cała zabawa, by przeczy-

taną książkę nie odstawiać 

na półkę, tylko podać dalej - 

możemy śledzić w internecie 

historię jej czytelniczej po-

dróży. Celem organizatorów 

i miłośników idei bookcros-

singu jest stworzenie z całego 

świata globalnej, ruchomej 

biblioteki, międzynarodowej 

społeczności ludzi, którzy 

kochają książki i kochają się 

nimi dzielić.
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Wiosna, ach to ty!

Wiosenny optymizm

Wiosna to moja ulubiona 

pora roku. Uwielbiam obser-

wować budzącą się do życia 

przyrodę. Co roku z utęsknie-

niem czekam na ciepłe, sło-

neczne dni. Ogromną przy-

jemność sprawiają mi spacery 

po zielonym parku, widok ko-

lorowych skwerów i woń kwit-

nących drzew. Zachwycam się 

nawet burzami i zapachem 

deszczu, który właśnie rozpa-

dał się za oknem.

Dlaczego tak bardzo lu-

bię wiosenny czas? Może dla-

tego, że kojarzy się nam ze 

zmianami w każdym wymia-

rze życia. Przyroda budzi się 

z zimowego snu, zmienia się 

z martwej, uśpionej w pięk-

ną i energiczną. My, robiąc 

wiosenne porządki chcemy 

zmienić bałagan w harmonię 

i zacząć funkcjonować w ła-

dzie. Niektórzy decydują się 

na więcej aktywności i sportu, 

aby poprawić swoją kondycję, 

może i wygląd. Piękna pogo-

da zachęca przecież do spę-

dzania czasu na świeżym po-

wietrzu. Inni planują zmiany 

w relacjach ze znajomymi. Za-

czynamy dostrzegać w innych 

pozytywne cechy, których do 

tego czasu nie widzieliśmy. 

Często słyszymy: zakochaj się 

na wiosnę! A na parkowych 

ławkach widzimy coraz więcej 

zakochanych par. Wszystko 

sprzyja zmianom na lepsze.

Może warto znaleźć coś, 

co wymaga metamorfozy 

i  nad czym warto popraco-

wać. Wiosna to dobra okazja 

do tego, aby poukładać swoje 

życie i choć troszkę odmienić 

codzienność. 

Kasia Bis

Wiosna już na stałe zago-

ściła w Polsce. Wszędzie słychać 

śpiew ptaków, dźwięki owadów 

i ogólnie jest bardzo pozytywnie. 

Według Instytutu Meteorologii i 

Gospodarki Wodnej na zmiany 

atmosferyczne reaguje około 50-

70% Polaków. A  więc co powo-

duje u nas napływ energii o  tej 

porze roku?

Okazuje się, że znaczący 

wpływ na nasze wiosenne sa-

mopoczucie ma słońce. Sta-

re powiedzenie mówi : „Tam, 

gdzie nie zagląda słońce, tam 

musi przychodzić lekarz”. Pro-

mienie słoneczne produkują 

witaminę D, odpowiedzialną 

za wspieranie rozwoju kości 

i  mięśni. Lekarze twierdzą, 

że witamina ta jest niezbędna 

w prawidłowym funkcjono-

waniu każdego organu w  na-

szym ciele. Niedobór witami-

ny D może powodować wiele 

chorób, które nawet z nazwy 

wydają się straszne. Są to na 

przykład: cukrzyca insulino-

zależna, reumatoidalne za-

palenie stawów, czy toczeń 

rumieniowaty układowy. Wy-

chodźcie na słońce – uniknie-

cie tych okropieństw! 

Swoją wzmożoną aktyw-

ność wiosenną zawdzięcza-

my Matce Naturze. Tak jak 

większość zwierząt na Ziemi 

zostaliśmy zaprogramowani 

na funkcjonowanie w  cie-

plejszym klimacie. Kiedy 

nadchodzi zima, nasz orga-

nizm automatycznie spowal-

nia swoją pracę. Zapadamy 

w coś w rodzaju snu zimo-

wego. Wraz z nadejściem 

wiosny, oprócz przyrody do 

życia budzimy się i my. Or-

ganizm wraca do tempa pra-

cy sprzed zimy, znów mamy 

siłę i chęć do działania.

Ale dobry nastrój na 

wiosnę nie zawsze jest 

spowodowany biologicznymi 

czynnikami. Powiedzmy sobie 

szczerze. Kto z nas lubi mieć 

na sobie kilka warstw swe-

trów, codziennie przez trzy 

miesiące? Sama myśl o  rzu-

ceniu puchowych kurtek na 

dno szafy, napawa nas nie-

opisanym optymizmem. Już 

w marcu można zauważyć na 

ulicy ludzi w cieniutkich swe-

terkach i koszulach z krótkim 

rękawem. Niestety, ma to cza-

sami niemiłe konsekwencje. 

Polscy naukowcy obliczyli, 

że wiosną każdego roku z po-

wodu przeziębień odwiedziło 

lekarzy około 15 tysięcy osób. 

Jesienią natomiast jedyne 3 

tysiące. Oznacza to, że nasza 

odporność wiosną jest bardzo 

osłabiona.

Jeżeli już mówimy o ki-

chaniu i lekarzach, to musimy 

też wspomnieć o wszechobec-

nych pyłkach. Tak, to praw-

dziwa mordęga dla alergików. 

Nie ma miejsca, gdzie nie lata-

łyby te małe paskudztwa. Dru-

gim problemem jest linienie 

zwierząt. Po zimie praktycz-

nie wszystkie nasze pupile gu-

bią sierść. Jedynym sposobem 

na uniknięcie napadów alergii 

w tym okresie jest codzienne 

przyjmowanie masy środ-

ków antyalergicznych. Chyba, 

że ktoś woli przesiedzieć trzy 

miesiące w domu.

Cieszymy się z wszech-

obecnego słońca i radości. 

Wiosna to jedna z najpięk-

niejszych pór roku. Wykorzy-

stajmy jej uroki i ruszajmy się 

jak najwięcej. Nie dajmy się 

zwariować internetowym wy-

mysłom na temat wiosennych 

depresji. Przede wszystkim 

jednak uważajmy na swoje 

zdrowie, bo wiosenna pogo-

da jest bardzo zmienna. A nie 

chcemy przecież opuścić ani 

jednego dnia w szkole z powo-

du choroby ;).

Ola Alberska

Wi j l bi l h k k

Ps. W ostatniej chwili, 

ale  załapaliśmy się z wyda-

niem na kalendarzową wiosnę.
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Odchudzanie z głową

W dzisiejszych czasach 

dziewczyny odczuwają silną 

presję, aby być piękne i szczu-

płe. Jednak czego by nie robi-

ły i tak nie widzą rezultatów. 

Są wśród nas nastolatki, które 

czują się brzydkie. Wydaje im 

się, że są gorsze, ponieważ nie 

wyglądają tak, jak kobiety z te-

lewizji czy Internetu. Odczu-

wają dyskomfort wynikający 

z  rozbieżności między „ide-

ałem”, a swoim odbiciem w lu-

strze.

Z anoreksją może zmagać 

się każdy. Jednak to przypad-

ki celebrytów są najbardziej 

nagłaśniane. Wiele znanych 

osób takich jak Nicole Richie, 

Keira Knighetley czy Angelina 

Jolie wpadło w nałóg, jakim 

jest odchudzanie. Aktorka Ca-

lista Flockhart bardzo długo 

zaprzeczała plotkom na temat 

swojej anoreksji. Do choroby 

przyznała się niedawno. Cięż-

ko pracując na planie seria-

lu, jadła bardzo mało. Wolny 

czas poświęcała na ćwiczenia 

fizyczne. Powoli i nieświado-

mie wpędziła się w tę choro-

bę, nazywaną również jadło-

wstrętem.

Według badań WHO 

z 2008 roku wynika, że polskie 

nastolatki posiadają najwięcej 

kompleksów na punkcie swo-

jego wyglądu ze wszystkich 

dziewcząt w całej Europie. Gdy 

dochodzą do wniosku, że mu-

szą coś zmienić, często zaczy-

nają się głodzić. Jest to jeden 

z najgorszych sposobów na 

odchudzanie. Na początku są 

zadowolone z  re-

zultatów. Ale do 

czasu. Zaczyna-

ją się bóle głowy, 

potem wypadanie 

włosów, łamią się 

paznokcie, zda-

rzają się omdlenia. 

Czasami bliscy 

takich osób uświa-

damiają sobie, 

że coś jest nie tak. 

Niestety bywają 

przypadki, że dziewczęta wpa-

dają w anoreksję lub bulimię. 

Inne przestają jeść słodycze 

i mięso, gdyż uważają, że przez 

spożywanie tych produktów są 

grube. Powoli zaczynają sobie 

odmawiać co-

raz więcej. 

W Inter-

necie można 

znaleźć wiele 

różnych diet 

odchudzają-

cych:

-

ta Dukana 

(„dieta biał-

kowa”) pozwala już w pierw-

szych dniach schudnąć kilka 

kilogramów. Niezmienne po-

zostają dwie zasady: dziennie 

trzeba wypić przynajmniej 1,5 

litra wody oraz należy codzien-

nie spożywać od 1 do 3 łyżek 

otrębów owsianych. Dieta ta 

powoduje szybkie chudnięcie. 

Nie jest wskazana dla osób, 

które nie są w stanie wypić 2 

litrów wody dziennie oraz nie 

powinni stosować jej cukrzycy, 

chorzy na tarczycę, nerki. 

jest bardzo niskokaloryczna. 

U  osób ją stosujących może 

pojawić się osłabienie, zawro-

ty głowy, omdlenia. Pomimo 

tego, że jest najbardziej po-

pularną metodą odchudzania 

kilkudniowego, to nie warto jej 

stosować.

Bardadyna pozwala schudnąć 

1 kg w weekend. Polega na pi-

ciu koktajli w porach posiłków. 

Stosując się do niej dobrze jest 

już w piątek kolację zastąpić 

koktajlem, a poniedziałkowe 

śniadanie czymś lżejszym dla 

żołądka.

-

wych pozwala na schudnięcie 

6 kg w trzy tygodnie. Stosując 

ją trzeba zapomnieć o słody-

czach, tłuszczach zwierzęcych 

i ograniczyć węglowodany. Po-

zwala wyrobić zdrowe nawyki 

żywieniowe. Nie szkodzi zdro-

wiu i może być długo stosowa-

na.

Bezpieczna dieta powin-

na być różnorodna. Diety typu 

czekoladowa, owocowa, jajecz-

na, jogurtowa, truskawkowa 

zawierają w nazwie jeden pro-

dukt, na którym opiera się cała 

dieta. Z góry możemy wtedy 

zakładać, że nie dostarczymy 

naszemu organizmowi wszyst-

kich substancji odżywczych.

Ale po co się głodzić, od-

mawiać sobie ulubionych dań? 

Po co szkodzić sobie i swojemu 

zdrowiu? Można do tej spra-

wy podejść zupełnie inaczej. 

Zdrowo się odżywiać i zacząć 

ćwiczyć. Brzmi o wiele lepiej, 

prawda? Ważne jest, aby do-

starczać or-

ganizmowi 

wszystkich 

składników 

o d ż y w -

czych. Nie-

zbędne jest 

codz ienne 

spożywanie: 

białka, cu-

krów, tłusz-

czy, witamin i innych mikro-

elementów. Niedostarczanie 

któregokolwiek z nich powo-

duje, że  organizm przestaje 

pracować we właściwy sposób. 

Zasadami, które powinny to-

warzyszyć dobrej diecie są: pa-

miętanie o śniadaniu, jedzenie 

małych posiłków w krótkich 

odstępach czasu, jedzenie ryb 

chociaż raz w tygodniu, picie 

dużej ilości wody, ostatni po-

siłek 2-3 godziny przed snem, 

odpowiednia ilość snu (min. 

7 godzin). Częstym błędem 

w odchudzaniu jest picie słod-

kich, gazowanych napojów, 

które powodują przybieranie 

na wadze. Lepiej zamienić je 

na zdrowe soki, jedzenie goto-

wych dań typu fast food, pod-

jadanie między posiłkami.

Jest również bardzo dużo 

ćwiczeń na odchudzenie po-

szczególnych części ciała. Nie-

którym proponowałabym po 

prostu zacząć ćwiczyć na lek-

cjach WF-u. Potem dopiero 

wybrać zestaw, który będzie 

odpowiedni i nie przekroczy 

waszych możliwości. 

Moda na odchudzanie 

podobno mija. Projektanci 

nie mogą zatrudniać modelek, 

które noszą ubrania w rozmia-

rze mniejszym niż 36. Wygląda 

na to, że niedługo na wybie-

gach nie zobaczymy już wy-

chudzonych dziewczyn, ale  ta-

kie, z którymi będziemy mogły 

się identyfikować. Nie dieta, 

tylko zdrowe odżywianie jest 

kluczem do pięknej sylwetki 

i wspaniałego samopoczucia.

Edyta Noga
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Coraz bliżej wakacje. Wiosną zdajemy sobię sprawę z tego, że chcemy dobrze się prezentować, 

gdy nadejdzie lato. Nastolatki zaczynają martwić się swoim wyglądem. Decydują, że trzeba coś zmienić, 

ponieważ wydaje im się, że są za grube.
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Ofiara mody

Łatwo popełnić błędy na drodze do bycia 

trendy, a niestety ciężko jest je naprawić. Poka-

żemy Wam, czego unikać, by nie stać się kolejną 

ofiarą mody.

Moda na niektóre elementy garderoby zmie-

nia się bardzo często, ale nie znaczy to, że musi-

my ślepo podążać za wszystkimi trendami oraz 

posiadać wszystkie modne rzeczy w swoich sza-

fach. Niektórych ubrań nigdy nie powinniśmy 

posiadać i zakładać, nawet, jeśli są hitem sezo-

nu! Jak to mówiła Coco Chanel: „Moda przemija, 

styl pozostaje”.

Obecnie moda stawia na podarte ubrania 

oraz na jasne barwy i kwieciste wzory. 

Mamy nadzieję, że dałyśmy Wam kilka 

wskazówek co do poprawnego ubioru. Poza tym 

zmiana trendów nie oznacza tego, że musisz 

zmienić całą swoją garderobę. Niektóre sezono-

we hity mogą wyglądać na Tobie fatalnie. Dlate-

go najlepiej jest unikać takich wpadek. Daruj so-

bie na przykład zakup supermodnych koszulek 

z żenującymi napisami. Niektóre z nich to szczyt 

głupoty. Zrezygnuj też, nawet jeśli masz idealną 

figurę z posiadania krótkich topów, które odsła-

niają brzuch. 

Paula Wilkowska

Adrianna Stanikowska
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Dzień Dziecka
Dzień Dziecka, czyli świę-

to, które od najmłodszych lat 
kojarzy nam się z górą prezen-
tów i chwilą, gdy zapominamy 
o naszej wątpliwej dorosłości 
i korzystamy z przywilejów 
związanych z młodym wie-
kiem. To czas odpoczynku 
i zabawy. 

Z tej okazji, w całym kraju 
odbywają się festyny, zabawy 
oraz inne imprezy plenerowe 
dla najmłodszych. Dzień ten 
daje rodzicom możliwość spę-
dzenia czasu ze swoimi pocie-
chami i obdarowania ich upo-
minkami.

Uroczystość ta została 
wymyślony przez Światową Fe-
derację Kobiet Demokratycz-
nych. Miała ona na celu zwró-
cić uwagę ludziom, jak ważne 
jest, aby chronić najmłodszych 
przed okrucieństwami wojny, 
głodem oraz wieloma innymi 
krzywdami.

Dzień Dziecka jest świę-
tem obchodzonym niemal na 
całym świecie. Jednak każdy 
kraj celebruje go w inny sposób. 

We Francji na przykład 
nie ma typowego Dnia Dziec-

ka. Jednak 6-go stycznia ob-
chodzony jest Dzień Rodziny. 
Z okazji tego święta Francuzi 
przyrządzają uroczysty, ro-
dzinny obiad składający się 
z  wielu rodzajów najrozmait-
szych potraw. Podczas posiłku 
najmłodsi nakładają na głowy 
papierowe korony i otrzymują 
drobne prezenty od rodziców 
na znak podarków złożonych 
niegdyś Jezusowi.

We Włoszech nie ma ofi-
cjalnych obchodów tego święta, 
jednak od kilku lat dzięki ini-
cjatywie polskich organizacji, 
tradycja ta staje coraz bardziej 
popularna wśród Włochów.

W ostatnich latach sto-
warzyszenia polonijne na Pół-
wyspie Apenińskim zaczęły 
rozpowszechniać ideę tej uro-
czystości. 

Dzisiaj w każdym regionie 
Włoch, zamieszkałym przez 
polonię, urządza się imprezy 
i festyny z okazji Dnia Dziec-
ka. Nie są skierowane wyłącz-
nie do polskich dzieci, lecz 
do wszystkich mieszkańców 
Włoch, a plakaty oraz ulotki 
informujące o tym wydarzeniu, 

drukowane są 
w dwóch języ-
kach - włoskim 
i polskim. Dzie-
ci zyskują do-
datkową okazję 
na zdobycie 
prezentów.

No wła-
śnie, będąc 
przy upomin-
kach chciała-
bym zwrócić 
uwagę na ich 
postać oraz 
cenę. Dawniej 
w tym szczegól-
nym dniu dzie-
ci otrzymywały 
s y mb ol icz ną 
sumę pienię-
dzy lub słodycze. Obecnie ro-
dzice próbują się prześcignąć 
w wybieraniu kosztownych 
prezentów. Nikogo już nie 
dziwi widok 7-letniego dziec-
ka otrzymującego tablet, bądź 
smartphone’a.

Nasuwa się jednak pyta-
nie, czy takiej małej istocie po-
trzebne są drogie gadżety oraz 
czy nie mijamy się z ideą tego 

dnia. Przecież został on stwo-
rzony, by dzieci spędzały wię-
cej czasu ze swoimi rodzica-
mi, co w dzisiejszych czasach 
jest rzeczą niezmiernie cenną 
i ... rzadką. Chwil spędzonych 
z bliskimi nie da się kupić, jed-
nak dla mnie jest to najcenniej-
szy ze wszystkich prezentów.

Weronika Tuzimek

Przygody 
Mustafy Dzielnego

Dawno, dawno temu, za 
górami, za lasami, w królestwie 
Hełmód żył sobie Mustafa. 
Wraz ze swoją rodziną - siostrą 
Kleodią i tatą Kleofasem wiódł 
spokojne i beztroskie życie. 

Jego każdy dzień przypo-
minał pewien schemat. Wsta-
wał skoro świt. Najpierw kar-
mił świnie, a potem ruszał do 
pracy do zamku króla Łukasza 
Wszechmocnego. Co praw-
da Mustafa był wieśniakiem, 
ale umiał czytać i pisać. Został 
też szefem wszystkich sprzą-
taczy w królestwie. Posiadał 
nawet malutkie biuro, w któ-
rym zarządzał. Choć pracował 
w  zamku króla, nigdy nie miał 
z nim kontaktu, ponieważ uwa-
żany był za prostego człowieka.

Nadszedł poranek, któ-
ry zmienił jego życie. Mustafa 
wstał i poszedł do pracy. Gdy 
przechodził przez bramę zam-
ku, jego oczom ukazała się tra-
giczna scena z udziałem samego 
króla Łukasza Wszechmocnego. 
Otóż władca wraz z dziesięcio-
ma uzbrojonymi po zęby straż-
nikami kłócił się z czarodziejem 
Ganfuldem. Sytuacja była bar-

dzo dziwna. Wszyscy wiedzieli 
o tym, że jeśli ktoś się sprzeciwił 
królowi, natychmiast był skaza-
ny na karę śmierci. Ale nie tym 
razem. Król prowadził z nim 
zażartą dyskusję, jak każdy inny 
człowiek. Mustafie bardzo się 
spieszyło do pracy, ale postano-
wił zostać chwilę i posłuchać. 

Chodziło o przepowiednię, 
w której Ganfuld przewidział 
koniec, totalną zagładę króle-
stwa. Król nie mógł sobie tego 
wyobrazić, gdyż Hełmód był 
jedną z najlepszych fortec na 
całym świecie. Po długiej dys-
kusji  król oznajmił, że uważa 
Ganfulda za zdrajcę. Stwierdził, 
że czarodziej sieje panikę, po-
nieważ chce upadku królestwa. 
Wygnał go z królestwa. Wszyst-
ko odbyło się na ulicy przed do-
mem maga.

Mustafa zaciekawiony 
faktem, że Ganfuld był pewien 
klęski Hełmódu, poszedł do 
czarodzieja, aby dowiedzieć się 
czegoś więcej. Mag zgodził się 
na rozmowę, lecz bardzo krót-
ką, ponieważ miał czas tylko do 
południa. Potem musiał opuścić 
królestwo. 

O k a z a ł o 
się, że w prze-
powiedni mag 
nie widział 
wrogich wojsk, 
lecz atak kilku-
nastu wielkich 
smoków pod 
d o w ó d z t w e m 
n a j w i ę k s z e g o 
z  największych, 
n a j s t r a s z n i e j -
szego smoka - 
Krzysztofa Ru-
dego. Mustafa 
słyszał o nim 
w  legendach. Król jednak tych 
opowieści nie znał. Myślał, 
że wrogie plemiona planują atak 
na jego królestwo, a nie smoki. 

Następnego dnia Mustafa 
myślał tylko o tym. Nie mógł 
skupić się na pracy. Usłyszał 
w pewnym momencie bicie 
dzwonów i dźwięk syreny stra-
żackiej. Jego oczom ukazały 
się ogromne latające i ziejące 
ogniem smoki. Na ich czele le-
ciał Krzysztof zwany Rudym. 
Ganfuld miał rację, ale było 
już za późno. Smoki niszczyły 
wszystko. Najpierw osady wo-
kół zamku, a potem sam zamek. 
W ruch poszły kusze z wielkimi 
metalowymi strzałami, ale nic 
nie mogło przebić grubej skóry 
smoków.

To był koniec. Miasto pło-
nęło. Ci, którzy przeżyli, ucieka-

li. Król został w zamku. Schro-
nił się w bunkrze wraz z innymi 
obrońcami. Do kryjówki dostęp 
miał też Mustafa.

Wieczorem, gdy smoki od-
leciały, widać było ogrom klęski. 
Wszystko spłonęło, a  miesz-
kańcy byli martwi. Rodzina 
Mustafy zginęła. Zginęła też 
żona króla. Król nie wiedział, 
co robić. Opanowała go żądza 
zemsty, lecz cóż mógł zrobić 
sam przeciwko napastnikom? 
Aby ich pokonać, potrzebował 
wojska, mianował więc Mustafę 
generałem. 

Król nie wiedział, gdzie 
znajdują się jaskinie smoków. 
Musiał odnaleźć maga, aby on 
udzielił mu informacji.

Poszukiwania trwały bar-
dzo długo. Po dwóch miesią-
cach udało się odnaleźć Gan-

Chcecie bajki? Oto bajka...
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fulda. Mieszkał on w wiosce 
oddalonej o wiele kilometrów 
od królestwa. Król poprosił go 
o pomoc, ale Ganfuld nie był 
chętny do współpracy. Wszyst-
ko mogło wyglądać inaczej, 
gdyby król go kiedyś wysłuchał. 
Po długiej rozmowie mag zgo-
dził się pomóc. Jednak nie za 
darmo. Zażądał w królestwie 
posady nadwornego doradcy. 
Król się zgodził. 

Okazało się, że smoki 
miały swoją jaskinię u stóp naj-
większej góry Fite Roj. Czaro-

dziej dał też przepis, dzięki któ-
remu można było sporządzić 
mieszankę wybuchową i wy-
sadzić jaskinię. Król i Mustafa 
wraz z dziesięcioma ochotnika-
mi wyruszyli na najtrudniejszą 
wyprawę w ich życiu. Mieli oni 
za zadanie wysadzenie wejścia 
do jaskini. Wielkie głazy miały 
zasłonić wejście, a smoki zginąć 
z głodu. 

Po tygodniu marszu do-
tarli do jaskini smoków. Była 
ogromna. Na szczęście byli na 
to przygotowani. Wybuch mu-

siał być potężny. Gdy zapadła 
noc, Mustafa wraz z pięcioma 
żołnierzami ruszył ku wejściu. 
Musieli zachowywać się bardzo 
cicho. Gdy wszystko było goto-
we, jeden z ochotników przez 
przypadek odpalił malutki ła-
dunek mieszanki wybuchowej. 
Obudziło to smoka Krzysztofa 
Rudego. Mustafa bez wahania 
odpalił resztę ładunków. Nie 
było już czasu, Krzysztof i resz-
ta smoków zmierzała w jego 
kierunku. Ładunki wysadziły 
wejście do jaskini. Żołnierze 

zginęli w wyniku wybuchu. 
Mustafa był ranny, ale przeżył.

Smoki nie były w stanie 
się wydostać. Po tygodniu zgi-
nęły z głodu. Król Łukasz wraz 
z  Mustafą odbudowali króle-
stwo. Sprowadzili ludzi z pobli-
skich wiosek. Mustafa otrzymał 
przydomek Dzielny i do końca 
swego życia pracował u boku 
króla, który przekonał się bole-
śnie, czym kończy się odrzuca-
nie rad i przestróg.

Jan Kieruzel

Komunikacja miejska zbliża ludzi
Od mniej więcej dwóch 

lat korzystam z komunika-

cji miejskiej. Nie ukrywam, 

że  nie lubię jeździć autobu-

sem, bowiem zdarzają się 

perełki, które (świadomie 

lub nie) próbują uprzykrzyć 

innym powrót z pracy czy 

szkoły.

Pierwszy rodzaj ludzi to 

tacy, którzy za wszelką cenę 

chcą bronić swoich praw. Na-

wet jeżeli nie jest to dla nich 

korzystne. Wyobraźcie sobie, 

że jest grudniowe popołudnie. 

Wracacie sobie ze spotkania z 

przyjaciółmi. Pech chciał, że 

do autobusu wchodzi „kanar”. 

Niestety wy akurat nie wzięli-

ście legitymacji. Macie ochotę 

szybko zakończyć sprawę, do-

stać mandat i jak najszybciej 

wyjść z autobusu. Ale w tym 

momencie wkracza Ona. Na-

zwijmy ją Bożenką. A  więc 

Bożenka oddaje bilet do kon-

troli. I wtedy zaczyna się ak-

cja. „Kanar” prosi o  dowód 

osobisty i Bożenka go okazuje. 

Problem w tym, że  nie chce 

go dać „kanarowi” do ręki, 

bo przecież „takie ma pra-

wo”. A wy siedzicie i następne 

pół godziny czekacie na swój 

mandat. A Bożenka się wy-

kłóca rzucając wulgaryzmami 

na prawo i lewo. Jak   nie ko-

chać takich ludzi?

Są także osoby zwane 

przeze mnie „tragarzami”. 

To  tacy ludzie, którzy mają 

nadzieję, że przewiozą auto-

busem wszystko. W trakcie 

moich ekscytujących podró-

ży do szkoły, do mojej uko-

chanej publicznej limuzyny 

wsiadł Pan Tragarz. Nic by 

złego w tym nie było, gdyby 

nie wniósł ze sobą czterech 

metalowych prętów długości 

równej szerokości autobusu. 

Resztę podróży wszyscy pa-

sażerowie spędzili na zabawie 

w Ludzie Tetris, czyli jak się 

ustawić, żeby nie nadziać się 

na pręty Pana Tragarza.

Trzecim i najbardziej 

znielubianym przeze mnie ty-

pem ludzi są pasażerowie roz-

mawiający przez telefon. Żeby 

była jasność. Kiedy ktoś roz-

mawia po cichu, to nic mi do 

tego. Ale doprowadzają mnie 

do szewskiej pasji osoby, opo-

wiadające głośno swojemu 

rozmówcy szczegóły życia. 

Kiedyś na przykład spotka-

łam pana, który miał wielką 

potrzebę opowiedzenia swo-

jej lubej przez telefon, najgło-

śniej jak to możliwe, o tym, co 

zjadł na obiad i jak go teraz 

brzuch boli. I o tym, że jak 

tylko będzie w domu, to od-

wiedzi WC. Dzięki, naprawdę, 

nie obyłabym się bez tej infor-

macji. Denerwują mnie także 

teksty typu: „W  autobusie je-

stem! Oddzwonię! No wiem, 

że mnie nie słyszysz! W auto-

busie! JESTEM W AUTOBU-

SIE!” Najwyższy poziom wku-

rzania osiągają one, gdy osoba 

je wygłaszająca stoi centralnie 

obok ciebie i krzyczy ci do 

ucha.

Apeluję do wszystkich 

korzystających z autobu-

sów! Ulżyjmy sobie w cier-

pieniu i  nie denerwujmy się 

nawzajem w tych ciężkich 

chwilach. Pozwolę sobie 

przywołać znaną wśród auto-

busowiczów sentencję: „Ko-

munikacja miejska zbliża lu-

dzi”. Nie uprzykrzajmy sobie 

życia! Łączmy się i wspieraj-

my! Razem możemy to prze-

trwać!

Ola Alberska

Książki dla rodaków na Litwie
Wiosną tego roku na-

sza szkoła zaangażowała się 

w akcję pomocy Polakom na 

Litwie. Samorząd Uczniowski 

umieścił w szkolnej gablot-

ce listę lektur, tzw. literaturę 

programową, która była naj-

bardziej potrzebna szkołom 

polskim na Wileńszczyźnie. 

Zebraliśmy około 200 lektur. 

W bibliotece im. kard. C. 

Baroniusza posiadaliśmy dużą 

liczbę tzw. dubletów, czy-

li tytułów, które powtarzały 

się w  księgozbiorze biblio-

tecznym. Przekazaliśmy na 

Wschód około 300 książek-

-lektur i literatury religijnej. 

Pomagali nam w tym: dr Ro-

bert Wiraszka (kawaler mal-

tański radomskiego oddziału 

Polskich Kawalerów Maltań-

skich) oraz siostra Michaela 

Rak, która założyła pierwsze 

hospicjum na Litwie. Siostra 

Michaela zawiozła książki do 

Szkoły Średniej im. Juliusza 

Słowackiego w Bezdanach. Za 

dar dziękowała nam pani Jani-

na Klimaszewska, główna spe-

cjalistka Wydziału Oświaty Sa-

morządu Rejonu Wileńskiego 

oraz pani Wiesława Wojnicz, 

dyrektor szkoły w Bezdanach.

Bezdany to niewielka 

miejscowość w okręgu wi-

leńskim, jej mieszkańcy to 

w  ok. 40% Polacy. Szkoła po-

wstała tam już w początkach 

XX w., jeszcze pod zaborem 

rosyjskim. Imię Juliusza Sło-

wackiego otrzymała w 1997 r. 

Obecnie w szkole w Bez-

danach uczy się około 140 

uczniów, pracuje 27 nauczy-

cieli. Uczniowie mają tam tyle 

samo godzin języka polskiego 

co litewskiego. 

 Nasi rodacy mieszkają-

cy w okręgu wileńskim mogą 

uczyć się języka polskiego, 

ale  sytuacja Polaków na Li-

twie jest trudna. Nie posia-

dają oni takich praw, jak np. 

mniejszości narodowe w Pol-

sce. Myślę, że powinniśmy ich 

podziwiać za to, że zachowali 

polskość mimo tylu niesprzy-

jających „wiatrów historii”. 

Książki, które im podarowa-

liśmy, na pewno pomogą im 

pielęgnować związki z Macie-

rzą, oraz, jak napisała pani Ja-

nina Klimaszewska, „posłużą 

lepszemu poznawaniu języka 

i literatury polskiej”.

Renata Konarska
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31 marca
Peregrynacja Symboli Światowych Dni Młodzieży

Misterium Męki Pańskiej

19 marca
Dzień europejski

17 kwietnia
Spotkanie z Jazepem Januszkiewiczem

20 kwietnia
Promocja książki dr Elżbiety Orzechowskiej

„Wojenne dzieciństwo. Wspomnienia”

21 kwietnia
XIX Ogólnopolski Konkurs Wiedzy Biblijnej 

– etap diecezjalny

16 maja
Pielgrzymka do siedmiu kościołów Radomia

W tym roku odbyła się czwarta już pielgrzymka do sied-
miu kościołów Radomia, organizowana przez księży 
filipinów. W każdym kościele razem z ks. Mirosławem 
Praskiem COr i ks. Piotrem Woszczykiem COr rozwa-
żaliśmy jedną z cnót św. Filipa Neri. Podczas pielgrzym-
ki  zatrzymaliśmy się w kościołach: MB Królowej Świata, 
Św. Rodziny, Świętej Trójcy, Św. Jana Chrzciciela, św. Ka-
tarzyny, kościele garnizonowym i katedrze Opieki Naj-
świętszej Maryi Panny.  

18 maja
23. premiera Teatru SCENE: „Mały Książę”

Mały Książę to przedstawienie wymagające i trudne. 
Byłem bardzo zaskoczony, że to ja mam być głównym 
bohaterem, gdyż nigdy wcześniej nie występowałem na 
deskach Teatru SCENE. Byliśmy bardzo zaangażowani 
w spektakl, dlatego spotykaliśmy się na próbach nawet 
w nocy. Pomimo późnych godzin, humory zawsze nam 
dopisywały, ponieważ w zespole świetnie się dogadujemy. 
Kiedy nadszedł dzień premiery myślałem, że z nerwów 
powyrywam sobie wszystkie włosy z głowy. Jednak gdy 
wszedłem na scenę, wszelkie zmartwienia odeszły, po-
nieważ bardzo wczułem się w rolę Małego Księcia. Inni 
aktorzy również dali z siebie wszystko.
Mam nadzieję, że przedstawienie na podstawie książ-
ki Exupéry’ego chwyciło widzów za serce. Może o tym 
świadczyć owacja na stojąco.

Adam Wójcik – Mały Książę

Ps. Zachwyciło też jury III Mazowieckiego Festiwalu 
Teatrów Szkolnych im. Wojciecha Siemiona w Grójcu, 
na  którym spektakl otrzymał główną nagrodę. Ponad-
to doceniono grę Zuzanny Ługowskiej, której wręczono 
nagrodę indywidualną.

26 maja
Święto Patrona Szkoły św. Filipa Neri

sakrament bierzmowania kl. III gimnazjum i wręczenie 
świadectw maturalnych szkoły uczniom klas trzecich 
liceum

5-6 czerwca
IV Maraton Rodzinny
Radom – Studzianna

27-29 maja
Przegląd filmów papieskich 

„W HOŁDZIE ŚW. JANOWI PAWŁOWI II”

29 maja
Spotkanie z Witoldem Gadowskim

6 marca
III Interaktywny Konkurs Matematyczny

Już po raz trzeci w naszej szkole gościliśmy uczniów klas 
szóstych szkół podstawowych w ramach Interaktywnego 
Konkursu Matematycznego. W tym roku w zmaganiach 
wzięły udział 52 osoby z 8 radomskich podstawówek. 

Było... minęło... w Katoliku

19 kwietnia
Dzień Otwarty

Jak co roku tłumy szóstoklasistów i trzecioklasistów  
gimnazjalistów przekroczyły mury naszej szacownej 
szkoły. Część z nich z podekscytowaniem biegała od 
klasy do klasy, nie chcąc ominąć ani najmniejszego, naj-
ciemniejszego zakamarka. Druga część była tak onie-
śmielona samym faktem nieuchronnego i coraz bliższe-
go przeistoczenia się w gimnazjalistę/licealistę, że stała 
jak słup soli, nie myśląc nawet o zwiedzeniu jakiejkol-
wiek klasy. 
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25 czerwca 

8 lipca 
Światowy Dzień Bezsensownych Świąt

9 lipca 
Międzynarodowy Całkowicie Przeciętny Dzień

17 sierpnia
Dzień Pozytywnie Zakręconych

21 czerwca
Dzień Łaskotek

23 czerwca
Dzień Ojca

Co niesie przyszłość?

4 lipca
Dzień Hot-doga

Niektóre źródła podają, że nazwa hot doga 
wzięła się od słów pierwszych sprzedawców te-
goż przysmaku (They’re red hot! Get your dach-
shund sausages while they’re red hot!, co znaczy: 

Rozgrzane do czerwoności! Kupujcie jamniki póki są 
gorące!). Później pewien rysownik chciał umieścić na 
swoim obrazie słowa „dachshund sausages”, jednak nie 
umiał tego napisać. Nazwał więc je Hot-Dogami.

24 czerwca
Dzień Przytulania

Mieszkaniec Sydney Juan Mann nagrał film, 
w którym trzyma transparent z napisem: FREE 
HUGS i przytula się do przypadkowych osób, 
które spotkał na ulicy. Okazało się, że ludzie 

bardzo chętnie do niego podchodzili, rozmawiali z nim 
i przytulali się. Od 22 września 2006 roku do grudnia 
2006 nagranie zostało obejrzane ponad milion razy. 
Stąd wziął się Międzynarodowy Dzień Przytulania.

Po czym poznać najlepszego przyjaciela?
1. Czujesz, że możesz mu powiedzieć wszystko.

2. Umiecie się porozumieć za pomocą jednego spojrzenia.

3. Kończycie za siebie żarty.

4. Oddajesz mu swoje jedzenie i nie oczekujesz niczego w za-

mian.

5. Zdajesz sobie sprawę, że zaczynasz się zachowywać jak on.

6. Możecie gadać o jednej rzeczy godzinami i nigdy wam się 

nie nudzi.

7. Macie swoje prywatne żarty i czasami zaczynacie się śmiać, 

a nikt nie wie, o co wam chodzi.

8. Automatycznie nie lubisz osób, za którymi nie przepada on.

9. Nie ma oporów przed powiedzeniem ci, że wyglądasz, jak-

byś się dziś nie uczesał.

10. Kiedy ktoś próbuje go z Tobą obgadywać, słuchasz uważnie, 

a potem lecisz mu powtórzyć.

11. Czasami nawet nie musicie nic mówić, wystarczy, że razem 

siedzicie i już masz lepszy humor.

12. Widzi w tobie 

to, co najgor-

sze, ale akcep-

tuje to.

13. Gdy upadniesz, 

to nie spy-

ta: „Wszystko 

w porządku?”, 

tylko będzie się 

śmiał.

14. Jest kilka pio-

senek, które, 

gdy je usłyszycie, musicie zacząć śpiewać, nieważne,  

gdzie jesteście.

15. Nie boisz się, że kiedyś Cię zostawi.

Dla Moniki

25 czerwca 
Dzień Bez Telefonu Komórkowego

Pierwszy telefon komórkowy ważył 40 kg i był 
dziełem szwedzkiej firmy Ericsson. Natomiast 
3 grudnia 1992 roku wysłano pierwszą w histo-

rii wiadomość SMS. 

23 lipca 
Dzień Włóczykija

Słowo snusmumriken 
(włóczykij) pochodzi 
od szwedzkiego snu-
smumrik, co oznacza 

starego człowieka, który mówi 
niedbale i można to dosłownie 
tłumaczyć jako stary gawę-
dziarz, stary nudziarz, lub nie-
chlujny, stary człowiek.

s
n
t
d
c
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22 czerwca 1941 r.

22 czerwca 1941 r.

Najukochańsza,

Tak bardzo cieszę się, 

mogąc wreszcie się z tobą po-

rozumieć! Wyobrażam sobie, 

jak twe piękne oczy w kolorze 

fiołków będą śledziły zdania 

pisane przeze mnie drżącą 

ręką i mam ochotę wyjść z na-

miotu i krzyczeć na cały głos, 

jak bardzo Cię kocham. Roz-

piera mnie radość.

Są oczywiście gorsze 

momenty. Przeważnie przez 

cały czas czuję się okrutnie. 

Nie dość, że jesteś tak daleko, 

co odczuwa każda komór-

ka mego ciała, to jeszcze nie 

wierzę w to wszystko. Zapy-

tujesz, w co nie wierzę? W to, 

że wygramy! To jest to wszyst-

ko, w co powinienem wierzyć, 

coś, co powinno dawać mi siłę, 

by wstać po kolejnych poraż-

kach i walczyć! Jednak nie 

poddaję się, nie myśl sobie, że 

jestem jakimś pierwszym lep-

szym (lub właściwie gorszym) 

żołnierzykiem, który ucieka, 

pozostawiając swoich w po-

trzebie. Kimś, kto zastępuje 

mi tę wiarę, jesteś Ty. Myślę 

o Twoim uśmiechu, o Twych 

oczach, dołeczkach w policz-

kach, blond puklach, o tak 

ukochanych przeze mnie ró-

żanych wargach… Nie mogę 

się już doczekać, by złożyć na 

nich pocałunek! Nie ucieknę 

choćby dlatego, bo nie mógł-

bym znieść myśli, że postrze-

gasz mnie jako człowieka nie-

honorowego...

Tymczasem walczę, sta-

ram się przeżyć. Jak widzisz 

na razie mi się udaje, ale tylko 

Bóg wie, co będzie dalej.

Z wyrazami najgłębszego 

oddania

Antek

P.S. Mam nadzieję, 

iż  otrzymasz ten list w prze-

ciągu tygodnia. Nie wiem, czy 

starczy mi sił, by czekać dłużej.

Łącznik, któremu da-

łem ten list, ma stałą trasę od 

naszego obozu do naszego 

miasteczka, więc daj mu od-

powiedź.

30 czerwca 1941 r.

Antku!

Nie wiem, co mam Ci 

powiedzieć! Chcę napisać, 

jak bardzo czekałam na Twój 

list, jednocześnie wyrazić 

moją wściekłość, że zwlekałeś 

z  tym tak długo. Twoja mat-

ka zaczęła Cię już opłakiwać! 

Zresztą nie dziwię się jej, nie 

dałeś znaku życia od czterech 

miesięcy. Czy w ogóle zdajesz 

sobie sprawę, jak okropne wi-

zje dręczą zakochaną po uszy 

dziewczynę, gdy jest z dala od 

swego wybranka? Mam na-

dzieję, że nie, bo w przeciw-

nym razie byłbyś sadystą!

Znasz mnie, wiesz, 

że  nie jestem osobą wylew-

ną, ale  muszę to powiedzieć: 

KOCH

Mam nadzieję, że wró-

cisz niebawem, i że zastaniesz 

nas wszystkich w dobrym 

zdrowiu.

Klara

7 lipca 1941r.

Kochana,

tęsknię za Tobą każdego 

dnia, myślę o Tobie bez prze-

rwy, nie mogę już wytrzymać! 

Co nocy śnisz mi się niczym 

jakaś senna mara, której nie 

mogę pochwycić, choć bar-

dzo chcę! To jest okropne, 

mam wrażenie, że mi ucie-

kasz!

Trzy dni temu, zabili mo-

jego najlepszego przyjaciela 

Bronka. Od tego czasu wiele 

się zmieniło. Bronek, którego 

pogodność duszy rozjaśniała 

nasze twarze nawet w naj-

cięższych momentach... po 

prostu go nie ma. Cały strach 

i niepokój, wcześniej spycha-

ne przez jego optymizm na 

dalsze tory, teraz powróciły 

z jeszcze większą siłą i energią. 

Niewielu już nas pozostało, 

a ci, którym udało się przeżyć, 

podobnie jak ja, w ogóle nie 

żartują i godzinami wpatrują 

się w ściany, zastanawiając się, 

kiedy przyjdzie kolej na nich. 

Każdego z osobna otacza ból, 

cierpnie i tęsknota. To mnie 

przeraża, osacza z każdej 

strony niczym królika 

złapanego w sidła. Nie 

wiem, jak długo jeszcze 

dam radę

Kocham Cię, Klaro

Antek

15 lipca 1941r.

Antoni!

Czytając Twój po-

przedni list, nie mogłam 

wyjść ze zdumienia, jak 

bardzo się zmieniłeś! 

Przed wojną znałam 

Antoniego Wolińskie-

go - człowieka odważ-

nego i zaradnego, który 

stał co noc pod moim 

oknem, aż  do czasu, w 

którym zgodziłam się 

pójść z nim do kina! Człowie-

ka, którego kochałam! Czy on 

nadal tam jest?! Czy zmienił 

się w Antosia, siusiumajtka, 

mięczaka i prostego głupca? 

Mam nadzieję, że nie, bo ta-

kiego Antosia nie kocham i 

nie chcę nawet znać!

Klara 

P.S. Nigdy bym przed 

Tobą nie uciekła.

30 lipca 1941r.

Mój Aniele,

Zaraz umrę. Powiem to 

od razu, bez żadnych długich 

wstępów. Niemcy złapali nas 

wczoraj w lesie. Pozwolili mi 

napisać jeden list, ze wzglę-

du na mego ojca. W każdych 

innych okoliczności nie przy-

jąłbym tej łaski, nie z powodu 

tego zdradzieckiego padalca, 

ale musiałem Ci powiedzieć, 

że miałaś rację. We wszyst-

kim, zawsze, czego byś nie po-

wiedziała na temat mój, Swój, 

życia, śmierci… Teraz dopie-

ro doceniam, jaką łaską było 

to, że mogłem słuchać Twych 

słów! Kocham Cię, tak bardzo, 

Klaro! Nie! To złe określenie! 

To Ty jesteś całą moją miło-

ścią!

Chcę, byś ułożyła sobie 

życie beze mnie. Poradzisz 

sobie, jesteś taka mądra, sta-

teczna i przy tym piękna, jak 

kwiat róży! Znajdź sobie męża, 

niech będzie lepszy ode mnie. 

Mam nadzieję, że kiedyś jesz-

cze spotkamy się w Niebie.

Na wieki Twój

Antoni Woliński

6 sierpnia 1941r.

Mój Drogi,

nie przeczytasz już tego 

listu. Nie przeczytasz już ni-

czego. Twoje palce nie dotkną 

papieru z tą delikatnością, któ-

ra mnie tak w Tobie urzekła.

Nigdy nie powiedziałam 

Ci, że Cię kocham. Szkoda, to 

jedna z niewielu rzeczy, któ-

rych będę żałować. Ty mówi-

łeś mi to codziennie. Uwiel-

białam to, nawet nie wiesz, jak 

bardzo.

Nawet najpiękniejsza 

róża umiera bez słońca, 

a  Ty  byłeś moim słońcem. 

Moją jedyną radością, szczę-

ściem.

Wiedz, że jest odwrotnie - 

to Ty zawsze miałeś rację.

Nie wyjdę już za mąż. 

Wstąpię do zakonu. Tak jak 

ty umarłeś dla kraju, tak i ja 

umrę dla świata.

Kocham Cię

Klara

P.S. Suknię ślubną, któ-

rej w końcu nigdy nie założy-

łam, zostawię Twojej siostrze. 

Podobała jej się tak samo jak 

nam.

Marta Równy

i h b d i l d i
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Kiedy byłam na zaku-

pach w jednej z radomskich 

galerii, uwagę moją przykuła 

wystawa oklejona ofertami 

wycieczek. Ku mojemu zdzi-

wieniu, najczęstszą propo-

zycją spędzenia urlopu były 

wczasy za granicą. „Tydzień 

na greckiej wyspie Rodos” czy 

„Hiszpania od A do Z” to tyl-

ko niektóre z  sugestii wielu 

biur turystycznych. Zacieka-

wiona spytałam pracownika 

o wycieczki krajowe (np.  zor-

ganizowane wędrówki po 

Beskidach), a ten bez zasta-

nowienia odpowiedział, że ta-

kimi nie dysponuje.

Myślę, że oprócz propo-

zycji dla miłośników kosztow-

Cudze chwalicie, swego nie znacie
nych, zagranicznych wojaży, 

biura turystyczne powinny 

mieć również ofertę dla wiel-

bicieli naszych rodzimych 

stron. Niezbyt rozmowny 

pan z biura podróży skutecz-

nie zniechęcił mnie do dal-

szej konwersacji, dlatego też 

grzecznie podziękowałam 

i wyszłam.

Dlaczego wybieramy da-

lekie kierunki ( i tym samym 

narażamy się na duże kosz-

ty, bierzemy kredyty ) ? Czy 

to faktycznie chęć poznania 

i zwiedzenia świata, czy po 

prostu snobizm i konfor-

mizm ? W tym momencie 

przypomniałam sobie o mo-

jej piętnastoletniej sąsiadce, 

która zwiedziła całą Europę 

i Afrykę, a jeszcze nigdy nie 

była w Zakopanem, które wy-

daje jej się nudne, zimne i nie-

atrakcyjne.

Jakich atrakcji, których 

nie ma u nas, szukamy za 

granicą? Zapyziały basen pod 

oknami hotelu, karaluchy 

w  łazience, czy może ofer-

ta „All inclusive” z napojami 

alkoholowymi? W pakiecie 

również 40 stopni tempera-

tury w cieniu i palące słońce, 

opalające nawet przez ubra-

nie. Czy to faktycznie atrakcja 

i warunki, w których człowiek 

odpoczywa i regeneruje siły? 

Czy może jednak po prostu 

moda?

Morze Bałtyckie, wspa-

niałe jeziora, czy piękne, 

górskie krajobrazy, to jedne 

z wielu atrakcji turystycznych 

w Polsce. Nowoczesna baza 

noclegowa również sprzyja 

podróżom po naszym kraju. 

Nie wspomnę już o zaletach 

edukacyjnych i kultywowaniu 

tradycji.

Podsumowując, ileż 

prawdy jest w powiedzeniu 

znanego, polskiego bajko-

pisarza Stanisława Jachowi-

cza: „Cudze chwalicie, swego 

nie znacie, sami nie wiecie, 

co posiadacie”.

Małgorzata Satora

Wakacje już blisko, a ty 

nie masz pomysłu na wyjazd? 

Męczy cię szukanie ofert 

w  Internecie? Na szczęście 

zrobiłyśmy to za Ciebie! Oto 

kilka propozycji. 

Na pierwszym miejscu 

jest miejscowość Świnouj-

ście. Jeśli lubisz wylegiwać 

się na plaży, albo brać udział 

w długich wycieczkach ro-

werowych to powinieneś 

tam pojechać. Nie jest tam 

drogo.Za przystępną cenę 

można wykupić nocleg i do-

brze zjeść. Często odbywają 

się różne występy. A dla fa-

nów pamiątek i bibelotów 

polecamy stragany na pro-

menadzie.

Innym miastem nad mo-

rzem są Dąbki – tania i lubia-

na przez turystów miejsco-

wość. Większość noclegów 

znajduje się w zaciszu pięk-

nego lasu. Główną atrakcją są 

szlaki spacerowe i opalanie się 

na plaży. Idealne na bierny wy-

poczynek. Młodzieży spodoba 

się również stacjonujące tam 

wesołe miasteczko. 

Dla miłośników gór, 

którym znudziły się Tatry, 

Najciekawsze miejsca na wypoczynek w Polsce
też mamy pro-

pozycję – Góry 

Świętokrzyskie . 

Jest tam wiele 

m a l o w n i c z y c h 

szlaków tury-

stycznych. Mo-

żesz tutaj wejść 

na Łysicę, nale-

żącą do korony 

gór polskich oraz 

na Święty Krzyż. 

Dla koneserów 

jedzenia propo-

nujemy karczmę 

Jaś i  Małgosia na 

Świętej Katarzy-

nie.

Jeśli lubisz 

wyższe góry lub le-

niwy wypoczynek 

w górskim otocze-

niu to idealny dla Ciebie jest 

Żywiec. W samym mieście 

jest dosyć drogo, ale  w  po-

bliskich miejscowościach 

znajdziesz tani nocleg. Ko-

niecznie musisz tam wejść na 

Muńcuł. Niedaleko jest rów-

nież stare przejście graniczne 

ze Słowacją.

Jeśli nie odpowiada Ci 

żadna z powyższych propo-

zycji, znaczy, że nie lubisz 

gór ani morza. Dla Ciebie 

również mamy pomysł – Je-

zioro Maltańskie na Poje-

zierzu Wielkopolskim. To 

idealne miejsce dla lubią-

cych kąpiele (termy), ro-

werzystów (szlaki rowero-

we), żeglarzy (tor regatowy) 

i  narciarzy (całoroczny stok 

narciarski).

A na weekendowe wyjaz-

dy z rodziną polecamy mia-

sta: Kazimierz Dolny, To-

ruń, Sandomierz, Gniezno 

i Moszna. 

Jak widać każdy znajdzie 

coś dla siebie, więc nie martw 

się już o wakacyjny wyjazd. 

Miłych wakacji!

Marysia Karlikowska

Natalia Szyszka
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Hopless = must read

Pasując wszędzie, nie pasujesz nigdzie

„Hopeless” Colleen Hoover 

to książka, która porusza kon-

trowersyjne tematy. Wprowa-

dza nas w świat siedemnasto-

letniej Sky, naznaczonej przez 

traumatyczne przeżycia z dzie-

ciństwa i przez to zmuszonej 

zbyt szybko dorosnąć. Z jednej 

strony trochę mnie zaskoczyła, 

pokazując cały otaczający nas 

świat (i jego przeróżne proble-

my) w dość bezpośredni spo-

sób, choć z  drugiej zrobiła na 

mnie wrażenie (chyba z tego 

samego powodu). Jej ustabili-

zowane, chociaż nie jałowe ży-

cie przerywa ciąg zdarzeń: roz-

poczęcie nauki w szkole (dotąd 

uczyła się w domu) i poznanie 

Deana Holdera, czyli nadzwy-

czaj przystojnego oraz inteli-

gentnego chłopaka, na widok 

którego każdej dziewczynie 

miękną kolana. W powieści 

najważniejszym wątkiem jest 

jednak miłość i przyjaźń, choć 

szukanie siebie, utracona na-

dzieja, miażdżące poczucie 

winy także odgrywają ogrom-

ną rolę. Główna bohaterka 

wie doskonale, jak radzić sobie 

z  nieprzyjemnymi komenta-

rzami, dlatego możemy wiele 

się od niej nauczyć, czytając 

„Hopeless”. Wadą ksiażki jest na 

pewno zbyt przesłodzona nar-

racja i nieprawdopodobność 

opisanej historii. Pogrążając 

się w lekturze, nie raz miałam 

wrażenie, że czytam bajkę. 

Spójrzmy prawdzie w oczy: to 

raczej nie przydarzyłoby się tu 

i teraz. Zwyczajna nastolatka, 

prowadząca spokojne życie 

z dnia na dzień spotyka tajem-

niczego chłopaka, wzbudza-

jącego w niej całą gamę uczuć. 

Oczywiście w tempie natych-

miastowym zwraca on na nią 

uwagę. Jeszcze tego samego 

dnia przypadkowo się spoty-

kają – ponownie! Okazuje się, 

że mają tak wiele wspólnego... 

Świetnie się dogadują, zaczyna 

łączyć ich burzliwa więź, uroz-

maicona ciągłym przekoma-

rzaniem się. Mieszkają prawie 

obok siebie – nie mogłoby być 

inaczej. Któregoś dnia Holder 

odwiedza Sky, robią razem 

spaghetti i... zakochują się w so-

bie. Ostatecznie dowiadujemy 

się na domiar, 

że  jednoczy 

ich pewna ta-

jemnica z prze-

szłości. Brzmi 

nieco banalnie, 

ale opowieść 

opisana jest 

w intrygujący 

sposób oraz 

ożywiona całą 

masą tematów. 

Autorka zada-

je wiele pytań 

i przeważnie 

na nie odpo-

wiada. Czy da 

się wyprzeć 

wspomnienia, 

szczególnie te 

bolesne? Jeżeli 

owszem, to na 

jak długo? Czy 

to dobrze, gdy czasami nic nie 

czujemy? Żadnego szczęścia, 

smutku, złości – nic a nic? 

I  z  czego może wynikać taki 

stan? A każde uczucie Hoover 

odpowiednio wyraża, podkre-

śla i analizuje, co bynajmniej 

nie irytuje czytelnika, tylko 

daje szansę głębszego zrozu-

mienia siebie. Warto przeczy-

tać, choćby dla docenienia in-

nego spojrzenia na świat. Albo 

dla mocnych wrażeń, jakie nie-

kiedy dostarcza powieść.

Karolina Włodarczyk

Osiemnastego marca 

tego roku w kinach pojawiła 

się ekranizacja drugiej części 

serii „Niezgodna” pt.: „Zbun-

towana” autorstwa Veroniki 

Ruth. Z tej okazji postanowi-

łam ocenić tę bestselerową 

trylogię.

Seria opowiada o 16-let-

niej Beatrice Prior. Dziew-

czyna żyje w świecie podzie-

lonym na 5 frakcji. Każdy 

człowiek wie, do jakiej części 

społeczeństwa ma należeć. 

Oprócz głównej bohaterki. 

Tacy jak ona są przez władzę 

ścigani i eliminowani. Beatri-

ce dokonuje wyboru, który 

przysporzy jej wiele proble-

mów.

Ciekawa historia i wart-

ka akcja sprawiają, że czy-

telnik z trudem odrywa się 

od lektury. Książka napisana 

jest w pierwszej osobie, dzię-

ki czemu możemy dokład-

nie poznać myśli i odczucia 

głównej bohaterki. Są one 

zresztą wiarygodne i odpo-

wiednie dla danej sytuacji. 

Na pochwałę zasługuje tak-

że scenariusz. Dialogi nie są 

sztuczne i sztywne (co często 

psuje naprawdę dobre lektu-

ry). Jedynym aspektem, który 

mi się nie spodobał, był czas 

teraźniejszy, w którym zosta-

ła napisana powieść. Może 

jest to banalny problem, lecz 

chwilami takie opisy sytuacji 

wydawały mi się nienaturalne.

Wiele osób krytykuje 

podobieństwo „Niezgodnej” 

do innej znanej i lubianej se-

rii, a mianowicie do „Igrzysk 

Śmierci”. Motyw młodego 

człowieka, od którego zależy 

przyszłość świata pojawia się 

w wielu współczesnych książ-

kach i filmach (np. „Dawca 

pamięci”). Choć obie powie-

ści wykazują cechy wspólne, 

to tak naprawdę 

diametralnie się 

różnią. 

Moim zda-

niem trylogia 

„Niezgodna” za-

służyła na miano 

międzynarodo-

wego bestseleru. 

Uczy wielu waż-

nych rzeczy jak 

na przykład bycia 

sobą, poznawa-

nia własnej war-

tości oraz po-

święcania się dla 

wyższej sprawy. 

Polecam tę książ-

kę każdemu, kto 

chce odpocząć 

od codziennej 

rutyny i na chwi-

lę zanurzyć się 

w  fascynującej 

wizji przyszłości.

Aleksandra Alberska
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„Chce się żyć” — za i przeciw

Dotyk, który potrafi zabić

Niedawno obejrzałam film pt.: „Chce się żyć” wyreżyserowany przez Macieja Pieprzycę. Opowiada o życiu 

chorego na porażenie mózgowe Mateusza Rosińskiego (w tej roli Dawid Ogrodnik). Film nie tylko pokazuje, 

co czują chore osoby, ale też uczy cieszyć się z życia i zdrowia. Przesłanie tej opowieści tak spodobało się 

polskiej publiczności i krytykom, że film został nagrodzony pięcioma filmowymi Orłami.

Film nie zdobyłby tylu nagród, gdyby nie fenomenalna gra aktorska. Dawid Ogrodnik był bardzo 

wiarygodny w swojej roli. Brawa należą się także doświadczonym już Arkadiuszowi Jakubikowi 

i Dorocie Kolak, odtwórcom ról rodziców Mateusza. Wspaniała współpraca aktorów zaowoco-

wała naprawdę niesamowitym efektem.

Teraz parę słów o scenariuszu. We-

dług mnie prowadzenie narracji przez 

Mateusza było bardzo dobrym pomy-

słem. Dzięki temu wiemy, co bohater 

w  danej chwili przeżywał. Akcja toczyła 

się powoli, bez nagłych zwrotów akcji, ale 

nie była nudna. Gdy oglądałam ten film, 

całkowicie straciłam poczucie czasu. Jest 

to zasługa dobrze ułożonego scenariusza.

Film ma jeszcze wiele innych zalet. 

Nastrojowa i dobrze dobrana muzyka, 

ciekawe ujęcia i profesjonalny montaż. 

Wszyscy pracujący nad tym filmem do-

brze się spisali.

Szczerze mówiąc, źle nastawiłam 

się do oglądania tego filmu, ponieważ 

myślałam, że będzie bardzo przygnębia-

jący. Ostatecznie, nie chciałam, by się 

kończył. Zabawne żarty przeplatały się 

z tragicznymi momentami, dzięki czemu 

film stał się jeszcze ciekawszy.

Myślę, że „Chce się żyć” to 

film z mądrym przesłaniem, do-

brą grą aktorską i profesjonal-

nym montażem. Dosłownie 

wszystko zasługuje w nim 

na pochwałę. Polecam 

go każdemu, kto 

chce znaleźć sens 

i radość z życia.

Aleksandra 

Alberska

Mam 

m i e s z a -

ne uczucia 

w  stosunku do 

filmu „Chce się 

żyć” w  reżyserii Ma-

cieja Pieprzycy. Świetna 

gra aktorska, poważny, ale 

zrealizowany z ironią i poczu-

ciem humoru temat to na pew-

no jego zalety. Niemniej jednak...

produkcja wywołuje zwykły 

smutek oraz wyrzuty sumienia. 

Ukazuje szary świat niepełno-

sprawnych ludzi, okrutność nie-

których (choć także wielkodusz-

ność), niesprawiedliwość życia, 

nie nastraja optymistycznie do 

świata, wręcz zmusza do reflek-

sji. Sarkastyczny tytuł idealnie 

opisuje środowisko, w jakim eg-

zystuje Mateusz – cierpiący na 

silne porażenie mózgowe głów-

ny bohater. Wszyscy, po jakimś 

czasie i jego rodzice, przekonani 

są o tym, że chłopiec nie myśli, 

nie rozumie. Jest jednak zupeł-

nie odwrotnie. Pomijając fakt, 

iż  Mateusz nie potrafi mówić 

oraz chodzić, ma rozważania 

takie same jak każdy nastolatek. Fascynują go kobiece kształty i anatomia, przeżywa za-

kochania, silnie przywiązuje się do rodziny, gustuje w określonej muzyce, ogląda telewizję. 

Poznajemy go jako kilkuletnie dziecko, które już wówczas stara się dowieść rodzicom o tym, 

że wszystko rozumie. Jesteśmy świadkami jego szczęśliwego dzieciństwa. Zostajemy z nim, gdy 

zakochuje się w cichej, tajemniczej, wiecznie zaczytanej dziewczynie z bloku na przeciwko. Kręci 

nam się łza w oku, kiedy ukochany ojciec Mateusza umiera. Po tym jest coraz gorzej. W końcu chłop-

cu dane wszakże będzie spotkać odpowiednią osobę, która mu pomoże...

Mimo że nie sposób odmówić temu filmowi doskonałej realizacji i jasnego przesłania, to jednak na samą 

myśl o nim czuję gorzki posmak w ustach i nieokreśloną melancholię. „ Chce się żyć” to nie ekranizacja dla 

osób o wrażliwym sumieniu. Być może jest to tylko moje wrażenie, ale film w zbyt przytłaczającej formie odsłania 

środowisko niepełnosprawnych.

Karolina Włodarczyk
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,,Dotyk Julii” to niezwy-

kła powieść o dziewczynie, 

która z niewiadomych przy-

czyn zabija swoim dotykiem. 

W  wieku czternastu lat rodzi-

ce ją zamykają w szpitalu psy-

chiatrycznym za popełnienie 

zbrodni. Spędza w nim całe 

trzy lata. W tym samym czasie 

zaczyna prowadzić notatnik, 

w którym opisuje swoje my-

śli i odczucia. Pewnego dnia 

Komitet Odnowy postanawia 

wykorzystać jej moc, aby za-

władnąć światem. Jednakże 

dziewczyna nie poddaje się 

i walczy u boku osoby, którą 

kocha. 

 Autorką tej książki jest 

24-letnia Tahereh Mafi. Za-

zwyczaj w książkach począt-

kujących pisarzy znajduje się 

wiele niedoskonałości i niedo-

pracowań. Jednakże w ,,Doty-

ku Julii” nie ma żadnej z tych 

rzeczy. Sama byłam pozytyw-

nie zaskoczona precyzją stylu 

pisarskiego tejże autorki.

 Ta bestsellerowa po-

wieść podbija serca wielu czy-

telniczek. Jest to powieść nie-

zwykle oryginalna, która na 

domiar złego uzależnia i nie 

da się od niej oderwać! Zachę-

cam do przeczytania tej, jak 

również dwóch równie fanta-

stycznych dalszych części.

Kinga Saj
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Czy ten męski trzon z tyłu 
klasy mógłby się wreszcie 

ruszyć? 
Spokojnie, zaraz zobaczymy zaćmienie słońca na 

dworze. Na razie zaćmienie jest tylko w waszych 

głowach. 

Jako polonista jestem wrażliwy na 
takie słownictwo i nie wiem, 

co to „kibel”. 
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