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Kto rządzi szkołą?

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
wszystkim nauczycielom i pracownikom szkoły 

życzymy nieustającego entuzjazmu 
oraz satysfakcji w odkrywaniu 

nowych obszarów codziennej pracy z młodzieżą!
redakcja

Trzynastego października, podczas gali zorganizowanej przez samorząd dla uczczenia zbli-
żającego się Dnia Nauczyciela, ksiądz dyrektor ogłosił wyniki wyborów nowych władz szkolnych. 
Oto sylwetki naszych liderów.

Eliza Stolarek – prze-
wodnicząca szkoły; mistrzyni 
snapchata i tańca towarzy-
skiego, na obozie harcerskim 
stworzyła Klub Zamulaczy 
(tym samym zdradziła już 
wówczas zdolności organiza-
cyjne); kocha zwierzęta; chce 
walczyć o pokój na świecie; 
ma dar zjednywania ludzi; 
jest bardzo przekunująca 
(raz nawet przekonała kolegę, 
by  zjadł mydło); doradczyni 
w  sprawach sercowych; bar-
dzo sentymentalna – przez 
sentyment została w Katoliku; 
kandydowała, żeby zostawić 
po sobie pomnik trwalszy niż 
ze spiżu; styl ubierania – żu-
lersko-hipsterski.

Mateusz Kunert – za-
stępca przewodniczącego; 
mistrz selfie i pasjonat sportu, 
człowiek – hashtag; podczas 
ostatnich wydarzeń politycz-
nych w naszym kraju można 
było dostrzec, że Mateusz jest 
bardzo zainteresowany tym 
tematem. Być może stanowi-
sko wiceprzewodniczącego 
szkoły nie zaspokoi w pełni 
jego ambicji. Dziś katolik, ju-
tro cała Polska? Kto wie? Nie 
jest tajemnicą, że największym 
idolem i inspiracją Kuncia jest 
Cristiano Ronaldo. Pytanie tyl-
ko, czyje włosy są lepiej ułożo-
ne? Czy uczeń przerósł już mi-
strza? Niezależnie od waszego 
zdania na ten temat, prosimy 

Ola Pańczyszyn – skarb-
nik; matka radiowęzła; ma wy-
jątkową zdolność przyciągania 
do siebie przyborów szkol-
nych i trafiania nimi w nie-
winnych uczniów i nauczycieli, 
doskonale radzi sobie również 
w kwestii robienia hałasu bez 
używania głosu; królowa sub-
telności i delikatności; uwiel-
bia robić selfie, szczególnie 
w najmniej oczekiwanych mo-
mentach.

o docenienie starań Mateusza. 
Nienaganny wygląd wyma-
ga wielu poświęceń - nikt nie 
zwróci mu przecież tych kilku 
dodatkowych minut snu każ-
dego poranka!
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Duża, mała, jednoosobowa (!)
Szkoły na świecie różnią 

się pod względem liczebności 
uczniów począwszy od kilku 
uczniów aż do kilku tysięcy. Jed-
nak czy jesteście świadomi, jaka 
jest ilość uczniów w największej 
i najmniejszej szkole na świecie 
i w Polsce?

Największą placówką oświa-
tową na świecie jest szkoła Mon-
tessori w Indiach. Uczy się w niej 
ponad 47 000 uczniów. Placówka 
zatrudnia 3 800 pracowników, 
w  tym oprócz nauczycieli także 
personel pomocniczy. Szkoła ma 
aż tysiąc sal lekcyjnych.

W Polsce za największą 
uchodzi podstawówka we Wro-

cławiu, w której swego czasu 
uczyło się 3 tysiące dzieci. Szko-
ła Podstawowa nr 113 w Nowym 
Dworze liczy teraz 900 uczniów.

Najmniejsza na świecie jest 
prawdopodobnie szkoła w gór-
skiej wiosce Makarta w Gruzji. 
Uczy się tam wyłącznie 10-letni 
Bacho Tsiklauri. Lekcje z gruziń-
skiego, matematyki i angielskiego 

Uczniowie największej szkoły na świecie

Sofia Viola – jedyna uczennica szkoły w Alpette koło 
Turynu

Bacho Tsiklauri – jedyny uczeń szkoły w górskiej wiosce 
Makarta w Gruzji

prowadzą na zmianę dwie na-
uczycielki.

Podobna placówka znajduje 
się we Włoszech, w Alpette koło 
Turynu. Na lekcje przychodzi tam 
tylko mała Sofia Viola. 9-latka 
dwa razy w tygodniu odwiedza 
większą szkołę w okolicy, aby spo-
tkać się z rówieśnikami. W szkole 
w Aplette uczy jedna nauczycielka.

W naszym kraju toczyły się 
boje o małe szkoły na prowincji. 
Ze względów ekonomicznych ta-
kie placówki zazwyczaj są likwi-
dowane lub przekształcane na 
niepubliczne. W ubiegłym roku 
media pisały o szkole w Rzecinie 
w województwie zachodniopo-

morskim, w której uczy się tylko 
6 uczniów. Klasy są dwuosobowe, 
a dziećmi zajmuje się sześciu na-
uczycieli.

Do KLO i KG uczęszcza 
około 319 uczniów, a w skład ka-
dry wchodzi 42 nauczycieli. Jak 
widać, nie jesteśmy taką małą spo-
łecznością.

Ola Rybak, Julia Świątek, Natalia Baćmaga, Martyna Wajs, Magda 
Kowalczyk

Pierwszaki o szkole
•	 To	jest	bardzo	nowoczesna	szkoła.
•	 W	Katoliku	panuje	wspaniała	atmosfera,	dzięki	temu	czu-
ję	się	bezpiecznie.

•	 Najbardziej	 podobało	mi	 się,	 jak	 kopali	 nas	 prądem	na	
fizyce.

•	 Bardzo	 lubię	 nauczycieli.	 Są	 mili,	 wyrozumiali,	 czasem	
surowi,	ale	to	dla	naszego	dobra.	

•	 Najbardziej	 lubię	 winogrona	 na	 dziedzińcu.	 Są	 najsłod-
szymi,	jakie	kiedykolwiek	jadłam,	ale	trudno	się	do	nich	
dostać.	

•	 W	naszej	szkole	najbardziej	podobają	mi	się	interaktywne	
tablice,	czyste	toalety	i	wi	–	fi.

•	 W	Katoliku	fajne	jest	to,	że	mamy	sklepik	szkolny,	automat	
z	czekoladą	i	nie	ma	kocenia.

•	 Łatwo	można	się	zaprzyjaźnić,	znaleźć	kolegów.	Poza	tym	
nikt	nikomu	nie	dokucza.

•	 Jestem	 pozytywnie	 zaskoczony	 życzliwością	 ze	 strony	
starszych	kolegów.

•	 Dobrze,	że	wybrałam	tę	szkołę,	bo	poznałam	tu	Katarzynę	
.

•	 W	szkole	najbardziej	podoba	mi	się	muzyka	na	przerwach.	
Dobrze,	 że	 jest	 kaplica	 i	 sklepik.	 Katolik	 to	 najlepsza	
szkoła	w	mieście.

Montessori – metoda, która kładzie nacisk na swobodny 
rozwój dzieci. Przeciwstawia się systemowi szkolnemu, 
tłumiącemu aktywność dzieci, którego symbolem była dla 
Marii Montessori  „szkolna ławka”. Uważała ona, że głów-
nym zadaniem pedagogiki jest wspieranie spontaniczno-

ści i twórczości dzieci, umożliwianie im wszechstronnego rozwoju 
fizycznego, duchowego, kulturowego i społecznego. Odkryła także 
zjawisko polaryzacji uwagi u dzieci. W 1907 otworzyła przedszko-
le Casa dei Bambini (pol. Dom Dzieci).  
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Przebierzmy się za uczniów
Mundurki szkolne istnia-

ły w Polsce od dawna. Na po-
czątku XX w. na dziewczęcy 
strój szkolny składała się gra-
natowa bluzka z białym koł-
nierzem i plisowana spódnica 
do połowy łydki, a do tego 
kapelusz. Stroje chłopięce 
przypominały krojem woj-
skowe mundury ze sztywnym, 
krochmalonym białym koł-
nierzykiem. W okresie mię-
dzywojennym wygląd mun-

durka szkolnego regulowały 
przepisy danej szkoły. Strój 
dziewczęcy składał się np. ze 
spódniczki układanej w fałdy, 
bluzki z tego samego materia-
łu z mankietami, wypustkami 
i białym kołnierzykiem oraz 
granatowego beretu. Ucznio-
wie zwolnieni byli z nosze-
nia określonego stroju tylko 
w wakacje. 

Po II wojnie światowej 
najbardziej charakterystycz-

nymi atrybutami uczennic 
były granatowe fartuszki 
przed kolano z białym koł-
nierzykiem oraz granatowe 
płaszcze i berety, natomiast 
chłopcy nosili garnitury w ko-
lorze ciemnoniebieskim. Taki 
strój obowiązywał przez cały 
rok szkolny, nie tylko w szko-
le, na takiej samej zasadzie jak 
przed wojną.

W późniejszym okresie 
PRL-u fartuszki szyte były 

z  czarnego materiału, z cza-
sem granatowego, a nawet 
bordo. Dziewczęcy mundu-
rek był dłuższy, ściągnięty 
paskiem w talii. Wspólnym 
elementem ubioru dziewcząt 
i  chłopców był biały kołnie-
rzyk przypinany na guzicz-
ki. W latach 80. XX wieku, 
z powodu kryzysu i trudności 
z nabyciem fartuchów, w wie-
lu szkołach zaniechano wy-
magania jednolitego stroju 
szkolnego.

Obecnie mundurki 
w  Polsce są rzadko spotyka-
ne. Niewiele szkół wymaga od 
swoich wychowanków nosze-
nia jednolitego stroju. Więk-
szości uczniów mundurki 
kojarzą się z czymś brzydkim 
i staromodnymym, ale prze-
cież można sprawić, żeby to 
się zmieniło. To od nas zale-
ży, jak mogłyby one wyglądać. 
Może taka propozycja znala-
złaby uznanie?

Ola Rybak, Julia Świątek, 
Natalia Baćmaga, Martyna 
Wajs, Magda Kowalczyk

Przedstawiamy Wam poniżej 
typy uczniów współczesnych z ich 
krótkimi charakterystykami. Być 
może znajdziecie wśród nich sie-
bie...

NO–LIFE – osoba, która więk-
szą część swojego czasu spędza na 
danej czynności, np. siedzeniu przed 
komputerem, ale również nauce czy 
czytaniu. Zazwyczaj izoluje się od 
reszty społeczeństwa w celu całko-
witego oddania się wykonywanemu 
zajęciu.

NERD – pochodzące z języka 
angielskiego negatywne określenie 
osoby, która nie utrzymuje stosun-
ków towarzyskich i nie dba o formę 
fizyczną. Stereotypową postać nerda 
często wykorzystuje się w popkultu-
rze. W produkcjach komediowych 

TYPY UCZNIOWSKIE
mają następujące cechy: niemłodzie-
żowy styl ubierania, zbyt „grzeczny”, 
kojarzący się z małym eleganckim 
dzieckiem lub starszym człowiekiem. 
Czasem muszka, szelki, często ka-
mizelka. Niemodne okulary, fryzura 
w nieładzie lub zbyt bujna, czasem 
wada zgryzu.

PLASTIK – reprezentantka 
płci pięknej, nadużywająca kosmety-
ków, solarium itp.

FEJM – osoba poważana 
w szkole.

FOREVER ALONE – na za-
wsze sam; nie szuka towarzystwa.

PAJAC KLASOWY – zwraca 
na siebie uwagę, ale w swoim po-

stępowaniu nie jest śmieszny (mimo 
że za takiego się uważa).

HEJTER – wiecznie niezado-
wolony osobnik czerpiący przyjem-
ność z nienawidzenia wszystkich 
i  wszystkiego, nieprzychylny każde-
mu pomysłowi, nie liczy się z uczucia-
mi innych.

HIPSTER – przedstawiciel 
współczesnej subkultury, funkcjonu-
jącej zarówno wśród nastolatków, jak 
i ludzi po 20. i 30. roku życia i star-
szych. Wyznacznikiem stylu hipsterów 
jest deklarowana niezależność wobec 
głównego nurtu kultury masowej (tzw. 

„mainstreamu”) i ironiczny stosunek 
do niego oraz przesadne akcentowanie 

swojej oryginalności i indywidualno-
ści. Hipsterzy silnie podkreślają swój 
wizerunek, rozumiany zarówno po-
przez wyrazisty i „artystyczny” strój, 
jak i wyjątkowe, nieszablonowe zain-
teresowania. 

LAMUS  – nie udziela się to-
warzysko, nie integruje się, jest obiek-
tem żartów.

LOFKI – para, która eksponu-
je swoje uczucia, tuląc się do siebie 
na korytarzu szkolnym.

FOREVERKI – przyjaciółki 
na zawsze.

KUJON  – osoba bardzo 
denerwująca, występuje zwykle w sta-
dach, zwanych kółkami naukowymi.

red.

 Termin LAMUS używany jest także w stosunku do pomieszczenia lub budyn-
ku służącego do przechowywania starych rzeczy (rupieciarnia). W przenośni – w 
stosunku do przestarzałych („nadających się do lamusa”) przedmiotów, określeń, 
zwyczajów itp.

Rodzaje kujonów:
Kujon Anielski – gatunek zagrożony wyginięciem. Pozwala ściągać i odpisywać 
wszystkim z klasy i nigdy na nikogo nie donosi.

Kujon Szpieg – nigdy nie wiesz, kiedy uderzy, bo zwykle cechuje się zachowaniem 
neutralnym: nie daje ściągać, ale też nie donosi na nikogo; ale nie daj się zwieść 
pozorom! Jest w stanie uderzyć w każdym momencie.
Kujon Biedak –w przeciwieństwie do innych z nieznanego powodu mimo iż kuje, 
ile wlezie, nauczyciele go nie darzą sympatią.
Inteligentny Kujon – chyba najrzadszy gatunek, nie tylko wie wszystko, ale też ro-
zumie. Nie kuje, bo ma genialną pamięć. Czasami wygłupia się na lekcjach, chodzi 
na imprezy.
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Ks. Piotrem 
Woszczykiem 
— Jak to się stało, że Piotr 

Woszczyk został księdzem?
— Słuchajcie, to jest za-

wsze powołanie, tajemnica 
serca człowieka, którą trze-
ba przeżyć osobiście. Nie da 
się jej przekazać słowami, bo 
jest to wydarzenie tak bardzo 
intymne, tak bardzo osobi-
ste, że gdyby próbować je 
jakoś zdefiniować i wsadzić 
w książkę, to jest to po prostu 
niemożliwe. 

— Jakiego przedmiotu 
w szkole Ksiądz najbardziej nie lubił?

— No, dobre pytanie. Muszę powiedzieć, że nie było chyba 
w ogóle takiego przedmiotu. Mogłem mieć jakieś ewentualnie 
drobne problemy z matematyką, ale teraz po latach myślę sobie, 
że bardzo chętnie bym wrócił do takich czasów, żeby sobie po-
rozwiązywać zadania... Czasami nachodzą mnie takie kosmate 
myśli .

— Czy był Ksiądz kiedyś na wagarach?
— Tak, jasne. Byłem, byłem. Jak najbardziej.
— Co najbardziej Księdza irytuje w uczniach?
— Chyba to, że nie potrafią się przyznać do popełnio-

nego błędu, że nie potrafią się przyznać do tego, że coś źle 
zrobili. Bo to jest normalną rzeczą ucznia, że popełnia błędy, 
po to jest uczniem, żeby się nauczyć, jak postępować. Na-
tomiast jest źle, jeśli idzie w zaparte i twierdzi, że nie po-
pełnia błędu. Natomiast ja ogólnie darzę sympatią wszyst-
kich uczniów. Nawet powiedziałbym, że kocham wszystkich 
uczniów i dlatego lubię swoją pracę. Lubię przychodzić do 
szkoły i lubię uczyć.

Wicedyrektor 
Joanną Wieczorek

— Jak to się stało, że Pani 
została nauczycielką i dla-
czego tego przedmiotu? 

— Miałam bardzo dobre-
go nauczyciela  w podstawów-
ce i zaraził mnie chęcią zgłę-
biania tajników matematyki, 
dlatego po liceum postanowi-
łam studiować matematykę. 

— Jakiego przedmiotu 
Pani najbardziej nie lubiła 
w szkole? 

— Historii, aż wstyd się 
przyznać. 

— Czy była Pani kiedyś na wagarach? 
— Tak, w Dzień Wagarowicza. 
— Co najbardziej Panią irytuje w uczniach?
— Niezadowolenie, niechęć z nieokreślonych powodów.

Sorką Iwoną 
Tataryn-Jagielską

— Jak to się stało, że zo-
stała Pani nauczycielką?

— Pochodzę z rodziny 
nauczycielskiej, moja mama 
pracowała w szkole. Uczy-
ła geografii, a jak przeszła 
na emeryturę to uczyła tro-
chę WF-u. Zdecydowałam, 
że  będę nauczycielką, tak jak 
mama . Podobało mi się, jak 
mama sprawdzała klasówki. 
Ja też chciałam stawiać oceny. 
A  czemu angielski? Dlatego, 
że  chciałam zawsze wyjechać 

za granicę i wydawało mi się, że bardzo ważne jest umieć poro-
zumieć się w obcym języku. 

— Jakiego przedmiotu Pani najbardziej nie lubiła?
— Fizyki... Dlaczego? Bo mieliśmy bardzo surowego profe-

sora. Rozwiązywaliśmy bardzo trudne zadania, musieliśmy się 
nawet tych zadań uczyć na pamięć. Może ja też nie byłam jakoś 
wystarczająco zdolna z fizyki, albo nie uczyłam się wystarczają-
co dużo... W każdym razie fizyka to była moja pięta achillesowa, 
nie radziłam sobie z nią za specjalnie.

— Czy była Pani kiedyś na wagarach?
— Zdarzały się takie dni, szczególnie w szkole podstawowej.
— Co najbardziej Panią irytuje w uczniach?
— W dzisiejszych czasach irytuje mnie taki brak syste-

matyczności, nieporządek, to, że uczniowie nie radzą sobie 
na przykład z regularnym odrabianiem pracy domowej.

Wywiady o szkole z:
Ks. Mirosławem 

Praskiem 
— Jak to się stało, że zo-

stał Ksiądz dyrektorem 
szkoły?

— Organem prowadzą-
cym szkołę jest Kongregacja 
Świętego Filipa Neri. Po wy-
borach, kiedy założyciel szkoły, 
Ksiądz Adam Maj, został no-
wym przełożonym, mianował 
mnie dyrektorem szkoły.

— Jakiego przedmiotu 
Ksiądz najbardziej nie lubił? 

— Nie pamiętam, general-
nie szkoły się nie lubi.

— Czy był kiedyś Ksiądz na wagarach?
— Byłem na wagarach, ale na terenie szkoły, na boisku gra-

łem w piłkę .
— Co najbardziej Księdza irytuje w uczniach? 
— Najbardziej mnie irytuje, jak ktoś mówi nieprawdę. 

Denerwuje mnie krętactwo, kłamstwo, lekceważenie innych, 
szczególnie w takim wydaniu, kiedy ktoś jest miły wobec pra-
cowników szkoły, a nie stać go na życzliwość wobec swoich ró-
wieśników. Nie znoszę, jak ktoś nie szanuje godności drugiego 
człowieka.
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— Jak to się stało, że Pani została nauczycielką i dlaczego tego przedmiotu? 
— Poszłam na fizykę, bo mój najlepszy nauczyciel był fizykiem, a nie wiedziałam kim zostać 

dlatego zdecydowałam, że zostanę fizyczką. Natomiast po tych studiach można zostać tylko na-
uczycielem. 

— Jakiego przedmiotu Pani najbardziej nie lubiła w szkole? 
— Rosyjskiego, był to język naszych zaborców. 
— Czy była Pani kiedyś na wagarach? 
— Raz byłam, w Dzień Wagarowicza staliśmy cały dzień po drugiej stronie ulicy. 
— Co najbardziej Panią irytuje w uczniach? 
— Lenistwo.

Sorem
Arturem Jagiełło: 

— Jak to się stało, że Pan 
został nauczycielem i dlacze-
go tego przedmiotu? 

— Nie wybierałem studiów 
ze względu na przyszłą pracę. 
Moi rodzice mieli wtedy małą, 
ale dobrze prosperującą firmę. 
Wydawało się czymś natural-
nym, że kiedyś będę pracował 
z nimi. Studia wybrałem, bo hi-
storia mnie ciekawiła. Chcia-
łem też po prostu rozwinąć się 
intelektualnie. Stało się jednak 
inaczej i... pracuję w szkole.

— Jakiego przedmiotu 
Pan najbardziej nie lubił w szkole? 

— Najbardziej nie lubiłem biologii (mam nadzieję, że pani 
profesor Kozubek mi wybaczy...). Być może nauczyciel mnie nie 
potrafił odpowiednio zachęcić, może nie miałem predyspozycji, 
żeby zgłębiać tajemnice flory i fauny. W każdym bądź razie ucze-
nie się biologii było dla mnie męką - typową pamięciówą (ktoś 
powie, że tak samo jak uczenie się historii, ale historia jest dla 
mnie przede wszystkim ciekawa!).

— Czy był Pan kiedyś na wagarach? 
Raz byłem w podstawówce i raz w liceum. W obu przypad-

kach szybko się wydało. W podstawówce to była moja jedyna nie-
obecność w roku szkolnym, więc mama szybko się zorientowała. 
W liceum uciekliśmy (wszyscy chłopcy) z ostatniej lekcji w dzień 
wagarowicza... Na drugi dzień wychowawca wezwał ojców i... już 
nigdy nie poszedłem na wagary.

Sorem 
Marcinem Kuną: 

— Jak to się stało, że Pan 
został nauczycielem i dlacze-
go tego przedmiotu? 

— Zdaje się, że odpowiedź 
na oba pytania znajduje się 
w  moich genach – moi rodzi-
ce byli polonistami. Wycho-
wywałem się w domu, który 
przypomina małą bibliotekę, 
trudno było mimowolnie nie 
przesiąknąć literaturą. Poza 
tym ten zawód zawsze wyda-
wał mi się szlachetny i poży-
teczny. 

— Jakiego przedmio-
tu Pan najbardziej nie lubił 

w szkole? 
— W szkole podstawowej lubiłem wszystkie, w liceum nie 

przepadałem za chemią, fizyką i matematyką (mimo że uczęsz-
czałem do klasy o profilu matematyczno-fizycznym). Najbar-
dziej cieszyły mnie zajęcia wychowania fizycznego i języka an-
gielskiego, a w klasach starszych liceum także języka polskiego.

— Czy był Pan kiedyś na wagarach? 
— Zdarzało się. W trzeciej klasie liceum wagary wpłynę-

ły negatywnie na moją końcową ocenę z polskiego, co zmusiło 
mnie do solidnej pracy w klasie czwartej i przełożyło się na bar-
dzo dobre wyniki na maturze. Nie ma tego złego... 

— Co najbardziej Pana irytuje w uczniach? 
— Najbardziej irytuje mnie ich brak ciekawości, nie tylko 

mojego przedmiotu. Czasem odnoszę wrażenie, że nie pracuję 
z młodymi ludźmi, ale ze starcami i staruszkami, którzy widzieli 
już na świecie wszystko i nic nie jest w stanie ich poruszyć.  Naj-
bardziej przykra zaś jest chyba uczniowska niewdzięczność.

Rozmawiali uczniowie klas drugich gimnazjum

Każdy przez wiele lat 
miał albo cały czas ma do 
czynienia z niezwykłym ga-
tunkiem ludzi, jakim są na-
uczyciele. Czasem wywołują 
wzruszenie, nieraz uczucie 
wdzięczności, innym razem 
podziw, a zdarza się, że i po 
latach skóra nam cierpnie 
na samo o nich wspomnie-
nie. Typy są różne – miłe, 
troskliwe, mściwe, jędzowa-
te. Najłatwiej rozróżnić ich 

Typy nauczycieli

Filozof – Wiem, że nic nie 
wiesz.

Szekspirolog – Co to za 
bzdury? O tym się nawet 
naszym filozofom nie śniło.

Aptekarz – Została minu-
ta lekcji, zaczniemy nowy 
temat.

Szpieg – Widziałam Cię 
wracającego z imprezy.

Poeta – Nie nosisz teczki, 
ponosisz woreczki.

Opiekun – A w domu wszy-
scy zdrowi?

Botanik – Prędzej mi tu 
kaktus wyrośnie, niż się tego 
nauczysz.

Medyk – Wyleczę Cię z tego 
pomysłu. Zoolog – W domu to ja 

mam słonia na złotym 
łańcuchu.

Wizażysta – Przesadziłaś 
z tym makijażem.

Analityk – Rowy też ktoś 
musi kopać.

Perfekcjonista – Jest 5, ale 
stać Cię na więcej.

Logopeda – Mógłbyś mówić 
wyraźniej?

Ortopeda – Nie garb się!

po komentarzach, których 
nigdy Ci nie odpuszczą :)

Sorką Małgorzatą 
Chmielewską: 
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Chodząca encyklopedia, fachman, wyga, mistrz... 
Nauczyciele są z nami od 

zawsze. Nie istniałby postęp 
technologiczny, gdyby nie oso-
by, które z pokolenia na po-
kolenie przekazywały wiedzę. 
Technologia jest tak daleko 
posunięta dzięki temu, że na 
świecie zawsze byli ludzie, któ-
rzy zdawali sobie sprawę z tego, 
że dzieci są przyszłością świata. 
Ludzkość nie zrobiłaby kroku 
w przód, gdyby nie mentorzy, 
którzy pragnęli kształcić mło-
dych ludzi. Już w starożytno-
ści istniały niesamowicie cha-
ryzmatyczne, o niezwykłych 
umiejętnościach osoby, które 
pragnęły nieść kaganek oświaty.

„Wykształcenie jest 
w  chwilach pomyślności ozdo-
bą, a  w  chwilach nieszczęścia 

– schronieniem.” Są to słowa jed-

nego z najlepszych mentorów sta-
rożytności, Arystotelesa. Żył on 
w latach 384-322 przed Chrystu-
sem. W Atenach założył własną 
szkołę wspieraną przez Aleksan-
dra Macedońskiego. Lekcje w tej 
akademii były dla wielu prostych 
ludzi niezrozumiałe, a nawet 
wyśmiewane, gdyż dyskusje i na-
uczanie odbywały się podczas 
spacerów. Uczniowie zdobywali 

wiedzę jednocześnie przechadza-
jąc się z nauczycielami. Liceum 
posiadało ogromny ogród, gdzie 
wychowankowie mogli zobaczyć 
rośliny, o których się uczyli. Dla 
Arystotelesa było to ważne, gdyż 
jednym z jego zainteresowań była 
botanika. Pasjonowały go różne 
działy nauki. Był ciekawy zasad, 
na podstawie których istniejemy 
i  jak funkcjonuje świat. Fascy-
nację wszystkim, co go otacza-
ło, przekazywał swoim uczniom. 
W  starożytności istniał jeszcze 
jeden niezwykły nauczyciel – Pi-
tagoras. Podobnie do Arystotele-
sa założył szkołę. Wykłady jednak 
odbywały się w jego domu. Mię-
dzy nim a podopiecznymi była 
niezwykła więź i zaufanie. Zale-
żało mu na tym, aby uczniowie 
zachowali dla siebie tajemnice 
nauki. Na swoich wychowanków 
wybierał tych, którzy potrafili 
milczeć. Nie chciał, aby wśród 
jego uczniów były osoby, które 
mogłyby stworzyć plotki na temat 
metod nauczania.

Dobry nauczyciel musi mieć 
niezawodne sposoby na przeka-
zywanie wiedzy. Wtedy jest w sta-
nie zainteresować uczniów tym, 
co chce im przekazać. Jan Amos 
Comenius, filozof i teolog, był au-
torem prawie 154 książek na te-
mat edukacji i teologii. Dobrze 
wiedział, w jaki sposób przekazy-
wać wiedzę. I znowu kolejna oso-
ba, która ma zupełnie inne podej-
ście do nauczania. Nowe metody, 
nowy system nauczania. Jan Co-
menius prowadził lekcje niezwy-
kle ciekawe, wciąż zaskakiwał 
uczniów czymś nowym. Robił 
lekcje teatralne, wykorzystywał 
pomoce wizualne: mapy, wykresy 
i obrazki. Zajmował się tworze-
niem podręczników. Nic  dziw-
nego, że coraz więcej polskiej 

i czeskiej młodzieży zaczęło zgła-
szać się do szkoły, w której uczył. 
Właśnie tacy nauczyciele są na 
wagę złota. Oni „przyciągają” do 
siebie młodych ludzi, którzy pra-
gną zdobywać wiedzę i stawać się 
coraz lepsi w tym, co robią.

Wspominając niezwykłych 
nauczycieli, nie można zapo-
mnieć o Januszu Korczaku. Miał 

metody nauczania, które różniły 
się od tych powszechnych. Jed-
nak nie chciał, aby jego system 
rozpowszechniano na całym 
świecie. Miał własną wizję zwią-
zaną z wychowaniem i naucza-
niem. Uważał, że dziecko na 

każdym etapie swojego życia ma 
prawo do szacunku. Pragnął, aby 
między nim a  wychowankami 
panowały przyjacielskie stosun-
ki. Powtarzał, że  w kontaktach 
z dzieckiem potrzebna jest em-
patia. Uważał, że  nie warto jest 
przekazywać dużo wiedzy na raz. 
Należy czekać, aż  samo zacznie 
chcieć się rozwijać. Był przeko-
nany, że w każdym tkwi chęć do 
samodoskonalenia się. Miał zasa-
dy, które odbiegały od ogólnych 
norm. Przywołam słowa, które 
świetnie odzwierciedlają jego me-
tody wychowania:

„Nie zmuszajmy dzieci do 
aktywności, lecz wyzwalajmy ak-
tywność. Nie każmy myśleć, lecz 
twórzmy warunki do myślenia. 
Nie żądajmy, lecz przekonujmy. 
Pozwólmy dziecku pytać i po-
woli rozwijajmy jego umysł tak, 
aby samo wiedzieć chciało.”

Łatwo zauważyć, że świetny 
nauczyciel, to ten, który ma dobre 
podejście do ucznia. Przedstawi-
łam przykłady paru osób, które 
zasłużyły na miano „Nauczy-
cieli, którzy przeszli do historii”. 
Na  podstawie wymienionych 
przeze mnie osób i ich sposobów 
na przekazywanie wiedzy wyni-
ka, że gdy nauczyciela fascynuje 
przedmiot, którym się zajmuje, 
potrafi sprawić, że uczniowie z za-
interesowaniem odkrywają przed 
sobą tajemnice świata. Na całym 
świecie, od początku istnienia 
ludzkości, przekazywana jest wie-
dza. To, że jest ona bardzo rozle-
gła, zawdzięczamy nauczycielom, 
którzy przyczynili się do rozwi-
jania w młodych ludziach chęci 
poznawania, a nawet odkrywania 
nowych rzeczy i przyczyniania się 
do zmiany świata na lepsze.

Edyta Noga

Są na świecie szkoły, w których  na-
uczanie nieco odstaje od tego, do 
którego jesteśmy przyzwyczajeni. 
Oto niektóre z nich.

Szkoły nie z tej ziemi
W Chinach od 1984 do 2011 

roku prężnie działała szkoła 
znajdująca się w jaskini! Mie-
ściła się ona w prowincji Gu-
izhou, a uczęszczało do niej 186 
dzieci z 13 wiosek. Niektórzy 
z uczniów pokonywali czasem 
6-godzinną podróż, by tylko 
móc się uczyć. Jednak w 2011 
roku władze Chin zamknęły 
szkołę, tłumacząc swoją decy-
zję tym, że Chiny nie są „spo-
łeczeństwem jaskiniowców” 
i takie warunki do nauki są ka-
rygodne.

Ilekroć Inderjit Khurana, 

nauczyciel z Indii, podróżował 
pociągiem, obserwował dzie-
ci, które zamiast spędzać czas 
w  szkole, chodzą po pociągu, 
żebrząc o pieniądze czy prosząc 
o jedzenie. Khurana postanowił 
im pomóc. Wpadł na pomysł 
nauki w pociągu. Obecnie ok. 
4 tys. dzieci w Indiach włączo-
nych jest w „pociągowy” pro-
gram nauczania.

Dwa razy w roku Bangla-
desz zalewają ogromne powo-
dzie, które pozostawiają oby-
wateli bez środków do życia 
i  godziwych warunków. Wiele 

dzieci nie ma możliwości na-
uki i normalnego rozwoju. 
Postanowiono temu zaradzić: 
zbudowano szkoły, które uno-
szą się na wodzie. Do tej pory 
w Bangladeszu z powodzeniem 
funkcjonuje niemal sto takich 
pływających placówek. Każda 
z nich jest zasilana energią sło-
neczną, posiada małą bibliotekę 
i dostęp do Internetu. Od 2002 
roku z nauki na łodzi skorzysta-
ło ok. 70 tys. dzieci.

Szkoła Elfów (Icelandic Elf 
School) w Rejkjawiku to pla-
cówka dla wszystkich, którzy 

chcą dowiedzieć się jak naj-
więcej o kulturze, tradycjach 
i  zwyczajach elfów. Szkoła jest 
otwarta przez cały rok, już 
od 26 lat. Uczniowie uczą się 
wszystkiego o elfach i innych 
tzw. hidden people, czyli o gno-
mach, krasnoludach, elfach, 
trollach oraz różnych duchach. 
Po sesji studecni mogą udać się 
na prywatną wycieczkę z prze-
wodnikiem do jednego z miejsc 
zasiedlonych przez elfy . Na-
uka w takiej szkole kosztuje 43€ 
od osoby.

red.
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23 września
Ojciec Mario Aviles w naszej szkole

Do naszej szkoły przybył z wizytą wyjątko-
wy gość – ojciec Mario Aviles. Na stałe 
mieszka w Teksasie i od trzech lat piastuje 
urząd Prokuratora Światowej Konfederacji 
Kongregacji Oratorium św. Filipa Neri. 
Opiekuje się ponad osiemdziesięcioma do-
mami filipińskimi na świecie.

6 pażdziernika
Wiara i rozum, czy wiara kontra rozum?

spotkanie z Grzegorzem Górnym
w ramach Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej

relacja na stronie www szkoły

8 października
Występ Teatru SCENE na przeglądzie teatrów 

amatorskich w ramach Tygodnia Kultury 
Chrześcijańskiej

30 września
Dzień Chłopaka

Tradycyjnie dziewczyny z rożnych klas przygotowują coś 
dla swoich kolegów. Moje koleżanki z klasy przygotowa-
ły na godzinie wychowawczej film, a dodatkowo dużą 
paczkę popcornu i ciasto. Serdecznie dziękuję naszym 
koleżankom za przygotowanie niespodzianek i atrakcji.

Adam Makowski, kl. II ag

W środę 30.09.2015 roku koleżanki z klasy Ia liceum 
przygotowały nam przemiłą niespodziankę. Oglądali-
śmy film pt: ,,Forrest Gump’’, jedliśmy zamówioną pizzę 
oraz nasze ulubione słodycze. Otrzymaliśmy też świetne 
upominki. Zapamiętamy ten dzień długo i również po-
staramy się Was zaskoczyć 8 marca.

Chłopaki z Ia

13 października
Dzień Edukacji Narodowej

Akademia z okazji Dnia Nauczyciela

6 października
XII Radomska Olimpiada Młodzieży

Indywidualne biegi przełajowe
relacja na stronie 8

22-24 września
Zielona Szkoła klas pierwszych Katolickiego 
Liceum Ogólnokształcącego – Studzianna 

fotorelacja na stronie www szkoły

Było... minęło... 

9-13 paźdzernika
Wybory do Samorządu Uczniowskiego

relacja na stronie www szkoły

2015

20 listopada
Światowy Dzień Filozofii

28 października
Dzień Odpoczynku dla Zszarganych Nerwów

1 listopada
Bal Wszystkich Świętych

31 października 2015 w kościele Matki Bożej 
Królowej Świata – Wieczór Świętych

Co niesie 
przyszłość?

14 listopada 
Dzień Króla Juliana

Ze specjalną dedykacją dla ks. Piotra Woszczyka kilka wy-
powiedzi króla:
• Nie musicie dziękować, wystarczy mnie wielbić 
na klęczkach.
• A teraz wzbudzę w was poczucie niższości. Zresz-
tą uzasadnione.

• I właśnie wtedy zrozumiałem, że muszę się skupić na tym, 
co w anegdocie zwanej życiem jest najważniejsze – na sobie.
• Jasne, że w moje lewo! Jestem królem i wszystko lewo jest 
moje, durny jeden!
• Jesteś zbyt za malutki.

13 listopada 
Dzień Placków Ziemniaczanych
Czas potrzebny na spalenie małego placka 
ziemniaczanego bez dodatków dla osoby o wa-
dze 70kg: jazda na rowerze (8 min.), szybki 
taniec, trucht (12 min.), spacer (16 min.), pra-

sowanie (19 min.), prowadzenie samochodu (27 min.).

12 listopada  
Światowy Dzień Drwala

Drwale wykorzystują akcesoria i styl przypisa-
ny dotychczas „twardzielom” żyjącym w natu-
rze, a ich wygląd jest bardzo przemyślany. Ja-
kie są elementy tego nowego stylu? Bawełniana 
bluza z długim rękawem, zazwyczaj biała, 

na to sweter, na to koszula w kratę. Albo koszula w kratę 
i na nią wrzucony zapinany sweter w norweskie wzorki. 
Najważniejsza jest koszula w kratę. Flanelowa. Ponad-
czasowa, miękka, ciepła. Poza tym dżinsy. Buty, na które 
może spaść siekiera i nic się nie stanie. No i czapka – 
najlepiej zrobiona na drutach, bo świadomy społecznie 
drwal ceni rękodzieło i nie popiera wielkich koncernów 
wyzyskujących ludzi i niszczących środowisko.
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W tegorocznej edycji bie-
gów przełajowych, które odbyły 
się 6 października, wzięli udział 
chłopcy oraz dziewczyny z klas 
gimnazjalnych. Łącznie zdobyli-
śmy trzy medale – dwa srebrne 
oraz jeden złoty. Jak się okazało, 
uczniowie z klasy pierwszej po-
dołali zadaniu i wysoko stawiając 
poprzeczkę zyskali dwa trofea. 
Ku uciesze wszystkich na najwyż-
szym stopniu podium rocznika 
2002 stanął Karol Muc, a obok 
niego Dominik Wajs. Z trzecio-
klasistów naszej szkoły najlepszy 
był Adam Zimnicki. Zdobył dru-
gie miejsce i srebrny medal. 

Tegoroczne zawody umoż-
liwiły pokazanie się Katolickiego 
Gimnazjum na arenie międzysz-
kolnej. Pozostali reprezentanci 
naszego gimnazjum zajęli rów-
nież wysokie miejsca. Niestety 
jeden z  uczestników – Jakub 
Nachyła – nie ukończył swoje-
go biegu z powodu urazu kostki. 
Za przygotowania do zawodów 
w  imieniu wszystkich zawodni-
ków serdecznie dziękuję nauczy-
cielom wychowania fizycznego. 
Gdyby nie ich zaangażowanie 
i motywacja, wyniki mogłby być 
dużo niższe.

Filip Faryna

Myślicie, że życie młode-
go sportowca jest łatwe i usła-
ne różami? Wszyscy jesteście 
w błędzie, gdyż uprawianie 
ulubionej dyscypliny wyma-
ga wielu wyrzeczeń. Jednak 
z drugiej strony robisz to, 
co  kochasz, więc nie można 
narzekać.

Trenuję piłkę nożną od 
ponad pięciu lat i muszę łączyć 
obowiązki domowe z  pasją. 
Jest to niezwykle trudne, gdyż 
mam mało czasu na odrabia-
nie prac domowych (a czego 

nie zdążę odrobić, będę mu-
siał spisać sobie od kolegów w 
szkole ). Plan dnia młodego 
sportowca wygląda tak : od 
rana do godziny 15.00 jestem 
w szkole, póżniej  o 19.30 mam 
trening, mam zatem jedynie 
cztery i  pół godziny na obiad, 
odrobienie lekcji i przygoto-
wanie się do treningu. To jest 
bardzo mało, zwłaszcza, jeżeli 
dodam, że  nauczyciele zdecy-
dowanie za dużo zadają prac 
domowych i  nie są pobłażliwi. 
Aby być w  dobrej formie, mu-

Od siedmiu lat moją pa-
sją jest jeździectwo. Sport ten 
wymaga dużego poświęcenia 
i zajmuje dużo czasu, ale jest 
to coś, co uwielbiam robić, 
więc nie żałuję spędzonych 
chwil. Aktualnie posiadam 
dwa konie: Sky Is Limit i Arie 
D.D.H, na których z dużymi 
sukcesami biorę udział w  za-
wodach skokowych rangi 
regionalnej i ogólnopolskiej. 
Na treningi uczęszczam 4-5 
razy w tygodniu. Dotychczas 
moimi największymi sukcesa-
mi są zajęcie trzeciego miej-
sca w  II kwalifikacji Pucharu 
Stangret, zwycięstwo w  Pu-
charze Stangret w klasie L 
oraz dwukrotne zajęcie trze-
ciego miejsca w  III klasyfika-
cji zawodów Just Pro.

Kacper Mróz

Rozwijamy sportowe pasje

szę utrzymywać odpowiednią 
wagę. Wskazane jest  zatem 
trzymanie się diety domowej 
i nie jedzenie posiłków w biegu.

Podsumowując, ży-
cie młodego sportowca jest 
trudne, treningi są ciężkie, 
a  trzeba się jeszcze uczyć 
i  odrabiać zadane w szkole 
prace i wypełniać obowiązki 
domowe. Jeżeli chcecie upra-
wiać sport i mieć wyniki, mu-
sicie mieć silną wolę i dużo 
samozaparcia. 

Piotr Grygiel 
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Taniec jest moją pasją od 
wczesnego dzieciństwa. Już 
w wieku czterech lat uczęsz-
czałam na balet. Tam nauczy-
łam się jego podstaw, a kiedy 
uznałam, że pora coś zmie-
nić, zaczęłam uczyć się tań-
ca współczesnego (opartego 
na podstawach baletu). 

Cały czas doskonalę się 
i  dążę do perfekcji. Przyglą-
dam się doświadczonym, sta-

ram się próbować nowych, 
trudniejszych rzeczy, aby sta-
wać się lepszą w tym, co robię.

Nie jest łatwo utrzymać 
formę w tańcu, gdyż trzeba 
pracować, także poza zajęcia-
mi – w domu. Nie jest to łatwe 
przy tylu obowiązkach, ale żeby 
tańczyć profesjonalnie, ko-
nieczna jest systematyczność 
i sumienność. Za pracę są jed-
nak nagrody w postaci pierw-

szych miejsc na konkur-
sach ogólnopolskich, jak 
i ogólnoświatowych.

Trzeba również 
umieć zgrać się z zespo-
łem. Ważne są nie tylko 
występy solowe, czy du-
ety, lecz także tańce grupo-
we. Najważniejszą rzeczą jest 
wsparcie innych z grupy oraz 
umiejętność pogodzenia się 
z przegraną.

Myślę, że taniec zawsze 
był, jest i będzie moją pasją 
i nie zmienię jej na żadną inną.

Barbara Falkiewicz

obuwie z niskim bieżnikiem) 
i strój sportowy. 

Korty i trenerzy
Oczywiscie oprócz stro-

ju będzie nam potrzebny 
trener i odpowiednie 

miejsce do gry – kort.  
Rozróżniamy kilka 
rodzajów kortów. 
Najczęściej spoty-

kane to : trawiaste, 
ziemno-ceglane (mączka) 

i  twarde ( betonowe lub as-
faltowe). Każdy ma swoją od-
dzielną specyfikę odbicia piłki 
i jej prędkości, jednak moim 
zdaniem na początku nie jest 
ważne to, na jakim zaczynamy 
grać, ponieważ początki są 
trudne niezależnie od podło-
ża, a to, jaki rodzaj kortu pre-
ferujemy związany jest z  cza-
sem i wymaga ogrania.

Teraz przejdźmy do kwe-
stii trenera. Prawdopodobnie 
pierwsze pytanie, jakie przyj-
dzie wam do głowy to: JAK 
GO ZNALEŹĆ? Wystarczy 
po prostu przyjść na korty 

i popatrzeć na ich grę, styl 
pracy i zasięgnąć opinii kilku 
graczy, a następnie umówić 
się na próbne zajęcia.

  A co z rakietą? Pewnie 
uważacie, że jest niezbędna? 
Prawda jest taka, że na start 
jej nie potrzebujecie, a  to za 
sprawą tego, iż większość 
trenerów posiada kilka rakiet, 
które udostępniane są zawod-
nikowi na treningu i można 
wypróbować różne modele 
i  rozmiary. Radzę nie kupo-
wac rakiety na  początek, 
głównie dlatego, że je-
żeli ten sport wam się 
nie spodoba, to nie 
poniesiecie dużych 
strat.

 Koszty
To zapewne istotna kwe-

stia dla naszych rodziców, bo 
gra w tenisa wiąże się ze spo-
rym, regularny wydatkiem . 
Koszt zajęć jest uwarunko-
wany tym, czy gramy w gru-
pie (chodzi tu o ilość osób, na 
które rozkłada sie kwota wy-

najęcia kortu)czy indywidula-
nie. Przedział cenowy zatem 
będzie duży, konkretnych in-
formacji dowiemy się od na-
szego trenera.

Maciej Romaniuk

Jak zacząć?
Gdy podjęliśmy już de-

cyzję o rozpoczęciu nauki gry 
w tenisa, powinniśmy zorien-
tować się, co będzie nam do 
tego potrzebne. Na początek 
wystarczą tylko odpowie-
nie buty sportowe tj. płaskie 
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Tajemniczy labirynt

O raku dla mas

Ciekawą propozycją do 
poczytania na długie, jesienne 
wieczory jest bestseller Jame-
sa Dashnera Więzień Labiryn-
tu. To pierwsza część trylogii, 
której dwa tomy zostały już 
pokazane na dużym ekranie.

Książka opowiada o przy-
godach nastoletniego Tho-
masa, który po wymazaniu 
pamięci w niewyjaśniony spo-
sób znalazł się wraz z innymi 

„streferami” w tajemniczym 
labiryncie. Tak samo jak Tho-
mas, żaden z chłopaków nie 

wie, z jakiego powodu się tutaj 
znalazł i kto ich zesłał. W celu 
znalezienia odpowiedzi na to 
pytanie bohaterowie powie-
ści codziennie penetrują la-
birynt szukając wyjścia. Na 
ich drodze stają krwiożercze 
Buldożercy. Zwiadowcy wysy-
łani do labiryntu znajdują się 
nieustannie w obliczu grożą-
cego im śmiertelnego niebez-
pieczeństwa. Niezależnie od 
zagożeń „streferzy” starają się 
prowadzić w miarę uporząd-
kowane życie. Cały system ich 

pozornie trwałej społecz-
ności zaczyna się jednak 
burzyć, kiedy do Strefy 
przybywa dziewczyna, 
która „ma zapoczątkować 
koniec…”

Pierwszy tom trylogii 
Jamesa Dashnera to ide-
alna propozycja dla miło-
śników przygód i nieocze-
kiwanych zwrotów akcji. 
Zachęcam wszystkich do 
przeczytania tej mrożącej 
krew w żyłach książki.

Kasia Koba

Wychodząc z kina by-
łam przepełniona trochę 
złością, trochę zdziwieniem. 
Tak naprawdę długo nie mo-
głam się w sobie pozbierać. 
Przyznaję, że czegoś innego 
oczekiwałam po filmie, który 
mówi o zmaganiu się z cho-
robą, umieraniu i miłości. 

Chemia to film słodko 
- gorzki. Opowiada o miło-
ści i chorobie, przy czym 
miłość jest tak przerysowa-

na, czasem nawet irytująca, 
oderwana od rzeczywisto-
ści. W rzeczywistym świecie 
ludzie, nawet ci najbardziej 
zwariowani, postawieni 
przed tak trudnymi wybora-
mi, nie zachowują się w taki 
sposób. Odniosłam wraże-
nie, że w filmie usilnie szu-
kano humoru w sytuacjach, 
gdzie go naprawdę nie ma. 
Żarty w tak delikatnych 
sprawach są  moim zdaniem 

nietrafione, niedopaso-
wane do wydarzeń. 

Chemia jest fil-
mem osobistym. Powstał 
w  oparciu o walkę z  cho-
robą żony reżysera - Mag-
daleny Prokopowicz. Być 
może dlatego reżyserowi 
zabrakło dystansu, znale-
zienia równowagi, spoj-
rzenie na kadr z większej 
perspektywy, bez emocji.

Ocena: 6/10 
Julia Strąk

Każdy z nas ma takie dni, 
kiedy wraca po męczących za-
jęciach w szkole do domu, za-
kłada słuchawki i zanurza się 
w zupełnie innej rzeczywisto-
ści. Ostatnio, kiedy słuchałam 
radia, zachwycił mnie swoim 
najnowszym utworem młody, 
lecz znany już wokalista.

Dawid Podsiadło i jego 
nowy singiel „W dobrą stronę” 
niesamowicie mnie zaskoczył. 
Od pierwszych taktów tej pio-
senki można poczuć ciarki 
przechodzące po całym ciele. 
Jest to popowy kawałek, który 
ma w sobie tak niesamowity 
urok, że przypadnie do gustu 

prawie każdemu. Tekst jest 
znakomicie dobrany do muzy-
ki. W pewien tajemniczy spo-
sób przekazuje niezrozumiałą 
dla wszystkich prawdę o życiu 
i miłości. „W dobrą stronę” od 
paru tygodni wzbija się na co-
raz wyższe miejsca na listach 
przebojów.

Utwór ten promuje nową 
płytę Dawida Podsiadło An-
noyance And Disappointment, 
która swoją premierę będzie 
miała szóstego listopada 
tego roku. Na płycie znaj-
dą się utwory wykonane w 
języku angielskim, ale  rów-
nież po polsku. Chociaż tytuł 

w tłumaczeniu na polski 
oznacza rozdrażnienie 
i  rozczarowanie, to myślę, 
że  słuchacze doznają zu-
pełnie przeciwnych uczuć, 
czyli zachwytu i satysfakcji. 

Nie byłam wcześniej 
fanką tego typu muzyki, 
ale „W dobrą stronę” Da-
wida Podsiadło wprowadza 
mnie w znakomity nastrój 
i daje pozytywną energię na 
cały dzień. Zwłaszcza, gdy 
rano jadę do szkoły. Z wielką 
niecierpliwością będę ocze-
kiwała płyty Annoyance And 
Disappointment, która, mam 
nadzieję, zaskoczy mnie tak 

Coś dla ucha i serducha…

Magdalena Prokopowicz urodziła się 2 listopada 1977 r. Żona operatora filmowego Bartosza Prokopowicza. W wieku 27 lat 
zachorowała na raka piersi. W czasie chemioterapii została mamą Leona, który urodził się całkowicie zdrowy. W 2009 r. zało-
żyła fundację „Rak'n'Roll Wygraj Życie”. Fundacja ta zajmuje się wieloma przedsięwzięciami i organizuje wiele kampanii zwią-
zanych z walką z rakiem. W tym samym roku opowiedziała o swoich zmaganiach z chorobą w filmie dokumentalnym "Magda, 

miłość i rak". Nigdy się nie poddawała, zarażała wszystkich optymizmem i radością życia. Niestety po 8 latach zmagań z chorobą prze-
grała walkę ze swoim największym przeciwnikiem. Została pochowana na cmentarzu w podwarszawskich Pyrach.

samo pozytywnie jak pro-
mujący ją singiel. Zachęcam 
wszystkich, aby posłucha-
li piosenki „W dobrą stronę” 
Dawida Podsiadło i poczuli, 
że ten utwór zabiera ich do in-
nego wymiaru. 

Kasia Koba
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• 30 października 2015, 19:00 LAY-D-FUNK – Radomski Festiwal Jazzowy, Łaźnia
• 30 października 2015, 20:00 Koncert PERFECT w Radomiu, Klub Strefa G2
• 5 listopada 2015, 18:00 Becker na Filipinach 2015 – Radomskie Spotkania Podróżników 
- Strefa Globtrotera, Wyższa Szkoła Handlowa w Radomiu
• 9 listopada 2015, 19:00 Podróże w pionie – o wspinaniu i nie tylko (pokaz slajdów), 
Restauracja Parkowa 
• 21 listopada 2015, 19:00 QUEEN SYMFONICZNIE w Radomiu, Sala Koncertowa 
Urzędu Miejskiego

O tym, jak niewiele trzeba, by wyzbyć się granic

Everest – symbol marzeń 
Wyobraź sobie, że jest maj, 

a ty znajdujesz się 8000 metrów 
nad poziomem morza. Niewy-
obrażalne zimno przenika każ-
dą komórkę w organizmie. Za-
czyna boleć cię każdy fragment 
ciała. Rozrzedzone powietrze 
utrudnia oddychanie, a twoja 
butla z tlenem jest niemalże 
pusta. Wokół panuje burza 
śnieżna, a w zasięgu wzroku nie 
ma żywej duszy. Przerażające? 
To chyba oczywiste. Niewyko-
nalne? Niestety w takiej sytu-
acji znalazło się już wiele osób. 
Nie każdemu udało się wygrać. 
Nie tylko z żywiołem, ale i z sa-
mym sobą. Co najdziwniejsze, 
nawet takie doświadczenia 
nie zniechęcają himalaistów 
do zdobycia ośmiotysięcznika. 
Chociaż znają ryzyko, po raz 
kolejny wydają kilkadziesiąt 
tysięcy dolarów, aby poczuć… 

adrenalinę? Radość? Uczycie 
spełnienia w życiu? Cena takiej 
wyprawy, to nie tylko kwestie 
finansowe. Na szali leży nawet 
ludzkie życie.

Baltasar Kormákur stwo-
rzył wspaniały film zatytu-
łowany „Everest”. Opowiada 
historię z pozoru taką samą, 
jak każda poprzednia, w któ-
rej góry są bohaterem. Akto-
rzy w  większości nie są hol-
lywoodzkimi gwiazdami. Są 
przeciętni, ale  tacy mają być. 
Uczestnicy wyprawy z  1996 
roku to nie herosi, tylko zwy-
czajni ludzie, którzy mają swo-
je powody, aby zdobyć Mount 
Everest. Nieistotne, czy to 
tylko hobby, chęć poczucia 
adrenaliny albo udowodnie-
nie innym oraz sobie, że jest 
się w stanie to wykonać. Choć 
główni bohaterowie tworzą 

grupę, to losy każdego z nich 
są przedstawione osobno. 
Przez to reżyser zyskuje możli-
wość manipulacji historią oraz 
naszymi emocjami poprzez 
zmianę scen i kadrów ujęć.

„Everest” jest jak na razie 
moim faworytem do Oscara 
w kategorii zdjęć. Ujęcia wy-
dają się być idealne. Pokazują 
w piękny sposób prostotę i po-
tęgę zarówno ludzi, jak i gór. 
Wszystko współgra z idealnie 
dobraną, nienachlaną ścieżką 
dźwiękową.

Wszystko, co jest oparte 
na faktach, dotyka nas bardziej, 
niż wymyślone opowieści. 
A „Everest” opowiada historię, 
która wydarzyła się niecałe 20 
lat temu. Choć była to tragicz-
na wyprawa, nie była ostatnią. 
To miejsce zawsze znajdzie 
śmiałków. Musimy pamiętać, 

Jako osoba niechętnie 
sięgająca po książki (tym 
bardziej w wakacje) nie ro-
zumiałem mojej siostry, któ-
ra na wczasy zabrała ze sobą 

„Władcę much”. Nie wiem, jak 
to się stało, ale czwartego 
dnia pobytu sięgnąłem po 
tę powieść, położyłem się na 
leżaku i zamiast cieszyć się 
słońcem, rozkoszowałem się 
fantazją brytyjskiego pisarza.

Akcja publikacji Willia-
ma Goldinga „Władca much” 
wydanej w 1954r. (w  Pol-
sce w  1967) rozgrywa się 
w  czasach wojny i opowiada 
o chłopcach, których samolot 
został zestrzelony w trakcie 
bombardowania. Wylądowali, 
bez dorosłych, na bezludnej 

wyspie. Próby organizacji ży-
cia społecznego kończyły się 
niepowodzeniem. Z czasem 
doszedł jeszcze jeden pro-
blem: chłopcy zaczynają bać 
się potwora (zwierza), któ-
rego zauważył jeden z malu-
chów, a „ktoś” to wykorzystu-
je. W tle konflikt o władzę nad 
grupą, niebezpieczne polo-
wania i niekontrolowane pró-
by naśladownictwa plemion 
pierwotnych, które kończą się 
tragicznie. Więcej powiedzieć 
nie mogę, nie chcę zepsuć 
niesamowitego klimatu, ja-
kiego doświadczamy, czytając 
kolejne rozdziały tej książki.

Powieść „Władca much” 
kryje także psychologiczny 
sens. Ukazuje czytelnikowi 

wiele problemów m. in. ma-
nipulację, skutki obsesyjnego 
dążenia do władzy. Spotka-
łem się z opinią, jakoby miała 
ona bezpośrednio nawiązy-
wać do Nowego Testamen-
tu. Sam zauważyłem pewne 
podobieństwa w portretach 
psychologicznych postaci jak 
i w fabule.

Moim zdaniem książka 
jest wyjątkowa, zdecydowa-
nie najlepsza z tych, które 
dotąd przeczytałem. Nie 
każdy ją zrozumie ze wzglę-
du na bogactwo treści, jaką 
autor chce przekazać. Miej-
sce w rankingu „100 pozycji, 
które trzeba przeczytać we-
dług BBC” zobowiązuje do 
lektury. Polecam wersję z do-

że wszystko niesie za sobą 
pewne ryzyko. Nie musi być 
ono jednak rozpatrywane 
w  negatywnych kwestiach. 
Ważne jest, byśmy uważali na 
to, co robimy i pamiętali, żeby 
nie podejmować pochopnych 
decyzji, ponieważ ich skutki 
mogą być niebezpieczne. Bo-
haterowie „Everestu” są tego 
przykładem.

Natalia Noga

datkowym wstępem Stephena 
Kinga- mistrza horroru i fana 
twórczości Goldinga.

Michał Nowakowski 

Radomska 
qltura 

w pigułce
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Potrzeby fizjologiczne u chorych 

w szpitalu załatwia salowa.
Była to wyspa położo-
na z dala od morza.

Judym miał szczęście, bo wzięła go 

na wychowanie ciotka pijaczka.

Car idąc do celu opierał się na m
ordzie.

Kochali się do utraty tchu, 

lecz bez wzajemności.

Kijanka różni się od żaby tym, 
że nie jest do niej podobna.„Bogurodzica” śpiewana była często na 

rozpoczęcie bitwy pod Grunwaldem.

Niektóre obrazy Picassa 

można nawet oglądać, 

ale nie wszystkie.

Przykładem ludzkiej bezmyślno-
ści jest nowelka Prusa.

Wacław kochał Klarę 

przez dziurę w płocie.

W czasie ferii zrobiłem dwa karm-

niki dla ptaków i jeden dla sióstr 

urszulanek.Człowiek ma wzrok sk
ierowany 

do przod
u, a nie umieszczo

ny

po bokach jak żab
a.

Jeż i jaskółka to zwierzęta, które pomagają 
rolnikowi w zjadaniu robaków.

Kreon sprawił Eteoklesowi huczny pogrzeb.
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