
Za nami wiele wyjątkowych chwil — koncerty, imprezy szkolne i inne 
atrakcje. Dzięki nim pierwszy semestr minął z miłej atmosferze. Wśród 
Was jest liczna grupa pierwszoklasistów, którzy trafili do nas z odległych 
zakątków Radomia i okolic. Dopiero poznajecie szkołę, a my Wam ułatwi-
my to zadanie. W KLON-ie przeczytacie o pasjach uczniowskich, gustach 
muzycznych nauczycieli i ich wychowanków. O wyjątkowym klimacie pa-
nującym w KLO opowiedzą ci, których mijacie na korytarzu. O tym, jakie 
piętno Katolik jest w stanie odcisnąć na człowieku, jak lata spędzone na 
Grzybowskiej wpływają na dorosłe wybory, przypomną absolwenci. A to 
tylko niektóre z artykułów napisanych specjalnie dla Was. Możecie czuć się 
wyróżnieni — pierwszy raz w historii KLON ma 20 stron! 

Życzymy Wam miłej lektury i udanego wypoczynku.

Gazetka Szkolna Katolickich Szkół im. św. Filipa Neri w Radomiu
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Drodzy czytelnicy!
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Ranking Perspektyw to coroczne wyda-
rzenie, które ma na celu wskazanie pozio-
mu kształcenia młodych ludzi w poszcze-
gólnych liceach i technikach w Polsce. Pod 
uwagę bierze się przede wszystkim wyniki 
maturalne przedmiotów obowiązkowych, 
dodatkowych oraz sukcesy osiągnięte na 
olimpiadach przedmiotowych. W techni-

kach liczą się też wyniki z egzaminów za-
wodowych. Zgodnie z zasadami Fundacji 
Edukacyjnej Perspektywy szkoła ma możli-
wość uzyskania: Złotej Tarczy (1-200 miej-
sce), Srebrnej (201-500 miejsce) i Brązowej 
(501-1000 miejsce).

W tym roku nasza szkoła znów osiągnęła 
sukces. Została nagrodzona Złotą Tarczą. 
Zajęliśmy 2 miejsce w Radomiu, 33 na 
Mazowszu oraz 119 w Polsce. Gdy spoj-
rzymy tylko na wyniki maturalne, uplasowa-
liśmy się na 106 miejscu w kraju. Bezapela-
cyjnie wyprzedziliśmy wszystkie radomskie 
szkoły, poza Liceum Ogólnokształcącym im. 
Jana Kochanowskiego, z którym wciąż kon-
kurujemy, a nasze wyniki są zbliżone. 

Takie odznaczenie i nagroda to zasługa 
codziennej, ciężkiej pracy uczniów i  na-
uczycieli. Niech doda nam skrzydeł i ener-
gii, potrzebnej do ciągłego rozwijania się, 
doskonalenia i osiągania dalszych sukce-
sów. Zajęcie tak zaszczytnego miejsca to 
powód do radości dla szkoły.

Amelia Indyka

KATOLIK szkołą sukcesu
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W szkole jak w domu
Do KLO trafiłam nie przez przypadek. Od urodzenia nale-

żę do parafii Matki Bożej Królowej Świata — to tu przyjęłam 
sakramenty chrztu, Eucharystii i bierzmowania. Szkoła nie 
była mi obca.

Słyszałam wiele pozytywnych słów na jej temat z ust księży, 
znajomych uczniów oraz absolwentów. Opowiadali o panują-
cej w tym liceum cudownej atmosferze i o nauczycielach, któ-
rzy swoim podejściem i zaangażowaniem motywują uczniów 
do nauki. Przez wszystkie lata uczęszczania do szkoły podsta-
wowej dowiadywałam się nowych rzeczy o Katoliku i czułam 
coraz większe zainteresowanie nim. W końcu przyszedł czas 
na wybór nowej szkoły.

Nigdy nie byłam pewna tego, kim chciałabym być w przy-
szłości. Każdy zawód, który rozważałam, po głębszym prze-
myśleniu okazywał się być nieodpowiednim dla mnie. To spra-
wiało, że miałam duży problem z wyborem szkoły, co również 
wiązało się z dodatkowym stresem.

Pytałam rodzinę i przyjaciół o opinie, przeglądałam oferty 
wszystkich szkół i analizowałam szczegóły, aby odpowiedzial-
nie podjąć tę ważną decyzję. Doprowadziło mnie to do sytu-
acji, że zostałam postawiona przed wyborem między dwiema 
szkołami, które spełniały moje wymogi i mogły otworzyć 
przede mną drogę na dobre studia.

Czułam się zagubiona, ponieważ zupełnie nie wiedziałam, 
które liceum powinnam wybrać. Jednak po pewnym czasie 
(w ostatniej chwili!) poczułam, że to Katolik jest szkołą dla mnie.

Moja decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę! Mogłabym 
śmiało powiedzieć, że była ona jedną z najlepszych w moim 
życiu. Mimo strachu przed tym, co mnie czeka w nowej szko-
le, już pierwszego dnia przekonałam się, że tak naprawdę nie 
mam się czym przejmować.

Wszystko, co kiedyś sły-
szałam na temat naszego 
liceum, okazało się praw-
dą. Panuje tu bardzo miła 
atmosfera — nie tylko na 
przerwach, ale również 
podczas lekcji. Jest tu wiele 
rzeczy, których brakowało 
mi w szkole podstawowej, 
takich jak: szafki, zawsze 
uzupełnione automaty z je-
dzeniem i napojami, muzy-
ka podczas przerw, miejsca, 
w których można odpocząć 
w ciszy. Często to najdrob-
niejsze szczegóły sprawiają 
największą radość.

Warto również wspo-
mnieć o świetnie zorgani-
zowanych i ciekawych wycieczkach szkolnych, o piątkowych 
Mszach świętych przygotowywanych przez poszczególne kla-
sy z pomocą scholi, która piękną muzyką zachęca do wspólnej 
modlitwy, o obchodach różnych uroczystości organizowa-
nych we wzruszający sposób oraz o wszystkich kółkach zain-
teresowań pozwalających na integrację i zawieranie nowych 
znajomości.

Jednak najważniejszym dla mnie aspektem są poznani 
tu ludzie. Nowa klasa, uczniowie, nauczyciele, pracownicy 
szkoły. Uważam, że to oni liczą się najbardziej, ponieważ to 
właśnie ludzie tworzą społeczność szkolną, bez której nasze 
liceum by nie istniało. To z nimi widuję się codziennie w klasie 
lub na korytarzu. To dzięki nim Katolik jest miejscem, w któ-
rym można poczuć się jak w domu.

Zuzanna Barszcz

O Katoliku się mówi...

Wiem, że te cztery wspólnie spędzone lata będą 
niezwykłe.

W klasie panuje dobra atmosfera. Dogadujemy 
się, pomagamy sobie i wspieramy się wzajemnie. 
Na nauczycieli można liczyć nie tylko w sprawach 
dydaktycznych, ale także w przypadku codzien-
nych problemów.

Gdy przychodzę do Katolika, jestem po prostu 
szczęśliwa. Zaskoczyła mnie pozytywnie postawa 
nauczycieli — zawsze pomagają, tłumaczą (nawet, 
jak mamy niekończące się problemy z przyswoje-
niem wiedzy). Mają dobre relacje z uczniami.

Będę zachęcał innych, żeby złożyli papiery do 
Katolika. Ma on tyle zalet, że nie sposób ich wy-
mienić.

Dzięki temu, że jest stół do ping-ponga i pusz-
czamy muzykę z Radiowęzła, przerwy są prawie 
tak atrakcyjne jak lekcje. Zdarza się nawet, że nie 
możemy się ich doczekać.

Uwielbiam szkolną atmosferę oraz motywujące 
cytaty cytaty na tablicy.

Nie wiedziałem, że można tak dobrze czuć się 
w szkole. Przychodzę tu z przyjemnością, ociągam 
się z powrotem do domu. To dla mnie nowe do-
świadczenie.

Ludzie, którzy odradzali mi wybór Katolika, 
nie wiedzą, w jakim tkwią błędzie. Lepiej trafić nie 
mogłam. Tu jest magicznie.

Młodym spoza naszej społeczności trudno zrozumieć, że do Katolika chodzi się z przyjemnością. Klimat 
tego miejsca sprzyja czerpaniu radości z doświadczeń dydaktycznych, odpoczywania i uczestniczenia w wy-
darzeniach szkolnych. Święty Filip Neri czuwa nad nami nieustannie. Oto, jak KLO widzi świeży narybek.
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Z perspektywy licealisty matura wydaje się wydarzeniem 
przełomowym, mającym zmienić nasze życie o 180 stop-
ni. I  choć rzeczywistość, przynajmniej w moim przypadku, 
nie  była aż tak spektakularna, z całą pewnością mogę przy-
znać, że napisanie egzaminu dojrzałości wpłynęło na kilka 
ważnych zmian w moim życiu. Przede wszystkim — studia 
i wszystko co z nimi związane. Nauki jest zdecydowanie wię-
cej niż w szkole średniej, ale jej natłok kumuluje się właściwie 
w dwóch okresach w roku — podczas sesji :) Przez resztę cza-
su można korzystać z dobrodziejstw studenckiego życia. Bo 
studia to przede wszystkim ludzie, jakich poznajemy. A jest 
ich naprawdę wielu. Przy liczebności osób na moim kierun-
ku (prawie 1000 na jednym roku!) niemal każdego dnia ko-
goś się poznaje. I kto wie — może te znajomości zostaną na 
lata. Drugą zmianą, chyba jeszcze istotniejszą, jaka zaszła 
w moim życiu po napisaniu matury, jest uzyskanie całkowitej 
niezależności. I choć na początku samodzielne życie w obcym 
mieście wydawało mi się totalną, niemożliwą do zrealizowa-
nia abstrakcją (co tydzień, z niecierpliwością wyczekiwałam 
weekendu, żeby móc wrócić do Radomia), tak teraz wydaje się 
to zupełnie normalne. Pogodzenie studiów, pracy i obowiąz-

ków domowych nie należało 
do najłatwiejszych rzeczy, 
jakich przyszło mi dokonać, 
ale z perspektywy czasu nie 
żałuję żadnej chwili spędzo-
nej na tym wysiłku. Okres 
pomaturalny to również czas 
poznawania siebie i odkry-
wania swoich pasji. Wielu 
z  moich znajomych dopiero 
na studiach odnalazło to, co 
tak naprawdę ich interesuje 
i w czym czują się naprawdę 
dobrzy. Faktycznie, po napi-
saniu matury beztroska spla-
ta się z dużą odpowiedzial-
nością, co przynosi w życiu 
naprawdę wiele zmian. Na 
szczęście w większości są to 
zmiany na lepsze :)

Julia Osiecka

Co dalej...? To pytanie zadaję sobie już od dłuższego czasu, 
a konkretnie od momentu, w którym opuściłem mury Katoli-
ka. Odkąd skończyłem liceum i zdałem maturę, miałem wie-
le pomysłów dotyczących swojej przyszłości. Rozsądek pod-
powiadał mi wybór kierunku prawniczego w Warszawie lub 
Krakowie, ale serce cały czas optowało za spełnieniem mojego 
największego marzenia — studiów aktorskich. W końcu zde-
cydowałem się uczyć na Wydziale Prawa i Administracji na 
Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. 
Decyzja ta została przeze mnie podjęta po dyskusjach, wymia-
nach myśli z ważnymi dla mnie osobami, w tym nauczycielami, 
którzy zawsze wspierali moje wybory na dotychczasowej edu-
kacyjnej ścieżce. Zrezygnowałem przy tej okazji ze studiowa-
nia dziennikarstwa na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krako-
wie, ale przede wszystkim odpuściłem starania o dostanie się 
do szkoły teatralnej. Do czasu.

Zanim rozpocząłem studia, czułem, że wybór prawa okaże 
się błędem, ponieważ nie byłem do tego przekonany. Miałem 
świadomość, że ukończenie tego kierunku na renomowanej 
uczelni może zapewnić mi w przyszłości stabilną pracę, godzi-
we wynagrodzenie, a przede wszystkim utrzymanie rodziny. 
Ale to nie wystarczyło. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, 
że to był błąd. Kierowałem się rozsądkiem, zagłuszając jedno-
cześnie głos serca.

Prawdziwej satysfakcji nie dają mi przedmioty prawnicze, 
a przebywanie na scenie. Czuję, że to właśnie aktorstwo jest 
moim życiowym powołaniem. Tak naprawdę już w szkole 
podstawowej realizowałem się na tej płaszczyźnie. Nabywa-
nie kolejnych umiejętności związanych z obecnością na scenie, 
ograiczenie stresu związanego z występami przed ludźmi nie 
byłyby możliwe bez profesora Wojtka Ługowskiego, którego 
poznałem podczas pierwszych zajęć teatralnych w podsta-
wówce. Przez kolejne lata prowadził mnie, uczył spokoju i wy-
trwałości w dążeniu do celu. To właśnie sor Ługowski zaprosił 
mnie do Katolika. Perspektywa regularnej gry w szkolnym te-
atrze ,,Scene” wydała mi się na tyle interesująca, że nie waha-
łem się ani chwili.  

W 2013 roku dołączyłem do społeczności Katolickiego 
Gimnazjum. Wiedziałem od razu, że zostanę w tym liceum. 
Nie zabiegałem o przyjęcie w innej szkole. Katolik stał się 
moim drugim domem, a wraz z nim teatr Scene. To właśnie 
tutaj poznałem prawdziwych przyjaciół, przeżyłem wiele pięk-

nych chwil, dojrzałem jako 
człowiek, nauczyłem się, jak 
wykorzystywać swoje atuty, 
umiejętności. Przez cały po-
byt w Katoliku wystąpiłem 
w dziesięciu przedstawie-
niach naszego teatru. Dwa 
z nich zostały nagrodzone 
na prestiżowych festiwalach 
(,,Nowe szaty króla”, ,,Pia-
skownica”). Zdarzyło mi się 
też otrzymać nagrodę ak-
torską. Zarówno „Scene”, jak 
i  pobyt w Katoliku są dla 
mnie czymś więcej niż tylko 
szkolnym wspomnieniem. 
To prawdopodobnie najważ-
niejszy etap mojego życia, 
który pomógł mi dojrzeć do 
podejmowania odpowie-
dzialnych decyzji. To w  Katoliku przez sprawowanie funkcji 
przewodniczącego samorządu uczniowskiego nauczyłem się 
współpracować z innymi, słuchać, podejmować działania dla 
dobra ogółu. Zawdzięczam tej szkole także osobisty rozwój. 
Odkąd dołączyłem do społeczności Katolika, czułem, że będę 
starał się dostać do szkoły aktorskiej. Po ponad sześciu latach 
nadal tego chcę. Gdyby nie Katolik, z pewnością trudniej by-
łoby mi przekonać się, co chcę robić po zdanej maturze, bo to 
tutaj szlifowałem swój kunszt aktorski i rozwijałem się. Chcę 
w czerwcu 2020 roku przystąpić do egzaminu wstępnego, aby 
dostać się do Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej w Krako-
wie. Czy się uda? 

Nie wiem. Taki jest mój cel. Dlaczego dopiero teraz, rok po 
zdanej maturze? Musiałem przekonać się, że głosu serca nie da 
się zagłuszyć. Nie da się zapomnieć o pasji. Nie można ot tak 
wyciszyć nieustannego pragnienia bycia na scenie, pokazywa-
nia emocji, łez, uśmiechu. Nie da się.

Pamiętajcie! Nigdy nie pozwólcie, aby wasze największe 
marzenia poszły w zapomnienie. Starajcie się dążyć do ich re-
alizacji. Wtedy naprawdę będziecie w życiu szczęśliwi. A póki 
co, trzymajcie kciuki!

Mateusz Kunert

Co Cię czeka po Katoliku?
Kończąc dobrą szkołę, mamy szansę dostać się na wymarzony kierunek. Choć życie studenta jest cieka-

we, z sentymentem wspominamy lata spędzone w liceum. Absolwenci Katolika odwiedzają nas bardzo czę-
sto. Aktualnie większość z nich zdaje egzaminy, więc najlepszą formą komunikacji z nami są listy. Przesyłają 
w nich pozdrowienia z różnych zakątków Polski, dzielą się dobrymi radami. Oto niektóre z nich.
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Hej Katolik! Melduję się z Poznania. Wywiało mnie prawie 
na drugi koniec Polski, ale osobiście nie narzekam. Jak się tu-
taj znalazłam? Wymarzyłam sobie studia na Uniwersytecie im. 
Adama Mickiewicza, na kierunku prawo europejskie. I, dzięki 
Bogu, ten cel udało się osiągnąć.

Od matury minęło ponad pół roku, ale wspomnienia z eg-
zaminów są nadal bardzo żywe. Stres oczywiście się pojawił, 
szczególnie przed maturami, od których zależało dostanie 
się na studia, ale na szczęście nie przeszkodził w osiągnięciu 
wyników wystarczających do rozpoczęcia nauki na jednym 
z  najlepszych wydziałów prawa w Polsce. Ale zanim studia 

— najdłuższe wakacje w życiu, które można określić mianem 
„błogiego lenistwa”. Oczywiście nie mogło w nich zabraknąć 
rekolekcji oazowych i wielu spotkań z przyjaciółmi. W mię-
dzyczasie zdobywałam też umiejętność prowadzenia samo-
chodu, co skutecznie udowodniłam, zdając egzamin na prawo 
jazdy.

Niestety ten błogi czas dobiegł końca i po ponad cztero-
miesięcznej przerwie w nauce rozpoczęłam nowy etap. Naj-
pierw przeprowadzka na nowe miejsce, potem stopniowe za-
poznawanie się z okolicą. W końcu wielki dzień — początek 
studiów. I znów stres, zupełnie inny niż przed maturą, a jedno-
cześnie podekscytowanie nowym środowiskiem, poznaniem 
nowych osób. Po kilku miesiącach studiów przyzwyczajam się 
do nowego trybu nauki, sposobu funkcjonowania uczelni, re-
gularnych, dalekich podróży do Radomia, a przede wszystkim 
uświadamiam sobie, jak wiele jeszcze pracy przede mną.

Ale drodzy licealiści, nie martwcie się, studiowanie to nie 
tylko siedzenie w książkach i chodzenie na wykłady. To wiele 

nowych znajomości, bardzo 
ważnych szczególnie wtedy, 
gdy w nowym mieście nie 
ma żadnego bliskiego kum-
pla. Dla mnie wyjątkowe są te 
zawierane podczas spotkań 
oazowych w duszpasterstwie 
akademickim, gdzie bywam 
z ludźmi mającymi takie same 
priorytety i wyznającymi te 
same przekonania. Bo to wła-
śnie oni sprawiają, że miejsca 
z początku obce stają się przy-
jazne i tworzą się w nich pięk-
ne wspomnienia.

Radom odwiedzam jak 
dotąd niespodziewanie często. 
A kiedy już tu jestem, z sen-
tymentem patrzę na Katolika. 
Ciężko się z Wami rozstać i myślę, że tak naprawdę nigdy się nie 
rozstaniemy. Bo te 6 lat gimnazjum i liceum sprawiło, że teraz 
jestem w takim, a nie innym miejscu, że siedzę sobie w moim 
ciepłym pokoiku z widokiem na wieczorny Poznań i mogę speł-
niać marzenia. Koleżanki i Koledzy! Doceniajcie każdą chwilę 
w naszej szkole (chociaż czasem może się wydawać, że nie ma 
się z czego cieszyć) i korzystajcie, póki możecie :).

Pewnie niedługo do Was wpadnę, trzymajcie się cieplutko.

Katarzyna Bis

Pocztówka z Kenii
Z wielką radością piszę kil-

ka słów do społeczności Kato-
lika.

Karibu Kenia (witamy 
w  Kenii). To były pierwsze 
słowa usłyszane na lotnisku 
w Nairobi. Od tego czasu mi-
nęło kilka miesięcy. Choć cza-
sem dawałam znać o sobie na 
naszym szkolnym fb i na ła-
mach „Królowej Świata”, zda-
ję sobie sprawę z tego, że nie 
każdy śledził te media. Kto nie 
czytał i nie oglądał, może 
znajdzie chwilkę, aby 
oczyma wyobraźni popa-
trzeć na Kenię.

Mieszkam w stolicy — 
w Nairobi, we wspólnocie 

sióstr studentek teologii, katechizmu i j. angielskiego. 
Jest nas 10. Reprezentujemy różne kultury i pocho-
dzimy z różnych stron świata: z Kenii, Madagaskaru, 
Sri Lanki, Myanmaru, USA. Ja jedna jestem z Polski. 
Porozumiewamy się językiem angielskim, choć mile 
widziany jest oczywiście kiswahili. Z komunikacją nie 
mam problemów, zawsze mogę skorzystać ze słowni-
ka w telefonie .

Mieszkam w dzielnicy Otiende, niedaleko główne-
go wejścia do Parku Narodowego Nairobi (który znaj-

duje się na południu stolicy). Przechodząc z dzielnicy do 
dzielnicy, napotyka się na strażników. Sióstr nie kontrolu-
ją, ale legitymują nieznajomych. Codziennie przechodzę 
też przez 2 dzielnice muzułmańskie. Życzliwi, uśmiech-
nięci ludzie z szacunkiem witają się z siostrami. Wiedzą, 
że jesteśmy innego wyznania, a z daleka pozdrawiają: ha-
bari sister lub shalom sister lub hi sister.

Mam kilkanaście małych znajomych — dzieci, które 
przeprowadzają mnie przez dzielnicę i opowiadają, jak 
im minął dzień  — aktualnie w szkołach państwowych 
dzieci mają drugi miesiąc wakacji. Za 3 miesiące znowu 
będą mieć miesiąc wakacji (jeszcze nie rozgryzłam tego 
systemu, gdyż wszystko zależy od tego, do jakiej szkoły 
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dzieci uczęszczają — państwowej, prywatnej czy między-
narodowej). 

Do szkoły mam 4 km (tak, mnie też dopadła nauka 
w  szkole, tym razem zostałam uczennicą języka angiel-
skiego). Nie wskazane jest chodzenie tam pieszo, bo po-
dróż odbywa się wzdłuż głównej ulicy, a chodnik nie jest 
bezpiecznym miejscem. Nieraz, jadąc matatu (lokalnym 
busikiem — warto sprawdzić w Internecie), byłam świad-
kiem, jak kierowcy, omijając zatłoczoną ulicę, wybierali 
chodnik dla pieszych. W takich sytuacjach obowiązuje 
zasada: ratuj się, kto może. No cóż, ten typ podróży pod-
nosi wiarę i akty strzeliste do Boga , by nie wywrócić się 
(co często się zdarza matatu), wysiąść bez uszczerbku na 
zdrowiu (tu trzeba pilnować głowy, by nie oberwać za bar-
dzo przy podskokach auta) i w kogoś nie uderzyć (każdy 
jeździ jak chce, wystarczy minimalna znajomość przepi-
sów drogowych). A propos drogi — jeśli przechodzisz na 
drugą stronę, nie szukaj przejścia dla pieszych, bo go nie 
widać. Po prostu idź i uważaj, aby cię nic nie przejechało. 
Każdy przechodzi, jak chce i kiedy chce, a kierowcy nie 
zamierzają się zatrzymać. Podsumowując — orientuj się.

Szkoła językowa, do której uczęszczam, jest połączona 
z seminarium filozoficznym. Klerycy z okolicznych zako-
nów przyjeżdżają tutaj, aby przez pierwsze lata zgłębiać 
tajniki filozofii. Uczę się naprzeciwko parku narodowego, 
który z tej strony nie ma ogrodzenia. Oznacza to, że na 
porządku dziennym są spotkania z pawianami. Zdarza się 

też, że z parku wyjdą słonie. Wówczas sytuacja wymusza 
wstrzymanie ruchu na pół dnia, bo każdy podejmuje pró-
bę sfotografowania się z tym zwierzęciem. Bywa też groź-
nie. Przedwczoraj po południu wyszedł lew, zabił i zjadł 
człowieka. Co prawda ludzie ostrzegają się nawzajem, 
by mieć oczy szeroko otwarte, ale żadnej akcji strażników 
parku czy wojska w związku z tym wydarzeniem nie było. 
Ponoć co jakiś czas tak się dzieje. Wejście otwarte służy 
też dla Masajów, którzy mieszkają w parku i w mieście.

W szkole jest najwięcej studentów z Afryki: z Konga, 
Angoli, Mozambiku i Madagaskaru. Z Europy jest 2 Wło-
chów, Hiszpanka i ja. Wyobraźcie sobie, że mamy mniej-
sze klasy niż w Katoliku — maksymalnie do 7 osób. Po 
południu dla zainteresowanych prowadzone są lekcje 
otwarte, podczas których wszystkie poziomy łączą się 
w jedną grupę i dyskutują o wybranych kwestiach.

Aktualnie przygotowujemy się do międzynarodowego 
kolędowania, które będzie za tydzień. Ja oczywiście przy-
gotowałam 3 kolędy — karoke ze słowami — choć nie li-
czę na to, że ktoś dołączy do śpiewania. Gdy ludzie słyszą 

„Polska”, od razu machają rękami (co oznacza, że tego języ-
ka nie da się nauczyć).

Pozdrawiam Was i przesyłam kilka fotek.
Z modlitwą

s. Ewa Kukiełka fmm,
Nairobi, Kenia

Efekt Mozarta

Muzyka korzystnie oddziałuje na organizm człowieka w każ-
dym wieku, zapewnia lepsze funkcjonowanie i sprzyja szybszemu 
dochodzeniu do zdrowia. Łagodzi stres, wzmacnia układ immu-
nologiczny, zmniejsza stan zapalny i wspomaga proces uczenia się.

Powinna towarzyszyć nam przez całe życie, bo na każdym 
jego etapie przynosi wiele widocznych korzyści. Jej wpływ na 
człowieka zwiększa się ponadto wraz ze wzrostem jego inteli-
gencji, kreatywności i wykształcenia muzycznego.

Muzyka wspomaga socjalizację. Sprawia, że rozwijają się 
więzi międzyludzkie. Finowie przeprowadzali badania na 

uczniach z podstawówki, którzy brali udział w rozszerzonych 
zajęciach z muzyki. Wyniki były zaskakujące. Okazało się, że 
dzieci mające częściej kontakt z muzyką odczuwały większą 
przyjemność praktycznie z każdej sfery swojego życia.

Kolejną ciekawostką jest fakt, że wystarczy kilkanaście se-
kund muzyki, aby wpłynąć na to, jak postrzegamy innych ludzi. 
Na przykład radosna melodia sprawia, że inaczej odczytujemy 
emocje u naszych rozmówców. Wydają się nam szczęśliwsi.

Jest ponadto wiele powodów, by uczynić muzykę tematem 
przewodnim tego numeru gazetki. Towarzyszy nam podczas 
różnych uroczystości. Niektóre imprezy są wręcz oparte na 
śpiewaniu. Możemy chyba dojść do wniosku, że muzyka jest 
wspólną pasją społeczności Katolika. To dlatego poświęcimy jej 
dużo miejsca.

red.

Niektórzy twierdzą, że to, jakiej muzyki słuchamy, 
wpływa na naszą inteligencję. Im trudniejsza muzy-
ka, tym aktywniej pracuje mózg i tym więcej pod jej 
wpływem tworzy się połączeń nerwowych. Najinteli-
gentniejsi są miłośnicy jazzu i muzyki klasycznej.

Co to jest efekt Mozarta? To poprawa zdolności myślenia 
przestrzennego i inteligencji wywołane słuchaniem utworów 
muzyki klasycznej. Choć mówi się o nim już od ponad 20 lat (zo-
stał odkryty w 1993 roku przez amerykańską psycholog Frances 
H. Rauscher), naukowcy nie są do końca zgodni co do jego sku-
teczności. Przeprowadzili wiele eksperymentów, ale wyniki nie są 
jednoznaczne. Niektórzy wykazali, że słuchanie klasyki poprawia 

zdolność rozwiązywania zadań czasowych i przestrzennych, jed-
nak działa tylko przez 10-15 min . Efekt ten ponadto najlepiej 
oddziałuje na dzieci, ponieważ ich mózg się jeszcze intensywnie 
rozwija. Niestety badania naukowców z Jakobem Pietschnigiem 
na czele są przez wielu uznawane za nieobiektywne, ponieważ 
większość z 3000 przebadanych przez nich ochotników to dorośli.

Artur Jóźwiak

Muzyka łagodzi obyczaje
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sorka Sylwia Kotowska-Kieruzel
SS: Jak zaczęła się pani przygoda z muzyką?
SK: Moja przygoda z muzyką zaczęła się chyba od koncer-

tów. Pierwszym mentorem był mój brat. On nauczył mnie słu-
chać. Zaczęliśmy od heavy metalu, więc dosyć odważnie. 

SS: Jak na przestrzeni lat zmieniały się pani upodoba-
nia muzyczne?

SK: Na pewno zaczęłam słuchać więcej muzyki i nie tyko 
jednego stylu, bo na początku gustowałam w jednym polskim 
zespole, który był znany w branży, czyli w TSA.

SJ: A teraz w jakim gatunku Pani gustuje?
SK: Teraz też w muzyce rockowej. Choć zahaczam o bar-

dzo różne kierunki, bo lubię poezję śpiewaną i rock progre-
sywny, wszystkie są z tego jednego źródła.

SS: Jakie współczesne zespoły ceni pani najbardziej?
SK: Ach, współczesne zespoły. Z tych, które były na rynku 

od dawna, to TSA. Muzyka tego zespołu pozostała we mnie 
na zawsze, chociaż właściwie kończy już swoją działalność. 
Słucham też gigantów rocka — U2, Sting, The Police. Są też 
kapele, których utworów słuchają moje dzieci (bo miłość do 
ciężkiego brzmienia przekazałam im również). To Linking 
Park i Alter Bridge.

SS: Czy słucha pani muzyki regularnie?
K: Zawsze w samochodzie, bo wtedy mam najwięcej czasu, 

ale w domu też.

SJ: Z radia czy z płyt?
SK: Zdecydowanie z płyt, 

które kupuję. Zgrywam je 
potem, żeby móc słuchać 
przez słuchawki albo w sa-
mochodzie.

SS: Pamięta pani prze-
boje lat swojej młodości?

SK: Moja młodość przy-
padła na lata osiemdziesiąte. 
Wtedy w Polsce kwitła rze-
czywiście muzyka rockowa. 
Pamiętam przeboje zespołu 
Perfekt — „Autobiografię”, 

„Nie Płacz Ewka”. Regularnie 
jeździłam na koncerty Dże-
mu. Zawsze lubiłam muzy-
kę graną na żywo. To zosta-
ło mi w zasadzie do dzisiaj.

SS: Co pani sądzi o muzyce słuchanej przez młodzież?
SK: Młodzież ma bardzo różne gusta muzyczne. To bardzo 

dobrze, że słucha różnej muzyki i jestem w stanie zaakcepto-
wać prawie wszystko.

SJ: Istnieje gatunek muzyczny, od którego panią odrzu-
ca?

SK: Haha! Może nie odrzuca mnie od rapu, ale ciężko mi 
przekonać się do niego. Nie zaakceptuję disco polo.

ks. Miroslaw Prasek COr

SS: Jak zaczęła się księdza przygoda z muzyką?
ks. MP: Zaczęła się od słuchania Trójki na moim stereo-

fonicznym radiu. Płyty kupowało się wtedy, gdy jakiś utwór 
zachwycił, zapadł w pamięć.

SS: Dlaczego warto słuchać muzyki?
ks. MP: Kto słucha muzyki, ten ma duszę radosną.
SJ: Jakie są księdza ulubione utwory, piosenki?
ks. MP: Ballady rockowe, zarówno polskie, jak i obcoję-

zyczne. Miałem kolegę, który był fanem „Pink Floyd” i dzięki 
niemu też słuchałem utworów tego zespołu. Sam natomiast 
zafascynowałem się „Republiką”.

Przestałem słuchać muzyki, gdy poszedłem do semina-
rium, ponieważ można było ją odtwarzać jedynie w wyzna-
czonych na to godzinach.

SJ: Czy obecnie słucha ksiądz muzyki?
ks. MP: W seminarium doceniłem ciszę. Nie pracuję przy 

akompaniamencie.
SS: Są jakieś gatunki, których ksiądz nie lubi?
ks. MP: Muzyka musi podnosić na duchu. Nie lubię takich 

melodii, które rozdrażniają, denerwują. Takich nie słucham.
SS: Pamięta ksiądz największe przeboje lat młodości?
ks. MP: Największe przeboje lat młodości? Co to było? 

„Mój kawałek podłogi”, utwory Budki Suflera i Grzegorza Cie-
chowskiego. Z tamtych czasów pamiętam też przebój zespołu 

Queen — „Bicycle”. Słucha-
liśmy ponadto listy przebo-
jów Marka Niedźwiedzkiego. 
Dzięki niej wiedzieliśmy, co 
jest aktualnie na czasie.

SS: Są współczesne ze-
społy, które ksiądz ceni?

ks. MP: Współczesne?
SS: Takie w miarę nowe.
ks. MP: Teraz 35 mln od-

słon ma Kanye West, który 
ostatnio wydał album „Je-
sus is King”. Słucham jesz-
cze Nieziemskiego Grania 
i  Listy Przebojów Programu 
Trzeciego, którą prowadzi 
aktualnie Piotr Baron. Lubię 
audycje Piotra Kaczkowskiego. Natomiast w niedzielne popo-
łudnia odpoczywam przy Sieście — programie Marcina Ky-
dryńskiego.

SJ: Co ksiądz sądzi o muzyce słuchanej przez młodzież?
ks. MP: Trzeba by jej słuchać, żeby ją ocenić.
SJ: A ta, którą puszczamy w radiowęźle?
ks. MP: Puszczacie muzykę, która nam (nauczycielom) się po-

doba. Cieszę się, że wybieracie utwory dawne, z naszej młodości. 
Miło jest wiedzieć, że licealista sięga do muzycznego archiwum.

Muzykalne grono (pedagogiczne)
Jakie preferencje muzyczne mają nasi sorowie? Co cenią w muzyce? Jakich utwo-

rów słuchali w naszym wieku?
Zapraszamy do lektury.
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sorka Małgorzata Piątkowska
SS: Co pani sądzi o muzyce słuchanej przez młodzież?
MP: Młodzi ludzie, których znam, słuchają bardzo róż-

nych gatunków muzycznych — od klasyki przez bluesa, jazz, 
rocka do popu i rapu. Są otwarci na różnorodność.

SS: Jaki zespół ceni pani najbardziej?
MP: Nie potrafię wskazać jednego, ulubionego zespołu. 

Z polskich kapel, niestety już nieistniejących, bardzo lubię 
„Budkę Suflera” z Krzysztofem Cugowskim, „Anawę” z Mar-
kiem Grechutą i bluesowy „Breakout” z Tadeuszem Nalepą. 
Z zespołów zagranicznych godny wyróżnienia jest genialny 
„Pink Floyd”, „Led Zeppelin” czy „Queen”. Zawsze robiły na 
mnie wrażenie barwy głosu Janis Joplin i Joe Cockera. Dobrze 
działa na mnie też muzyka Wojciecha Młynarskiego, Stanisła-
wa Sojki i Stanisławy Celińskiej. To zupełnie różne klimaty, a 
jak dorzucę do tego Urszulę Dudziak, muzykę flamenco graną 
przez Paco de Lucię, Al Di Meolę i Johna McLaughlina i jazz 
tradycyjny z Nowego Orleanu, to robi się już zupełny misz-
masz. Jest w tym wszystkim jednak wspólny mianownik — to 
po prostu świetna muzyka. A taka ma jedną zaletę — nigdy 
się nie starzeje.

SS: Kto wprowadził panią w świat muzykę?
MP: To na pewno nie była jedna osoba i na pewno był to 

dłuższy proces. Myślę, że zaczęło się od szkoły muzycznej, 
do której chodziłam siedem lat. Tam nauczyłam się kochać 
i rozumieć muzykę. Potem była radiowa „Trójka” z audycja-

mi Marka Niedźwieckiego i 
Wojciecha Manna. W latach 
osiemdziesiątych to było 
muzyczne okno na świat. 
Puszczano tam nowe, spro-
wadzane z zagranicy utwory. 
Pamiętam, że godzinami na-
grywałam ulubione kawałki 
na magnetofon szpulowy, 
potem kasetowy, bo trudno 
było zdobyć oryginalne płyty.

SS: Pamięta pani prze-
boje z lat młodości?

MP: Oczywiście. Mnó-
stwo. Często je nucę, jadąc 
samochodem. Na przykład 
taka rzecz:

How many roads must a 
man walk down

Before you can call him a man?
How many years must a white dove sail
Before she sleeps in the sand
...........................
The answer, my friend, is blowing in the wind
The answer is blowing in the wind.

Jak myślicie, czyja to ballada?

sorka Magdalena Wojtkiewicz
SS: Często słucha pani muzyki?
MW: Tak, zdecydowanie, od wczesnego dzieciństwa mu-

zyka towarzyszy mi cały czas.
SS: Czym jest dla pani muzyka?
MW: Trudno mi się  z muzyki wyłączyć. Ja w ogóle my-

ślę muzycznie i bardzo często, czytając, idąc, słyszę muzykę, 
więc dla mnie jest po prostu immanentną częścią życia.

SS: Czego pani słuchała, gdy była w naszym wieku?
MW: Myślę, że niewielu z was słuchało tego, co ja. Chodzi-

łam do szkoły muzycznej, gdzie wymagania oscylowały wokół 
klasyki. Uczyliśmy się  rozpoznawać  najsłynniejsze fragmen-
ty, całe utwory. Oprócz tego w domu, jak byłam malutka, w 
przedszkolu bardzo lubiłam piosenki nagrane przez panią Łu-
cję  Prus — nieżyjącą już piosenkarkę — z muzyką  Włodzi-

mierza Nahornego. To były 
utwory dla dzieci do daw-
nych wierszy Konopnickiej i 
Jachowicza. Są tak śliczne, że 
do dziś puszczam je własnym 
dzieciom.

SS: Pamięta pani naj-
większe przeboje z lat mło-
dości?

MW: Pamiętam, czego 
słuchali moi rówieśnicy, ko-
jarzę utwory, które leciały 
w radiu, na zabawach szkol-
nych, ale sama ich nie słu-
chałam, nie miałam nawet 
nagrań tej muzyki w domu.

sorka Justyna Czyż
SS: Czy często słucha pani muzyki?
JC: Tak, raczej staram się słuchać regularnie, chociaż nie 

zawsze pozwala mi na to czas. Wiadomo, że w pracy, w szkole 
muzyki nie słucham i muszę się przyznać, że klasówek też nie 
sprawdzam przy akompaniamencie. Nie chcę rozpraszać się, 
potrzebny mi jest wtedy spokój.

SJ: Jakich gatunków pani słucha?
JC: W zasadzie słucham muzyki, która w jakiś sposób okre-

śla mój nastrój. Kiedy jestem szczęśliwa, decyduję się na po-
pularne rytmy, do których można też tańczyć, ponieważ lubię 
tę formę aktywności. Muzyka jest dla mnie ekspresją emocji. 
Czasem wybieram utwory, które z czymś mi się kojarzą. Ro-
dzaj muzyki zatem zależy od tego, jak się czuję albo jakie chcę 
przywołać wspomnienia.

SS: Czego Pani słuchała w naszym wieku?
JC: W waszym wieku. Hmmmm...Haha! Gdy byłam nasto-

latką, muzyki słuchało się przy użyciu magnetofonu. Miałam 
taki prosty sprzęt kasetowy. Niestety nie mogłam kupić sobie 
każdej kasety, o której marzyłam, której chciałam posłuchać. 

Często wybierałam półśrodki, 
np. radio. Wtedy też słucha-
łam muzyki popularnej, cza-
sem poważnej.

SS: Pamięta pani swoje 
przeboje lat młodości?

JC: Z tamtymi czasami 
kojarzy mi się Anita Lipnic-
ka. Zawsze też lubiłam Bajm. 
Ostatnio z ogromnym senty-
mentem słucham Zbigniewa 
Wodeckiego.

SJ: Co pani ceni w muzy-
ce?

JC: Bardzo mnie przeko-
nuje i nawet wzrusza muzyka 
jako wspomnienie. Jak byłam 
ostatnio na wakacjach, to wy-
stępował skrzypek. Prezentował aranżacje znanych utworów. I 
teraz te utwory kojarzą mi się z takim przemiłym czasem. 
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sorka Iwona Tataryn-Jagielska

SS: Co pani sądzi o muzyce słuchanej przez mło-
dzież?

ITJ: To bardzo trudne pytanie, dlatego że młodzież 
słucha różnych gatunków. Interesowałam się muzyką, 
której słuchała moja córka. Do dzisiaj pamiętam tych 
wykonawców. Niekoniecznie musiały mi się te utwo-
ry podobać, ale byłam na bieżąco z czystej ciekawości. 
Ważne jest, żeby nie sugerować zbyt wiele w tej materii 
młodym ludziom — wszakże muzyka ma ich wyrażać.

SS: Jaki zespół ceni pani najbardziej?
ITJ: Queen. Tę muzykę może nie tyle podziwiam, ile 

dobrze znam. Wiele z utworów Freddiego Mercury’ego 
zapadło mi w pamięć, umiem się przy nich bawić, lubię 
tę muzykę.

SS: Kto wprowadził panią w ten rodzaj muzyki?

ITJ: Moje preferen-
cje muzyczne częściowo 
ukształtował mąż. Akurat 
Queen był na jego liście 
zespołów. Natomiast jako 
licealistka słuchałam pro-
stej muzyki, na przykład 
utworów Madonny.

SS: Co pani ceni w mu-
zyce?

ITJ: Lubię muzykę, przy 
której mogę odpocząć, 
która nie atakuje, przy 
której można pobawić się, 
potańczyć. Aktualnie taką 
właśnie cenię. Gdy mam 
dobry nastrój i organizuję kolację, wtedy miło jest po-
słuchać muzyki z gatunków jazz, pop, czegoś, co wpada 
w ucho, co może być tłem.

sor Marcin Kuna

SS: Kiedy pan zaczął słuchać muzyki?
MK: Dawniej nie było to takie proste jak dzisiaj. Nie 

mieliśmy szerokiego dostępu do muzyki. Wy możecie 
sobie wejść w Internet, znaleźć zespół, dyskografię. My 
bardzo często słuchaliśmy przypadkowych kapel, tego, 
co ktoś  miał  nagrane na kasecie i mógł  pożyczyć. Tro-
chę  bardziej  świadomie poznawaliśmy utwory, kiedy 
pojawiły się  pierwsze wydawnictwa, np. Takt. Wtedy 
kasety były już dostępne w sklepach, można było zna-
leźć coś dla siebie. Natomiast nie czytaliśmy recenzji. Z 
tego powodu bardzo często człowiek kupował na intuicję 
to, co wydawało mu się dobre. Czasem nawet decydowa-
ła sama okładka. Byłem wtedy w szóstej, siódmej klasie 
szkoły podstawowej. W domu słuchaliśmy raczej cięż-
kiej muzyki. Pierwsze zespoły, które mnie na poważnie 
wciągnęły, to AC/DC i Guns‘n’Roses. Wtedy były bardzo 
popularne i od tego wszystko się zaczęło.

SS: Jak na przestrzeni lat zmieniały się  pana 
upodobania muzyczne?

MK: Pewne rzeczy zostały, między innymi sympatia 
do cięższej muzyki, ale upodobania zmieniają się. Kie-
dyś  wydawało mi się,  że zawsze będę wierny jednemu 
gatunkowi. Z czasem wszystko się nieco rozmywa i czło-
wiek otwiera się, przestaje być  taki radykalny, zaczyna 
poszerzać  swoje horyzonty muzyczne. Można powie-
dzieć,  że na przestrzeni lat słuchałem większości ga-
tunków. Był okres jazzowy, teraz słucham dużo klasyki, 
oczywiście oprócz muzyki ciężkiej.

SJ: Są takie gatunki, które panu przeszkadzają?
MK: *Westchnięcie* Wiadomo jakie, tak? Te, które 

są nazbyt uproszczone.

SS: Jakie współcze-
sne zespoły ceni pan 
najbardziej?

MK: Śledzę rynek cały 
czas, co roku sprawdzam 
listy przebojów, czytam 
recenzje i próbuję  no-
wości, ale trudno jest 
trafić na coś godnego 
uwagi. Z nowszych od-
kryć  przychodzi mi do 
głowy zespół  „In Solitu-
de”. Top listy słucham po 
kilka razy, ale nie bardzo 
mogę  się  w tym odna-
leźć. Jest po prostu bar-
dzo dużo współczesnych zespołów, rynek muzyczny jest 
przesycony. Kiedyś była trudność z dostępnością, dzisiaj 
mamy setki płyt w sklepach i ciężko się zorientować, co 
jest wartościowe, a na co szkoda czasu. Nadal słucham 
muzyki klasycznej pod różną dyrygenturą, bo są gigan-
tyczne różnice w odbiorze tych samych utworów pro-
wadzonych przez różnych ludzi i wykonywanych przez 
różne zespoły.

SJ: Można wywnioskować, że według pana 
muzyka w naszych czasach straciła na jakości. 
MK: Trudno to ocenić. Mam mniej czasu na słuchanie. 
Dawniej można było bardziej zaangażować  się, brało 
się  walkmana, kasetę  i szło na piechotę  wszędzie, słu-
chało się  mimochodem wszystkiego. Zdobycie płyty 
czy kasety to było zjawisko — należało to docenić, słu-
chać  uważnie, wczuć  się. Dzisiaj przy tej ilości trudno 
znaleźć czas, żeby szukać i słuchać.

Z nauczycielami rozmawiali: Szymon Strawa (SS) i Szymon Jagiełło (SJ)
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Muzyka jest nieodłączną częścią mojego życia. Słucham 
jej w drodze do szkoły, wracając do domu, uprawiając sporty 
i gdy szukam ucieczki od rzeczywistości. Nawet, gdy niczego 
nie słucham, łapię się na tym, że zaczynam śpiewać. Czasem 
podczas lekcji, gry wykonuję jakieś zadanie, śpiewam pod no-
sem. Bywało, że z tej okazji dostawałam burę od nauczyciela. 
Czułam się trochę niekomfortowo, ale w w głębi duszy śmia-
łam się z siebie samej.

Za pomocą muzyki mogę wyrażać wiele emocji — za-
równo tych pozytywnych, jak i negatywnych. Słucham albo 
śpiewam niezależnie od tego, czy jestem wesoła, czy smutna, 
czy rozpiera mnie energia, czy jestem zmęczona. Muzyka jest 
częścią mnie — jest moją pasją. Nie wyobrażam sobie bez niej 
życia.

Samanta Redel

Co im w duszy gra?

Większość wolnego czasu poświęcam na rozwijanie swojej 
pasji, którą jest muzyka. Była ona obecna w moim życiu prak-
tycznie od zawsze. 

Na początku tańczyłam i grałam na fortepianie. Później 
zaczęłam uczyć się śpiewać w domu kultury i grać na flecie 
poprzecznym w orkiestrze. Brakowało zawodowego nauczy-
ciela, dlatego uczył mnie starszy flecista. Wkrótce te zajęcia 
przestały mi wystarczać. Kończyłam wtedy szóstą klasę, więc 
był to idealny moment, by przenieść się do szkoły do Rado-
mia, gdzie mogłabym również również edukację muzyczną. 
Tak znalazłam się w muzyku i w Katoliku. Niedawno zafascy-
nował mnie kolejny instrument — gitara. Według mnie ma 
ona nieskończenie wiele możliwości — istnieje wiele technik 

gry na tym instrumencie. Każda z nich jest inna. Inaczej się 
je stosuje i dają one różne efekty. Można je też łączyć, przez 
co powstają kolejne możliwości. Oprócz tego z gitary można 
wydobyć wiele brzmień w jednym momencie, co nie jest moż-
liwe do wykonania głosem czy grą na flecie. 

Muzyka jest obecna w moich zainteresowaniach. W druży-
nie harcerskiej gram na gitarze, a w przedstawieniach teatral-
nych śpiewam. Czasami też jestem proszona, aby zaśpiewać 
z orkiestrą albo zagrać coś dla zespołu wokalnego czy scholi. 
Muzyka jest całym moim życiem i nie wyobrażam sobie, żeby 
miałoby to się zmienić.

Klaudia Skupień

Bez potrzeby zakwalifikowania się do jakichś określonych 
kategorii, bez nakreślenia u siebie predyspozycji do czegoś, a 
wreszcie — bez możliwości odszukania w sobie talentu, który 
później można przekształcić w pasję — wszystko wydawałoby 
się dziwnie trudne, puste, jakby bez znaczenia. Nieważne, w 
czym się odnajdujemy. O ile postrzegamy to jako nasze, o ile 
realnie nas to pasjonuje — zawsze będzie dobre i wartościowe. 

Chociaż właściwie ciężko odkryć w sobie talent tak po 
prostu, bez niczyjej pomocy. Często takie baczne obserwowa-
nie swoich poczynań w różnych aspektach życia, do tego w 
sposób obiektywny, graniczy z cudem, zwłaszcza w dzieciń-
stwie, kiedy wszelkie umiejętności zaczynają się wykształcać, 
a innym takie rzeczy zauważyć jest najłatwiej. Dlatego tu z 
pomocą przychodzą osoby trzecie. 

Z muzyką obcuję od dziecka, bo zwyczajnie zawsze była 
gdzieś obok. Zawsze ktoś zwracał uwagę na moje predyspozy-
cje w tym kierunku, a ja sama wykazywałam duże zaintereso-
wanie tematem. Od początku byłam w jakiś sposób świadoma, 
że to jest coś, co leży mi i odpowiada pod każdym względem, 
a to wrażenie zostało aż do teraz. Ogromnie cieszy mnie 
możliwość nieustannego rozwijania się w tym kierunku, na-
bieranie nowych doświadczeń, gromadzenie wiedzy, zarówno 
teoretycznej, jak i praktycznej. Ważne jest także poszukiwa-
nie inspiracji, umiejętność patrzenia na jedną, pozornie pro-

stą rzecz z wielu różnych perspektyw. Muzyka jest dziedziną 
niezwykle wielowarstwową, złożoną, a jednocześnie silnie od-
działującą na ludzkie emocje, niekiedy w sposób całkowicie 
niemożliwy do kontrolowania. I właśnie to czyni ją tak fascy-
nującą. Obecna zawsze, w życiu każdego człowieka i zróżni-
cowana, nie tylko jeśli chodzi o oczywisty podział na gatunki 
i wszelkie ich odłamy — wychodzę bowiem z założenia, że w 
rzeczywistości absolutnie wszystko, co nas otacza jest muzy-
ką. Największą sztuką nie jest, przykładowo, samo bezbłędne 
odtworzenie utworu, napisanego przez żyjącego dziesiątki lat 
przed nami twórcy. Sztuką jest zauważenie w nim czegoś no-
wego, własnego. Zrozumienie danego dzieła, tak aby właśnie 
tę konkretną interpretację uczynić niepowtarzalną. Wszyst-
ko inne jest kwestią drugorzędną, bo według mnie to wła-
śnie emocje, pozostawione wrażenie, odczucie, są istotą tego, 
czym dla człowieka powinna być muzyka i na czym powinien 
skupiać się przy jej odbiorze.

Dlatego istotne jest, by nieustannie kształcić w sobie pasję 
i zaangażowanie w danej dziedzinie, by móc ciągle przekra-
czać swoje granice, gromadzić wiedzę i uczyć się, zarówno na 
sukcesach, jak i błędach. Bo każda pasja, poza tym, że jest nie-
zaprzeczalnym źródłem przyjemności i satysfakcji, wymaga 
również dużych nakładów pracy, poświęcenia i oddania.

Krysia Wróbel

Uczniowie Katolika są bardzo muzykalni. Niektórzy 
uczęszczają do szkoły muzycznej, są też tacy, którzy pa-
sję rozwijają samodzielnie. Mamy wielu zdolnych śpiewa-
jących, grających (rozstrzał instrumentów jest imponu-
jący — od pianina po ukulele; są też tacy artyści, którzy 
opanowali do perfekcji grę na nerwach).
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„Wyśpiewana Niepodległa” już dawno za nami, emocje 
już prawie opadły, ale wspomnienia z tegorocznej edycji 
koncertu pozostaną z nami na długo.

„Głośniej, nie słychać Was!” „To od Was zależy, o któ-
rej skończymy!” — między innymi takimi słowami sorka 
Kobierska i sorka Wojtkiewicz motywowały do działania 
na każdej próbie do Niepodległej. A przecież było ich 
sporo, niektóre trwały nawet do późnej nocy ;) Jednak 
to wszystko zaprocentowało, bo 10 listopada na koncer-
cie każdy mógł poczuć się jak w niebie i to DOSŁOW-
NIE! Sorka Wojtkiewicz w tym roku tak sprytnie ułożyła 
scenariusz, że akcja całego wydarzenia rozgrywała się 
właśnie w NIEBIE. Głównym prowadzącym Niepod-
ległej był niezawodny ks. Piotr Woszczyk, który zagrał 
Św. Piotra (czy to przypadek...?), a wspierali go: Anna 
Jóźwiak (uczennica 1e) jako Archanioł Rafał, Mateusz 
Kunert (absolwent Katolika) jako Archanioł Michał oraz 
chórzyści, którzy w tym roku byli aniołami. Znane każ-
demu pieśni żołnierskie przeplatały się z „niebiański-
mi scenkami”, które pozwalały uczestnikom koncertu 
przypomnieć sobie/lepiej poznać historię Polski, a więc 
była to nietypowa lekcja historii (nie, nie dlatego, że nie 
prowadził jej sor Jagiełło czy sorka Kluczny), ale z tego 
powodu, że uczestniczyło w niej aż tyle osób — calutkie 
oratorium było wypełnione ludźmi, można właściwie 
powiedzieć, że było przepełnione ;) W tym roku po raz 
pierwszy zaśpiewaliśmy „Mury” Jacka Kaczmarskiego. 
Wypadło naprawdę dobrze — CHÓRZYŚCI, SZACUN 

DLA WAS I WIELKIE DZIĘKI! Ciekawym punktem 
tegorocznej Niepodległej był występ młodej wokalist-
ki — Julki Molgi, która poruszyła serca widzów utwo-
rem „Dziś idę walczyć, Mamo!”. Oczywiście największe 
podziękowania należą się sorce Wojtkiewicz, która była 
organizatorką tego wydarzenia i sorce Kobierskiej, która 
przygotowała chór.

Dwie godziny tego muzycznego widowiska były nie-
samowitym czasem, który pokazał, że KATOLIK to 
prawdziwa kuźnia talentów (chórzyści, mowa o Was).

Jeśli jeszcze raz chcielibyście przeżyć tę „niebiańską 
przygodę” zajrzyjcie na www.oratorium.filipini.radom.
pl lub www.radioplus.com — znajdziecie tam zdjęcia, 
nagrania niektórych pieśni oraz wywiady z uczestnikami 
koncertu ;) To by było chyba na tyle, do zobaczenia za rok 
na kolejnej Niepodległej .

Anna Jóźwiak

Historia 
nutami pisana

Szkolny 
dzień skupienia

Było, minęło w Katoliku...

Szóstego grudnia udaliśmy się do klasztoru w Niepoka-
lanowie, aby tam spędzić Dzień Skupienia. Po przyjeździe 
na miejsce wysłuchaliśmy opowieści jednego z tamtej-
szych księży — przedstawił nam postać św. Maksymiliana 
Kolbego. Opowiedział o życiu świętego, jego podróżach 
(m.in. do Japonii), założeniu Niepokalanowa i powstawa-
niu czasopisma pt. „Rycerz Niepokalanej”.

Po zapoznaniu się z historią tego miejsca i życiorysem 
założyciela uczestniczyliśmy w Mszy świętej, która odby-
ła się w Bazylice Mniejszej. Liczne mozaiki i rzeźby nie-
ustannie przyciągały mój wzrok, wyglądały niesamowicie.

Po Mszy zwiedziliśmy 3 muzea. W pierwszym mogli-
śmy zobaczyć m.in. obrazy przedstawiające różne sytuacje 
z życia św. Maksymiliana, zdjęcia oraz pierwsze wydania 

„Rycerza Niepokalanej”. Drugie — Muzeum Papieskie 
(jedno z najmniejszych w Polsce!), w którym mieliśmy 
okazję przyjrzeć się z bliska wozom używanym przez Jana 
Pawła II. Trzecie — Muzeum Strażackie, opowiadające 
historię straży pożarnej w Niepokalanowie prowadzonej 
przez zakon.

Na koniec odwiedziliśmy celę św. Maksymiliana i ka-
plicę adoracji z przepięknym ołtarzem. 

Zuzanna Barszcz
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W Katoliku przed świętami...

Wyjątkowa lekcja historii
13 grudnia 2019 r. obchodziliśmy w naszej szkole 

Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego. Ubrani byliśmy 
na galowo i mieliśmy przypięte kotyliony. U niektórych 
można było również dostrzec oporniki — symbol opo-
ru wobec komunistycznej władzy. Na przerwach słu-
chaliśmy patriotycznych pieśni. Rozdawano też papie-
rowe ulotki z hasłami polskich opozycjonistów. Szkołę 
przystrojono w plakaty, zdjęcia i gazety z tamtych lat, 
a na szafkach wisiały nekrologi ludzi zamordowanych 
podczas stanu wojennego.

Na długiej przerwie wspólnie odśpiewaliśmy „Mury” 
i „Modlitwę o wschodzie słońca”. Przygotowanie tego 
dnia w dużej mierze zawdzięczamy pani Magdalenie 
Wojtkiewicz, która była koordynatorką projektu, pro-
wadziła próby śpiewu i z pomocą uczniów udekorowa-
ła szkołę. Dziękujemy! To była wyjątkowa lekcja patrio-
tyzmu.

Michał Świdzikowski

Tuż przed Świętami Bożego Narodzenia obejrzeli-
śmy jasełka wystawione przez nasz szkolny teatr SCENE 
i jak zwykle historia związana z narodzeniem Jezusa była 
przedstawiona w sposób nietypowy. Zespół aktorów, któ-
ry w tym roku wzbogacił się o kilka nowych osób, roz-
bawił publiczność do łez. Sukces przedstawienia to też 
zasługa długich prób i anielskiej cierpliwości sora Ługow-
skiego, któremu należą się największe podziękowania za 
wprowadzenie nas w klimat świąteczny.

W jasełkach tradycyjnie wystąpiły anioły (narra-
torki), Maryja z Józefem, pasterze (którzy byli tajnymi 
agentami) i trzej królowie. Nie mogło zabraknąć Hero-
da, diabłów ani śmierci. Pojawili się również Hetman 
i Jagna (którzy służyli Herodowi, ale okazało się, że byli 
po „jasnej stronie mocy”). Po jasełkach udaliśmy się do 
swoich sal, gdzie złożyliśmy sobie świątecznie życzenia 
i usiedliśmy do wspólnych stołów. Tego dnia również 
niektóre klasy wręczały sobie symboliczne gwiazdko-

we prezenty. Dzięki temu klimat nadchodzących świąt 
był jeszcze bardziej wyczuwalny. Potem udaliśmy się na 
zasłużony odpoczynek, żeby naładować baterie na cały 
semestr nauki.

Anna Jóźwiak

Tuż przed balem
Nie żyje bal!
Blask świateł, eleganckie stroje, zabawa do białego rana, a co najważniejsze tylko 100 

dni do egzaminu dojrzałości. Czy dla każdego to tak samo ważne wydarzenie? Jak wyglą-
dają przygotowania do tego wyjątkowego wydarzenia? Czy u wszystkich tak samo?

„Emocje przed studniówką są oczywiście ogromne. Dużo stresu związanego z polone-
zem, wystrojem sali, doborem muzyki. Przypomina to trochę organizację małego wesela. 
Jeśli chodzi o mój strój, to byłam w wielu sklepach, ale nic nie rzuciło mi się w oczy, ponie-
waż ciągle powtarzało się to samo: koronkowa góra i rozkloszowany dół. Na szczęście nic 
na mnie nie pasowało i byłam zmuszona uszyć sobie coś na zamówienie. Nie będę zdradzać 
koloru ani kroju, ale mam nadzieje, że sukienka spodoba się też innym. Jak już wcześniej 
wspominałam, w modzie nadal dominują koronki ze zwiewnym dołem, ale z tego, co wiem, 
dziewczyny ode mnie z klasy raczej nie idą tą drogą. Postawiły na prostotę. Natomiast 
na studniówce będzie towarzyszył mi Tomek Mosiołek. Oczywiście brak czasu dał mi się 
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„Oczywiście nasz wygląd w tym dniu to 
bardzo ważna kwestia. Mój strój jeszcze się 
tworzy. Szczegóły dotyczące tego niech zo-
staną tajemnicą, nie chcę zdradzać zbyt wiele. 
Zauważyłam, że szczególnie modne są teraz 
długie, czarne suknie. Emocje są silne, tym 
bardziej, że moja mama jest w radzie rodzi-
ców, więc towarzyszę w przygotowaniach od 
strony technicznej. Ostatnio zamawiałam 
również ozdoby. Obecnie zajmujemy się pra-
widłowym przebiegiem poloneza. Trzeba popracować również 
nad kabaretem, oprawą Mszy świętej oraz przemową. Jednym 
słowem nie nudzimy się. Cieszę się jednak, bo wszystko idzie 
w dobrym kierunku i zapowiada się cudowny wieczór.’’ 

Magdalena Kowalczyk

Wygląda na to, że studniówka 2020 będzie niezapomnianym 
wydarzeniem. Z niecierpliwością czekamy na dalsze postępy 
w przygotowaniach oraz na sam bal. Życzymy maturzystom ra-
dości w oczekiwaniu i niezapomnianych przeżyć, które będą im 
zapewne towarzyszyć do końca życia.

Opracowała: Amelia Indyka

we znaki, bo prawdę mówiąc, oprócz sukienki 
i partnera nie mam nic. Żadnej torebki, butów, 
podwiązki (obowiązkowy element), nie umó-
wiłam fryzjera ani makijażystki, ale chyba so-
bie odpuszczę, bo jednak nie są to tanie usługi, 
a sama impreza pochłonęła już całkiem sporą 
kwotę’’. 

Nina Chodyń

„Umówiliśmy się całą klasą, że zaprezentu-
jemy się w kolorze czarnym lub ciemnym gra-
nacie, lecz każdy decyduje indywidualnie o tym, 
jaki to będzie typ stroju. W moim przypadku 
jest to czarny, klasyczny smoking — podobno 
jedna z najczęściej i najchętniej wybieranych 
opcji. Emocje towarzyszą mi od początku roku 
szkolnego. Angażuję się w 100%, by wszystko 
poszło zgodnie z planem. Nie dziwi zatem fakt, 
że mam pełno obaw o efekt finalny. Oczywiście 

na studniówce będzie towarzyszyć mi moja dziewczyna Ola. Jest 
to dla nas wszystkich bardzo ważny dzień, który ma nam uświa-
domić, iż rozpoczynamy istotny etap życia. Przed nami matura, 
od której zależy, gdzie pójdziemy na studia i jak potoczy się nasze 
życie zawodowe.’’

Miłosz Wasil

I po balu...

4 stycznia 2020 r. to data, na którą z utęsknieniem czekali 
nasi tegoroczni maturzyści. Mnóstwo przygotowań, organi-
zacji, godzin poświęconych na planowanie tego wyjątkowego 
dnia, dobór idealnego stroju, wszystko po to, aby ten pierwszy, 
najważniejszy bal w życiu pozostał w pamięci każdego jak naj-
dłużej. Zapewne każdy z nas jest ciekawy, jak przebiegała uro-
czystość. Poprosiliśmy maturzystów o krótką relację.

„Studniówka już za nami!... Ale się działo, wrażeń nie brako-
wało! Te ogromne emocje nadal nie opadły i są w nas wszyst-
kich, mimo że upłynęło sporo czasu. Cieszę się, ponieważ 
wszystko poszło po naszej myśli. Oficjalne przemowy i polonez 
wyszły dużo lepiej niż na próbach, co sprawiło, że później każdy 
mógł z czystym sumieniem bawić się do białego rana. Belgijka 
z nauczycielami, szalone tańce do godzin porannych, mnóstwo 
zdjęć w foto-budce i wspólne krojenie tortu z naszym wycho-
wawcą to sytuacje, których nie zapomnę chyba do końca życia. 

Towarzyszył mi przez cały czas świetny partner, dzięki które-
mu mogłam wytańczyć się za wszystkie czasy. Teraz pozostaje 
cierpliwie czekać na płytę ze zdjęciami i filmem, abyśmy mogli 
przeżyć to jeszcze raz!”

Nina Chodyń.

„Cały czas wracam myślami i wspominam ten jakże wyjąt-
kowy i magiczny wieczór! Polonez wypadł świetnie, goście do-
pisali, a zabawa trwała oczywiście do białego rana. Ja osobiście 
jestem bardzo zadowolona i żałuję, że nie można tego powtó-
rzyć. Jednak wiem, że właśnie na tym polega wyjątkowość i nie-
powtarzalność tego wieczoru. Wszyscy stworzyliśmy niesamo-
witą atmosferę. Bawiliśmy się razem z nauczycielami i naszymi 
osobami towarzyszącymi. Sądzę, że każdy czuł się świetnie 
w tym towarzystwie. Jedność i wspólna radość były chyba naj-
ważniejsze i dały nam poczucie, że przeżywamy coś naprawdę 
pięknego.”

Magdalena Kowalczyk

„Moje wrażenia po studniówce? Z czystym sumieniem mogę 
stwierdzić, że jest to jedno z najbardziej pozytywnych wydarzeń 
w moim życiu. Studniówkę człowiek ma raz w życiu i trzeba to 
w pełni wykorzystać. Pyszne jedzenie, DJ, który idealnie wpa-
sował się w nasz klimat i oczywiście niesamowici ludzie wokół 
nas. To wszystko sprawiło, że ta noc nabrała innego wymiaru. 
Muszę jednak przyznać, że początek był nieco stresujący, gdyż 
zaczęliśmy bal polonezem i każdy chciał, aby nasz wielogodzin-
ny wysiłek na próbach się opłacił. Tak też się stało. Moim zda-
niem wyszło naprawdę dobrze i efektownie.”

Miłosz Wasil

Opracowała: Amelia Indyka
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Magia to sztuka

Katolik ma talent
24 stycznia po raz pierwszy w historii szkoły odbyło się dłu-

go oczekiwane wydarzenie kulturalne — „Mam Talent”. 
Zapewne wielu zastanawiało się, jakie zainteresowania za-

prezentują nasi koledzy i koleżanki. Przyszliśmy na widownię 
oratorium pełni oczekiwań. Gdy zgasły światła, zdaliśmy sobie 
sprawę z tego, że jesteśmy świadkami wyjątkowego widowiska.

Jako pierwszy zagrał Kuba Wawer ze swoim zespołem. 
Chłopcy zaprezentowali ciekawą i zabawną aranżację muzycz-
ną. Takiego występu nikt się nie spodziewał!

W następnym etapie szkolnego show do świata magii prze-
niósł nas Tomek. Był świetnie przygotowany, a występ przemie-
nił w niesamowite widowisko. Od razu zachwycił publiczność. 
Chyba wystarczy powiedzieć, że miał czarujące przedstawienie.

Nim zdążyliśmy ochłonąć z wrażenia po popisach Tomka, 
na scenę weszła Samanta, która urzekła wszystkich swoim śpie-

wem. Przeniosła nas do bajkowej krainy i stworzyła niesamowi-
ty klimat. Słuchanie jej było niezapomnianym przeżyciem.

Ostatnim uczestnikiem był Piotrek, który również „zacza-
rował” widownię. Znikająca talia kart i... zegarek ks. dyrektora 
to tylko niektóre z niewytłumaczalnych zjawisk podczas jego 
popisu. Jak on to zrobił? Chyba na zawsze pozostanie to tajem-
nicą Piotrka.

Całemu konkursowi towarzyszyła niesamowita atmosfera. 
Podejrzliwe i wymagające jury, błyskotliwi prowadzący oraz 
młodzież z pasją sprawili, że pierwszy „Mam Talent” w Kato-
liku na długo pozostanie w naszych wspomnieniach. Mamy też 
nadzieję, że na stałe wpisze się do kalendarza szkolnych imprez 
i wkrótce będziemy mogli poznać innych uzdolnionych z KLO.

Hania Janicka, Ania Jóźwiak

Mam wiele zainte-
resowań. Słucham dużo 
muzyki, komponuję wła-
sne melodie, piszę wiersze, 
maluję, uwielbiam grać 
w  kosza. Jedną z  moich 
pasji jest też iluzja.

Wszystko zaczęło się, 
gdy obejrzałem występ 
Smoothiniego w progra-
mie „Mam talent”. Pokaz 
wydawał się być ma-
giczny, przedstawione 
sztuczki przeczyły pra-
wom fizyki. Oczywiście 
wiedziałem, że to nie były 

czary. Bardzo spodobało mi się to widowisko, ale jednocześnie 
nurtowało mnie pytanie, jak on to zrobił. Odpowiedzi szuka-
łem w Internecie. Okazało się, że wielu ludzi interesuje się iluzją. 
Obejrzałem dużo filmików, stron internetowych przedstawiają-
cych różne triki, niestety iluzjoniści nie zdradzali swoich sekre-
tów. Musiałem oglądać filmy z efektami wiele razy, żeby poznać 
ich tajemnicę. Każda wypracowana przeze mnie sztuczka spra-
wiała mi ogromną radość. Z czasem zacząłem sam wymyślać 
swoje. Na początku prezentowałem je przed rodzicami i rodzeń-
stwem, potem przed kolegami. Nauka iluzji nie była łatwa. Wy-
magała dużo pracy, cierpliwości, zręczności, systematyczności, 

sprytu i pomysłowości. Niektórych efektów magicznych nauczy-
łem się w kilka godzin, były i takie, które wymagały wielu tygodni 
pracy. Aby zajmować się iluzją, musiałem najpierw przy pomocy 
różnych ćwiczeń rozciągnąć mięśnie dłoni. Potem powtarzałem 
wielokrotnie te same triki. Z czasem zacząłem udoskonalać zna-
ne mi już sztuczki, zmieniać je, a nawet wymyślać nowe. Najwię-
cej przyjemności sprawiało mi pokazywanie ich małym dzieciom. 
One nie analizowały pokazu, tylko go chłonęły i szczerze cieszy-
ły się, że niemożliwe staje się możliwe. Ta ich dziecięca radość 
dawała mi najwięcej satysfakcji. Mój pierwszy publiczny występ 
miał miejsce w szkole, w Dzień Wagarowicza na pokazie talen-
tów. Przygotowane przeze mnie widowisko bardzo się podobało. 
Odniesiony sukces utwierdził mnie w przekonaniu, że chcę kon-
tynuować przygodę z magią. Wkraczając w świat iluzji, poznałem 
wielu profesjonalnych magików z Polski i z zagranicy. Wymie-
nialiśmy się informacjami na temat sztuczek oraz efektów pracy. 
Dzięki pozyskanej wiedzy poczyniłem duże postępy w nauce tri-
ków i wygrałem „Wielką galę talentów”.

Iluzja jest ciekawa i nieprzewidywalna. Najważniejszym jej 
elementem jest sekret. To dzięki tajemnicy pokazy iluzjonistów 
są czarujące i przenoszą widzów w świat niezwykłej fantazji. 
Zaskoczenie, szok, uśmiech czy niedowierzanie to uczucia, któ-
re królują podczas magicznego show. Uważam iluzję za sztukę, 
chcę pokazać innym coś ciekawego, coś, co umili im czas i będą 
to dobrze wspominać. Traktuję swoje hobby jako dobrą zabawę, 
która daje radość innym i zabija nudę.

Piotr Maciąg

Pasjonaci z Katolika
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Od 2 klasy gimnazjum należę do 
szkolnego teatru Scene, w którym roz-
wijam umiejętności. Opiszę Wam, jak 
wygląda praca z panem Wojtkiem Łu-
gowskim od wewnątrz. Moja przygo-
da ze Scene rozpoczęła się na zajęciach 
teatralnych i chyba nigdy nie zapomnę 
momentu, w  którym po raz pierwszy 
przedstawiałam przed nim tekst saty-
ryczny. Przed takim wyzwaniem stał 
każdy uczestnik zajęć, a jak możecie się 
domyślić, niekonwencjonalne metody 
prowadzenia lekcji pana Wojtka oraz 
jego specyficzny charakter nie pomagały 
w odprężeniu się przed prezentacją.

Podczas pewnej lekcji odwrócił się, 
wskazał na mnie dwoma palcami i swo-
im niskim głosem niemal krzyknął: „Ty”. 
Właśnie wtedy po raz pierwszy ugięły się 
pode mną kolana i pomyślałam sobie, że 
nie ma już odwrotu, muszę pokazać, na 
co mnie stać. Od tamtego dnia minęło 
sporo czasu, a ja dość dobrze poznałam 
pana Ługowskiego. Nasza współpraca 
stała się bardziej niż owocna. Zacznijmy 
od tego, że jego zachowanie jest inne na 
próbach, niż na lekcjach. Ci z Was, którzy 
przygotowywali z sorem jakieś przedsta-
wienie, doskonale wiedzą, że umila czas 
historiami ze swojej młodości. Rozma-
wia z nami jak z kolegami i wykazuje się 
dużym zrozumieniem. Jest bardzo wy-
magającym reżyserem, potrafi wydobyć 
drzemiące w nas pokłady energii i umoż-
liwia odkryć czasem skrzętnie ukrywany 
talent. Niektóre próby trwają nawet 3 go-
dziny, ponadto w ramach przygotowań 
do przedstawień wiosennych przewi-
dziana jest jedna próba nocna.

Praca w Scene nie należy do najła-
twiejszych. Powtarzanie sceny, dopóki 

nie będzie idealna, ciągłe szlifowanie 
relacji między bohaterami i poznawa-
nie granych przez nas osób to dopiero 
początek. Wymagania naszego reżysera 
nie kończą się na grze aktorskiej. Doty-
czą również tego, w jaki sposób porusza-
my się czy jak stoimy. Podczas prób do 

„Piaskownicy” w jednej ze scen z rozpędu 
odwracałam się przez lewe ramię. Powta-
rzaliśmy ten fragment dopóty, dopóki nie 
obróciłam się w odpowiednią stronę. 

Próby z panem Ługowskim są bardzo 
męczące, ale satysfakcjonujące i zabawne. 
To czas obfitujący w żarty. Szczerze mó-
wiąc, w ogóle nie odczuwam tego, że pan 
Wojtek jest dojrzałym, doświadczonym 
aktorem. Dzięki swojej młodzieńczej po-
stawie, szacunkowi do nas, przez sposób, 
w jaki nas traktuje, przypomina raczej 
wujka. Oczywiście jest typowym artystą, 
którego zdecydowanie nie każdy polubi, 
ale my — jego podopieczni, zawsze mo-
żemy liczyć na wsparcie i pomoc. Pan 
Wojtek w każde przedstawienie angażu-
je się emocjonalnie i wszystkie występy 
przeżywa chyba bardziej niż my sami.

Praca z nim bardzo mnie rozwinęła. 
Nie wiem, w czym tkwi tajemnica wy-
jątkowości sora, ale z każdym kolejnym 
dniem spędzonym na próbach zauwa-
żam postępy w swojej grze i łapię się na 
tym, że większość scen gram zupełnie 
naturalnie. Nauczył mnie (wydaje mi się, 
że nie tylko mnie), jak nie grać danej po-
staci, ale stawać się nią.

Pan Wojciech Ługowski nie jest typo-
wym nauczycielem. Jego metody znacz-
nie różnią się od tych praktykowanych 
przez naszych szkolnych mentorów. 
Z  każdym kolejnym przedstawieniem 
wymaga od nas więcej. Jest perfekcjoni-

stą, który dba o każdą składową języka 
teatru (począwszy od mimiki, skończyw-
szy na drobiazgach będących elementem 
dekoracji). Jest pełen pasji. Kocha swój 
zawód i tą miłością nas zaraża. Traktuje 
nas jak swoich podopiecznych i intere-
suje się naszym życiem prywatnym. Dba 
też o nasz komfort, pytając się, czy jakaś 
scena nie jest dla nas niewygodna. W ten 
sposób pokazuje, że zależy mu na tym, 
abyśmy na scenie czuli się jak w domu. 
Na lekcjach jest surowy, to prawda, uwa-
żam jednak, że jest niekonwencjonalnym 
artystą, którego trzeba zrozumieć. W za-
mian za to zyskamy osobę, która będzie 
stać za nami murem i dbać nie tylko 
o nasze zdolności aktorskie.

Oliwia Olszewska

Zabawa w piaskownicy

Oj, zdziwiłbyś się, drogi czytelniku, jakbyś się dowiedział, w jakich 
warunkach ten tekst powstaje i co powinnam teraz robić zamiast pisa-
nia. Niestety tak to już jest. Czasu na wenę nigdy się nie wybiera. Ona 
niespodziewanie wślizguje się w plany i cicho szepcze: „Pisz”. Bez niej 
nigdy nic sensownego nie powstanie, więc czasem trzeba porzucić za-
planowane zajęcie na rzecz tej wyższej sfery, jaką jest pisanie.

Dzisiaj spróbuję wprowadzić Was w świat pisarki. W mój świat. Co 
prawda młodej i niedoświadczonej, ale jednak z pasją, którą chce roz-
wijać i którą kocha jak najlepszego przyjaciela wypełniającego rażące 
nudą luki w czasie.

Ludzie mają różne pasje. Każda z nich jest na swój sposób wyjątko-
wa. Jednak pisanie ma coś, czego naprawdę ze świecą szukać w innych. 
Jest ono najbardziej oderwane od rzeczywistości i tylko dzięki niemu 
możemy szybować po niebie bez przeszkód i nie ogranicza nas żadna 
rzeczywistość. Podczas pisania człowiek jest wolny, może tworzyć wła-
sne światy i historie pozbawione jakichkolwiek ograniczeń ze strony 
wszelkich materialnych spętań. Aby ułatwić zrozumienie powyższego 
stwierdzenia, przywołam kilka przykładów. Tancerz nie może wznieść 
się w powietrze, żongler nie sprawi, że piłka poleci w kosmos i wróci, 
a śpiewak ma przed oczami lub w myśli tekst, którego musi się trzymać. 
Każdy z nich ma na swojej drodze przeszkody, których nie jest w stanie 
pokonać. Pisanie to jedyna pasja, w której można wymyślić dosłownie 
wszystko. Latające kartki, śpiewające gwiazdy, podróże w czasie, ma-

giczne zdolności i wiele więcej. Uwielbiam fantastykę i właśnie to naj-
bardziej cenię w moim hobby.

Trudno uwierzyć, że zwykła kartka i długopis mogą tak wiele... Jed-
nak tworzenie wspaniałych dzieł będących odbiciem fantastycznych 
rzeczywistości nie jest jedynym zastosowaniem mojej pasji. Obieca-
łam, że wprowadzę Was w mój świat. Spokojnie, nie zapomniałam 
o tym. Opowiem Wam teraz, w czym pomaga mi moja pasja. Pisanie 
ma jedno zastosowanie, o którym mało kto wspomina: pomaga uło-
żyć myśli. Wydaje mi się, że bez tego moje życie mogłoby wyglądać 
całkiem inaczej. Nie wiem dokładnie jak, ale jestem pewna, że byłoby 
o wiele gorsze i w mojej głowie panowałby nieustający chaos. Wylewa-
nie myśli na papier nie jest dla mnie tylko formą pozbycia się stresu, ale 
także uporządkowaniem moich opinii. Dzięki temu dowiaduję się, jak 
naprawdę się czuję i nie mogę już po chwili zapomnieć o tym, co mnie 
martwiło i dlaczego. Prowadzenie pamiętnika nie jest tylko zabawą dla 
małych dzieci. Ma ono praktyczne zastosowanie, które pomaga żyć 
i rozumieć samego siebie.

A ty? Czym się interesujesz? Zastanów się. Jeśli czasem czujesz, 
że czegoś Ci brakuje, że zwykły, materialny świat Ci nie wystarcza, nie 
bój się sięgnąć po długopis. On cały czas na Ciebie czeka i ma nadzieję, 
że zostanie użyty do czegoś innego niż rozwiązywanie zadań z mate-
matyki. Nie krępuj się. Spróbuj. To daje więcej, niż myślisz.

Julia Byszewska

A wtedy z mroku wyłonił się... długopis
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W gimnazjum odkryłem w so-
bie pewną pasję, która rozpoczęła 
nowy etap w moim życiu i uważam, 
że jestem przykładem potwierdza-
jącym twierdzenie, że każdy czło-
wiek potrzebuje hobby. Tworzę 
już, korzystając z malutkich kwa-
dracików, od ponad 2 lat. Zaczęło 
się od prostej aplikacji na telefon. 
Zachowałem nawet swoje pierw-
sze ,,dzieło”. Od tego momentu 
rysowałem, raz częściej, raz rza-
dziej, dla czystej frajdy i dotarłem 

do punktu, w którym jestem teraz. Nigdy nie zamieniłbym tego 
na nic innego!

Według mnie Pixel Art polega na nauczeniu się radzenia 
z  ograniczeniami, wręcz zamiany ich w siłę! W małych roz-
dzielczościach nie ma zbyt wielu możliwości, trzeba zrozumieć, 
co  jest ważne w przekazaniu treści, a co nie. Nauczyłem się 
wielkiej wytrwałości i cierpliwości, rozumiem, że najmniejszy 
element ma wielkie znaczenie.

KAŻDY może zostać pixelartystą. Wystarczy myszka kom-
puterowa i program, w którym jesteśmy zdolni tworzyć. Najlep-
szy (oraz stosunkowo tani) jest Aseprite — kosztuje około 50 zł, 
ale nie brakuje innych, darmowych zastępników.

Cały proces polegający na rozwoju zdolności artystycz-
nych jest długi i stopniowy. Potrzeba wielu godzin spędzonych 
przy komputerze, by osiągnąć mistrzostwo. Nie jest to mimo 
wszystko żmudna praca. Jednego dnia masz ochotę narysować 

psa. Drugiego lepiej go 
pocieniować. Trzecie-
go zrobić coś innego. 
I  w  pewnym momen-
cie, podczas nauki 
techniki anti-aliasingu, 
człowieka uderza myśl 
o latach praktyki, które 
tak szybko minęły, la-
tach poprawek, nawet 
poświęceń. Im więcej 
ćwiczysz, tym lepszym 
się stajesz, tym bardziej 
doceniasz to rzemiosło!

Przez cały ten czas 
zbierałem źródła, od-
najdywałem mentorów 
gotowych do podzielenia się wiedzą i chcę zrobić to samo co 
oni (a nie ma tych źródeł zbyt dużo). Na youtubie polecam ka-
nały Mort Mort i DYA Games, patreona Pedra Medeirosa, blog 
Retronatora, a  przede wszystkim sugeruję założyć konto na 
Twitterze i sprawdzić takich użytkowników jak: @Woodspixl_; 
@Reff_SQ; @NotCleverTom; @BenstarDEV; @Fleja2003;  
@brunopixels; @PixelDailies; @saint11 oraz @retronator.

Kto wie? Może kogoś z Was zachęciłem do podjęcia wyzwa-
nia, może ktoś z Was w przyszłości zachęci innych... Wszystko 
zaczyna się od zwykłego kwadratu.

Piotr Kotowski

Mam wiele 
zainteresowań — 
pisanie opowia-
dań, śpiew, gra na 
pianinie i gitarze 
(być może kie-
dyś widzieliście, 
jak biegnę przez 
korytarz z  gitarą 
na próby naszej 
scholi). Jednak 
moją największą 
pasją było i jest 
rysowanie. To 
właśnie nad nim 
spędzam najwię-
cej czasu. Rysuję 
właściwie, od-

kąd pamiętam. Zawsze sprawiało mi to radość. W piątej kla-
sie podstawówki stwierdziłam, że wreszcie wezmę się za to na 
poważnie. Poznałam wiele technik i zasad, o których istnieniu 
wcześniej nie miałam pojęcia. Przydatność szkicu i sposoby stu-
diowania anatomii to tylko niektóre z nich. To właśnie te wska-
zówki sprawiły, że zaczęłam się tym fascynować. Później słysza-
łam od innych wiele pytań o to, jak nauczyć się ładnie rysować, 

co zrobić, by wychodziło. 
Odpowiedź jest nieco mniej 
zadowalająca, niż prawdo-
podobnie się spodziewali. 
Należy ćwiczyć. Dużo ćwi-
czyć. Bez tego nawet najlep-
sza szkoła plastyczna mało 
da. Gdy coś się lubi, nawet 
setki godzin siedzenia przy 
biurku i bazgrolenia będą 
świetnie spędzonym czasem. 
Oczywiście to nie znaczy, że 
zawsze jest tak cudownie. 
Brak pomysłów, czasu bądź 
niezadowalające efekty to 
problemy, które spotykają chyba każdego artystę, a ktoś intere-
sujący się tymi tematami na pewno wie, co mam na myśli. Na 
szczęście wytrwałość i inspiracja są rekompensatą.

Popróbowałam też innych technik — malowanie akwarela-
mi, markerami oraz rysowanie na tablecie graficznym. Każda 
z opcji jest inna i ciekawa na swój sposób, tak więc nie mogę się 
doczekać sprawdzenia swoich sił w kolejnych. Rysowanie, ma-
lowanie i tworzenie są dla mnie naprawdę ważne i nie potrafię 
wyobrazić sobie bez nich życia.

Hanna Janicka

PIXELART
o sztuce do kwadratu

Od hobby po sztukę

Portret Piotrka narysowany przez Ha-
nię Janicką z zamkniętymi oczami
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Pamiętam dobrze ten dzień. To było moje 16 urodzi-
ny. Burzowy wieczór. Tak naprawdę noc. Nie wiem, kiedy 
to się skończyło. Jestem jedynie pewna, że bardzo późno. 
Picolo, chipsy, ciasto mojej mamy, lemoniada i cukierki. 
Wszystko leżało na rozłożonym naprędce stoliku w sa-
mym środku mojego pokoju. Jeszcze nie zgaszony reflek-
tor wyświetlał na ścianach fantazyjne wzory. Patrzyłam 
tam chwilę i go wyłączyłam. Zapadła ciemność. Przy-
wołałam w myślach obraz sprzed kilku godzin. Muzyka 
i drętwa atmosfera. Nie jestem zbyt rozmowna, więc ci 
ludzie nie czuli się komfortowo. Mogłam coś z tym zro-
bić, ale nie chciałam. Cieszyłam się, że w ogóle przyszli 
ci trzej z dziesięciu zaproszonych. To, że tylko jedli i pa-
trzyli w telefony wcale mi nie przeszkadzało. Otworzyłam 
oczy. Po co to przywoływałam? Tylko mi się gorzej zrobi-
ło, bo znów zaczęłam sobie wyrzucać, że nie potrafię się 
z nikim dogadać.

Nagle błyskawica złowieszczo przeszyła niebo, a wraz 
z nią odezwał się grzmot. Lubię burzę. To jedyny rodzaj 
pogody, który nie jest monotonny tak jak wszystkie inne. 
Rodzice już dawno spali, więc schodziłam na dół bar-
dzo ostrożnie. Musiałam popatrzeć przez większe okno. 
Wciągnęła mnie. To było lepsze niż film akcji. Takie pięk-
ne, majestatyczne, a jednocześnie tajemnicze. Wyglądało 
tak, jakby zapraszało mnie do wyjścia na zewnątrz. Wie-
działam, że to bardzo nierozsądne, więc uparcie siedzia-
łam kontemplując to zjawisko z bezpiecznego salonowe-
go krzesła. Zagrzmiało jeszcze kilka razy. Podobało mi się. 
Chciałam z tym porozmawiać, albo choćby o tym zaśpie-
wać, ale obudziłabym rodziców. Drzwi były tuż za mną. 
Kusiło... Wstałam. Powiedziałam sobie, że wyjdę tylko na 
chwilę, ale wszystko głosy w mojej głowie szeptały: „siadaj”. 

„To tylko kilka sekund!” — krzyczałam do nich w myślach. 
Nie odpuszczały. Tak mnie zdenerwowały swoją obecno-
ścią, że na przekór postanowiłam tam wyjść, choćby nie 
wiem, co miało się wydarzyć. No i wyszłam. Stanęłam na 
deszczu w mojej długiej, białej koszuli nocnej i tak stałam 
wsiąkając ciągle napływającą wodę. Nie wiem dlaczego 
to zrobiłam. Ciągnęło mnie do domu jak muchę do lepa, 
ale mimo to stałam w miejscu. Wyobrażałam sobie siebie 
jako bohaterkę popularnego, budzącego grozę teledysku. 
To sprawiało mi taką przyjemność, że nawet moja pod-
świadomość ucichła i jedynie kazała wymyślić naprędce 
słowa, które mogłabym zaśpiewać. Jednak zanim to zro-
biłam, dostrzegłam kota. Był to zwykły, czarny dachowiec 
z zielonymi, świecącymi oczami. Nie miałam pojęcia 
dlaczego on także siedział na deszczu, zamiast skryć się 
pod wystającym kawałkiem dachu. Zobaczył mnie. Wstał 
i miauknął przenikliwie, ale pozostał w tym samym miej-
scu, wpatrując się we mnie.

— Zmokniesz — powiedziałam w jego stronę.
Nie zrozumiał. Stał tam dalej. Po chwili jednak pod-

szedł do mnie i zaczął się ocierać o moje nogi. Pobiegł 
wtedy pod furtkę i tam się zatrzymał wlepiając we mnie to 
pełne oczekiwania spojrzenie. Podeszłam do niego, a on 

bez wahania skoczył na sam szczyt płotu, a zaraz po tym 
znalazł się po drugiej stronie. Usiadł i znów posłał wycze-
kujące spojrzenie. Wiedziałam, że furtka była zamknięta, 
nie znalazłabym klucza po ciemku, a światła nie miałam 
zamiaru zapalać o tej porze. Stałam więc i patrzyłam 
w jego stronę. Deszcz powoli ustawał, a błyskawice poja-
wiały się coraz rzadziej i dalej.

— Nie bój się, już mija. Idź do siebie. — szeptałam 
w stronę kota.

Zwierzę na te słowa podeszło bliżej i zaczęło syczeć, 
strosząc sierść. Odwróciło głowę w stronę lasu, a potem 
posłało mi spojrzenie dające wyraźnie do zrozumienia, 
że  mam natychmiast przejść na drugą stronę. Wiedzia-
łam, że przechodzenie przez płot w środku nocy będzie 
jeszcze bardziej nierozsądne niż wyjście na dwór w czasie 
burzy, ale stwierdziłam, że nie mogę tak po prostu pójść 
do domu. Byłam żądna przygód i sensacji, a moja godność 
osoby odważnej bardzo by ucierpiała jakbym nie przeszła 
przez ten płot. Zrobiłam to i popatrzyłam na zwierzę. Było 
szczęśliwe, ale jeszcze nie dostało tego, czego oczekiwało. 
Kot zrobił kilka kroków i znów odwrócił się w moją stro-
nę. Chciał bym szła za nim. Czemu nie? Na boso, w białej 
koszuli... Jak ktoś przejedzie obok, pewnie się przestraszy. 
Przynajmniej będzie ciekawie. Burza już całkiem ustała, 
a ja wcale nie czułam zmęczenia. Stwierdziłam, że postra-
szę sobie ludzi, a potem wrócę spać. Poszłam za kotem. 
Nie szliśmy długo wzdłuż drogi, bo już po chwili zwierzę 
przeszło na drugą stronę jezdni i zasyczało na mnie. Za-
stanawiałam się dlaczego on nie miauczy, tylko syczy, ale 
przeszłam na drugą stronę. Kot wszedł w las.

— Czy ty sobie nie pozwalasz na zbyt wiele? — zapyta-
łam go.

W odpowiedzi usłyszałam tylko groźny i ponaglający 
syk.

— Mam wejść w las? Na boso? W nocy? — pytałam 
z ironią w głosie.

Zasyczał i wychylił łeb z zarośli. Znów posłał po-
naglające spojrzenie. Zastanawiałam się co by się stało, 
jakbym w tamtej chwili wróciła do domu. Poszedłby so-
bie? A może podrapałby mnie... Wolałam nie ryzykować 
i weszłam w las... Chodzenie po ściółce na bosaka było 
bardzo niekomfortowe, ale nie musieliśmy iść zbyt dłu-
go. Zatrzymaliśmy się przy małym, starym, drewnianym 
domku. Dobrze znałam to miejsce. Ta stara rudera stała 
tu od lat, ale jeszcze nigdy nie byłam w środku. Zawsze 
coś mnie od niej odpychało. Jednak muszę przyznać, 
że miałam w planach odwiedzenie tego miejsca. Bardzo 
mnie ciekawiło i chciałam zobaczyć, jak wygląda w środ-
ku. Tylko, że nie miałam pojęcia, że najprawdopodobniej 
zrobię to dziś w nocy. Kot stanął pod drzwiami i zasyczał. 
Dziwnie to zabrzmiało, inaczej niż wcześniej. Nie wie-
działam czy to zrobić, ale skoro już tam byłam... Pode-
szłam więc do drzwi, ale zwierzę stanęło przed wejściem 
i wreszcie zamiauczało. Brzmiało to tak, jakby chciał mnie 
przed czymś ostrzec. Wtedy niespodziewanie usłyszałam 

ŚLEPA ULICZKA
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dźwięk dzwoniącego telefonu. Tak, zapomniałam, że cały 
czas miałam go w kieszeni. Szybko wyciągnęłam urzą-
dzenie, pewna, że moi rodzice się obudzili i mnie szukają. 
Jednak to, co zobaczyłam zmroziło mi krew w żyłach. Nie 
było tam nazwy, a numer składał się z samych zer. Było ich 
chyba dziewięć. Kiedy pierwszy szok minął, zaczęłam lo-
gicznie myśleć. „To pewnie jakiś żartowniś”— stwierdzi-
łam i postanowiłam odebrać, aby poprawić sobie humor.

— Witaj — powiedział ktoś grubym głosem. — Ja tylko 
muszę ci coś przekazać. Tylko jedno...

— Co takiego? — zapytałam.
— Nigdy w życiu nie wchodź do tej rudery. To jest błąd 

i nie ma dla ciebie losu na tej drodze. Jeśli wejdziesz, znik-
niesz.

— Bardzo śmieszne — stwierdziłam — a teraz powiedz 
mi, jak wytresowałeś tego kota — dodałam.

— Posłałem go do ciebie, bo sam musze pilnować tych 
dróg, które w przyszłości zepsujecie.

— Skończ te żarty, bo i tak wejdę — groziłam.
— Ty na tym stracisz, nie ja. — odezwał się mężczyzna.
— Niby jak?
— Znikniesz i aktualnie jest 50% szans na to, że nic się 

nie stanie, ale musiałem zaryzykować, bo przy tobie jest 
za dużo pracy.

—Wchodzę tam — zdecydowałam — Ciekawe czy na-
prawdę zniknę.

— Nie rób tego, proszę, nigdy tego nie rób.
Rozłączyłam się i otworzyłam drzwi odpychając kota 

na bok. Nic mi nie zrobił, nawet już nie syczał. Weszłam 
do środka. Było niesamowicie ciemno i wszędzie unosił 
się biały kurz. Nie, zaraz, to nie był kurz, to była mgła, 
biała mgła. Pojawiało się jej coraz więcej i obtaczała mnie 
ze wszystkich stron. Zdałam sobie sprawę, że to nie były 
żarty, ale było już za późno. Nie mogłam się ruszyć. Coś 
mnie sparaliżowało i kazało stać. Zaczęłam krzyczeć i wy-
pominać sobie, że w ogóle wyszłam z domu. Nadal trzy-
małam w ręce włączony telefon i widziałam jak z godziny 
i daty zrobiły się zera. Stopni za to było minus zero. Ogar-
nęła mnie panika, krzyczałam i zmuszałam moje ciało 
do ruchu. Bez rezultatu. Wokół robiło się coraz bardziej 
biało. W końcu nie widziałam nic oprócz tego koloru. Na-
gle moje kończyny się odblokowały i zorientowałam się, 
że jestem w stanie nieważkości. Telefon nadal pokazywał 
zerową datę, temperaturę i godzinę, a ja czułam jak lecę. 
Rozpędzałam się coraz bardziej i zauważyłam, że zza roz-
rzedzającej się białej mgły wyłaniają się gwiazdy. Nie od-
dychałam, ale nie dusiłam się, tak jakbym nie musiała tego 
robić. To było najdziwniejsze uczucie w moim życiu. Po 
pewnym czasie zobaczyłam gwiazdy w całej ich okazało-
ści. Jednak nie było żadnych planet. Tylko jedna, wielka, 
czarna dziura tuż przede mną. Próbowałam zmienić kie-
runek lotu, ale nadal leciałam w jej stronę. Zamknęłam 
oczy. Byłam pewna, że to koniec. Nagle poczułam prze-
szywające zimno i to jak opadam na ziemię. Uderzenie 
nie było zbyt mocne, ale posadzka wydawała się twarda. 
Otworzyłam oczy. Zamurowało mnie. Leżałam na śnież-
no-białej podświetlanej podłodze, a na jednej ze ścian 
przechodzącej gładko w sufit świeciły miliony cyfr. Reszty 

ścian nie było. Zastąpiły je trzy nieoświetlone korytarze. 
Wstałam i krzyknęłam: „Czy ktoś tu jest!?” Wtedy z  jed-
nego z korytarzy odezwały się kroki. Powoli zaczęłam 
dostrzegać szarą sylwetkę. To był człowiek. Kiedy stanął 
w  świetle, dostrzegłam, że jego skóra jest śnieżnobiała 
i nie posiada on włosów, ani ubrań.

— Mówiłem, że znikniesz. — odezwał się głosem 
mężczyzny z telefonu. — 50% to za mało, przepraszam, 
to moja wina.

— Że co? — zapytałam nie rozumiejąc niczego z tego 
co mówił.

— Czas składa się z dróg. Każdy z was może dokony-
wać w życiu wyborów. To są skrzyżowania. Pierwotnie nie 
było ślepych uliczek, ale ludzie z twojej przyszłości zaczęli 
przekładać ścieżki tak jak im pasowało i porobiły się ta-
kie ... błędy. To znaczy: ścieżka stworzona przy pomocy 
nowej technologii przez jedną osobę dla swoich własnych 
zysków kolidowała z inna ścieżką niczego nieświadomego 
człowieka nawet żyjącego w innym okresie czasu. Nie mo-
głaś wejść do tego domku, bo to była ślepa uliczka, a wszy-
scy co w nią wejdą, trafiają tutaj.

— Czyli każdy kto wejdzie do tej chatki znajdzie się tu-
taj?

— Nie każdy, tylko ty. Tylko ty wchodząc do tej chatki 
zmieniasz swoją drogę życia na ślepą uliczkę. Mogę dzwo-
nić tylko, gdy jesteś niedaleko, a chciałem cię ostrzec, że-
byś tam nie wchodziła. To dlatego mój kot cię tam zapro-
wadził. Jednak ryzykowałem, bo prawdopodobieństwo 
tego, że posłuchasz mojej rady wynosiło ½ czyli to 50%, 
o których ci mówiłem.

Chyba wreszcie zrozumiałam, a przynajmniej tak mi 
się wydawało, więc zapytałam:

— Rozumiem, ale jak wrócę do domu?
— Coś spróbuję zrobić, ale nie obiecuję, że pojawisz się 

dokładnie tam, gdzie byłaś w wymiarze czasu i przestrze-
ni. Sto osób musiało tu zostać, a tylko jednego udało mi 
się odesłać, jednak niestety wrócił tutaj...

Potem bez słowa biały mężczyzna wziął mnie za rękę 
i wprowadził w jeden z korytarzy. Wiedziałam, że nie 
wrócę. Nie było szans. Czułam się beznadziejnie i wypo-
minałam sobie, że nie posłuchałam się rady. Z rozmyślań 
wyrwał mnie blask wydobywający się z otwartych przede 
mną drzwi. Biała postać wepchnęła mnie tam, zamykając 
wejście na klucz. Byłam w jednym, wielkim pokoju z setką 
ludzi ubranych w przeróżny sposób. Widać było, że po-
chodzą z różnych epok i krajów. Chciałam z kimś poroz-
mawiać, ale większość nie rozumiała nawet angielskiego. 
A ci, co rozumieli, nie byli zbyt rozmowni. Usiadłam w ką-
cie i skryłam twarz w dłoniach. Rzadko płakałam, ale wte-
dy łzy same leciały mi po policzkach. Miałam tu zostać 
na zawsze. Wiedziałam o tym pewnie tak samo dobrze, 
jak moi towarzysze. Wszyscy stracili swój los. Włączyłam 
telefon mając nadzieję, że uda mi się z kimś skomuniko-
wać. Przesunęłam zerowe wartości w górę i weszłam w li-
stę kontaktów. Kliknęłam na mamę i mimo całkowitego 
braku zasięgu spróbowałam zadzwonić. Nic to nie dało. 
Byłam całkowicie odcięta od świata i czasu, w którym ży-
łam. Wtedy drzwi się otworzyły i biały mężczyzna wszedł 
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do środka. Podszedł do mnie i kazał iść za nim. W mojej 
głowie pojawił się płomyk nadziei. Doszliśmy do miejsca, 
w którym się wcześniej pojawiłam.

— Masz szczęście, bo znalazłem dla ciebie miejsce. Je-
steś drugą taką osobą. Pierwsza wszystko zepsuła znów 
udając się tam, gdzie nie powinna, ale tobie mówię, nie 
wchodź już nigdy do tego domku, a jak ktoś go zdemontu-
je, to także nie przychodź w to miejsce.

— Dobrze. — powiedziałam zdecydowanym tonem.
— Ale zanim odejdziesz, pytaj o co chcesz. Chcę, żebyś 

opowiadała innym o tym, co cię spotkało. Wiem, że nikt 
z twojego otoczenia ci nie uwierzą, ale chociaż spróbuj. 
Bardzo ciężko pracuję, żeby uniknąć wejścia ludzi w ślepą 
uliczkę, a nikt nie docenia moich wysiłków.

— Zacznijmy od początku. Jak się tu pojawiłeś? — Za-
częłam

— To było wtedy, gdy mieszkanie w pętlach czasu 
i  poszukiwanie lepszych wrażeń i dłuższego życia stało 
się modne. Ludzie z twojej przyszłości stworzyli to miej-
sce, aby rozbitkowie czasu mieli gdzie się podziać, a nie 
co chwila pojawiali się w losowych miejscach. Chcieli 
także, aby ktoś tego nadzwyczajnego miejsca pilnował 
i sprawował pieczę nad ślepymi uliczkami. Zwykli ludzie 
szybko by uciekli, więc naukowcy przeprowadzili pewien 
eksperyment. Sprowadzono tu pewną kobietę i pewnego 
mężczyznę. Poczęli oni tu dziecko i tu się ono urodziło, 
dlatego nie mogło mieć ono miejsca w czasie. To byłem 
ja. Nie mogę stąd uciec, bo po prostu nigdzie nie pasuję. 

A poza tym moja praca zapobiega nieszczęściom wielu lu-
dzi. A teraz... Miłej drogi...

Znów otoczyła mnie biała mgła, ale tym razem wszyst-
ko poszło o wiele szybciej. Już po minucie byłam w swoim 
własnym łóżku, a na zegarku zamiast zer widziałam go-
dzinę 6.30 i datę 6 czerwca. To były trzy dni po incyden-
cie przy chatce, ale mimo to byłam pewna, że to wszystko 
mi się przyśniło. Jednak postanowiłam sprawdzić ostatnie 
połączenia. Numer 000 000 000 znajdował się na począt-
ku listy. Wtedy już nie wiedziałam co mam o tym myśleć. 
Dodatkowo miałam jakiegoś nieodebranego SMS-a. Tak, 
to był ten sam numer — 000 000 000. Jego treść brzmiała 
następująco: „To nie jest sen. Pamiętaj, aby nie wchodzić 
do chatki.” Odłożyłam telefon i zbiegłam na dół. Rodzice 
byli w kuchni i gdy tylko mnie zobaczyli, zapytali, gdzie 
byłam przez te całe trzy dni. Opowiadali o policji i po-
szukiwaniach, które doprowadziły do opuszczonej chatki 
w lesie. Nie uwierzyli w to, co im opowiedziałam i dosta-
łam karę za ucieczkę z domu. Na szczęście nie była zbyt 
sroga i teraz już chyba nawet o tym nie pamiętają.

 Nigdy mi nie uwierzyli, ale teraz jak nigdy wcześniej 
doceniam, że wróciłam do domu i mogę żyć na swoim 
miejscu. Czasem podchodzę pod chatkę i piszę miłego 
SMS-s do białego człowieka. Zawsze odpowiada i prze-
strzega, że nie wszystko co wydaje się błahostką i żartem, 
takim rzeczywiście jest.

Julia Byszewska

Wraz z nowym rokiem szkolnym nadszedł czas na 
nowy samorząd uczniowski!

Jak już wszyscy dobrze wiemy, urząd przewodniczą-
cego objął Dominik Ołtarzewski, uczeń drugiej klasy, pa-
sjonat informatyki oraz gotowania. Aktywnie uczestniczy 
w  życiu szkoły. Często wykorzystuje swoje techniczne 
umiejętności podczas akademii lub innych wydarzeń 
związanych z naszym liceum.

Stanowisko wiceprzewodniczącej zajęła Kasia Waniek. 
Jest bardzo kreatywna i pomocna, zawsze zorganizowana 

i gotowa do działania! Jej zainteresowania to śpiew i go-
towanie. 

Skarbnikiem została Kasia Kord. Idealnie pasuje do tej 
roli. Jest zastępową w 2. Drużynie Radomskiej. Jej pasja to 
granie na flecie.

Sekretarzem naszej szkoły zostałem ja — Michał Świ-
dzikowski. Jestem pełen energii i humoru, potrafię rozła-
dować każde napięcie w samorządzie i wprowadzić pozy-
tywną atmosferę. Interesuję się historią oraz sportem.

Od razu zabraliśmy się do działania! Pojawiła się nowa 
tablica tematyczna, powstała skrzynka propozycji i zaża-
leń. Wprowadziliśmy „szczęśliwy numerek”, który zwalnia 
uczniów od niezapowiedzianych kartkówek. Dla graczy 
utworzyliśmy serwer Minecraft, na którym uczniowie 
mogą zaprezentować swoje umiejętności gamingowe. Od-
była się również dyskoteka szkolna We współpracy z pa-
nią Magdaleną Wojtkiewcz udało nam się zorganizować 
Dzień Pamięci Ofiar Stanu Wojennego. Ostatnio odbył 
się też konkurs „Mam talent!”, podczas którego uczniowie 
prezentowali swoje niezwykłe zdolności. Mamy w pla-
nach przeprowadzić turniej „Jeden z dziesięciu”, wieczo-
ry filmowe, Dzień Sportu i nie tylko! Oczekujcie nowych 
wydarzeń w życiu szkoły. Jeszcze raz dziękujemy Wam za 
okazane zaufanie!

Michał Świdzikowski

Władza to MY
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Będzie prezentacja, czy karaoke ze slajdów?

Mogę otworzyć okno?

Nauczycielka:

Możesz, orłów nie ma, nie odlecą.

Orzeszkowa była menadżerem 
Konopnickiej.

Czy ja już zapodałam temat?

Proszę teraz bardzo mocno 
słuchać!

Czy mogę poprawić 

te jedynki?

Chyba u ortodonty.

Cisza, nie mamy czasu na tracenie czasu!

Co ty tak kursujesz po sali 

jak wolny elektron?

Wyprostuj twarz.

Jak chcesz coś p
owiedzieć, 

to zgłaszaj rękę.

N a u C z y C i e L e  m a j ą  g ł O s

Teraz to czasem już raczej 
troszeczkę rzadziej niż częściej.


