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Właściwie wszystko (zwłaszcza - jak zwy-

kle - zbyt wcześnie rozpoczęte świąteczne szaleń-
stwa w sklepach) przypomina, że oto nadchodzą 
długo oczekiwane Święta Bożego Narodzenia. Dla 
jednych są one okazją do dostania ciekawych 
prezentów lub przypływu gotówki, dla innych po 
prostu czasem wolnym od zajęć szkolnych, a jesz-
cze dla innych ściganiem karpia z siekierką...  

 
Są jednak wśród nas tacy, którym święta 

kojarzą się z miłą, domową atmosferą, wypełniają-
cym cały dom zapachem babcinych ciast i ciaste-
czek i suto zastawionym stołem, za którym ten je-
den raz w roku zasiada cała – bliższa, jak i dalsza 
rodzina.  
    
 Oczekując pierwszej gwiazdki na niebie, domownicy poddają się chwili 
refleksji, po czym po złożeniu sobie życzeń i symbolicznym podzieleniu się 
opłatkiem, rozpoczyna się uczta. Warto wspomnieć o tym, że Polska jest jedy-
nym w świecie krajem, gdzie istnieje tradycja dzielenia się opłatkiem, więc jest 
się czym szczycić. Pamiętamy też o jednym pustym talerzu dla zbłąkanego, nie-
zapowiedzianego gościa. 
Jak obyczaj każe, po wigilijnym obżarstwie cała rodzinka gromadnie rusza do 
kościoła na Pasterkę, po której następnego dnia śpi się do południa. A gdy nasta-
nie ranek... Najmłodsi zaglądają pod zielone, pachnące gałązki pięknie przystro-
jonej w wigilijne popołudnie choinki, by rozpakować tak długo oczekiwane pre-
zenty.  
  
 Święta Bożego Narodzenia to cudowny czas. Czas, w którym nikną różni-
ce, ludzie zaprzestają kłótni i po prostu cieszą się swoją wzajemną obecnością. I, 
jak powiedział pewien mądry uczony: Nabożny szacunek, zdumienie i radość 
kryją się gdzieś na strychu umysłu każdego człowieka i nie trzeba wiele wysiłku, 
żeby je odkryć. I często Boże Narodzenie jest do tego sposobnością.     
  

      Paulina Neska 



 5 

 

 
Utwór, który mnie zaintrygo-

wał, jest wierszem o naturze symbo-
licznej, co oznaczać może tylko jedno 
- mamy wiele możliwości zinterpreto-
wania słów poety - „dzisiejszego de-
kadenta”? Czemu dekadenta? Myślę, 
że na to pytanie może odpowiedzieć 
sam tytuł wiersza, któremu poświę-
cam tą interpretację - Pora śmierci 
choinek Marcina Świetlickiego (patrz: 
str. 7). Czy ten zwrot nie jest sam 
przez się czarny, mroczny, nieprzy-
jemny i zniechęcający? 
 Bez czytania tekstu wyobrażamy 
sobie smutek, który towarzyszy po-
wrotowi do szarej rzeczywistości tuż 
po Świętach Bożego Narodzenia. Żal 
wywołany śmiercią drzewek - symboli-
zujących przecież radość, szczęście i 
wzajemną miłość. 
Pierwsze trzy zdania wywołują falę 
myśli, skojarzeń i wątpliwości. Na 
pewno myślę o tym samym co Pan 
Świetlicki, gdy układał szyk słów swo-
jego modernistycznego wiersza? 
Styczeń pora śmierci choinek 
 Jest to zwrot rozpoczynający cały 
przekaz. Pogłębia moje przemyślenia 
związane z jakimś wewnętrznym 
smutkiem i bezsensem kontynuowania 
życia. Słowa znajdujące się dalej, wcale 
nie zmieniają nastroju, w jaki autor 
zwraca się do mnie - odbiorcy.  
Trupy rozebrane z łańcuchów i ozdóbek. 
W tym momencie myślę sobie,  

że genialne jest właśnie to, że nie 
wiem, jak potraktować te słowa... 
 
Trupy choinek 

Jeśli rozumieć je literalnie, mo-
że okazać się, że wcale nie trafię w 
sedno sprawy. Bo nie wydaje mi się, 
żeby poecie chodziło o jakieś zwykłe 
choinki, bez igieł i ozdób, porozrzuca-
ne w śniegu. Idąc tym tropem, w mo-
jej wyobraźni wykreował się obraz 
dużego pola tuż pod lasem, pokryte-
go śniegiem, na którym leżą nagie 
drzewka poświąteczne. Widzę ten 
krajobraz przez dłuższą chwilę, w 
moim sercu rodzi się niepokój o jutro, 
jest mi szkoda tych dobrze spędzo-
nych chwil w rodzinnym gronie. 
Zwracam większą uwagę na słowo 
„trupy” i przed oczami pojawia mi się 
uschnięta - zamarznięta choinka… 
choinka - symbol szczęścia i radości - 
to wszystko martwe.. 
Na mojej twarzy powoli zaczyna poja-
wiać się grymas wściekłości.  
Uśmiech, miłość, spokój, życzliwość - 
to koniec! Nie ma już nic! Powrót do 
monotonii życia codziennego i nic z 
tym nie mogę zrobić, a rozpalone do 
białości uczucie gniewu trafia na ba-
rierę bezsilności. Czytam jeszcze 
raz…  
Styczeń pora śmierci choinek. Trupy roze-
brane z łańcuchów i ozdóbek. Mnóstwo 
bohaterów porzuconych w śniegu. 
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 Przypominam sobie słowo deka-
dentyzm. Czyżbym miał do czynienia 
z odwołaniem do czasu Młodopolan? 
Wyobraźnia pracuje, a serce zaczyna 
bić szybciej. W miejscu nagich, trupich 
choinek, zaczynają się pojawiać rów-
nież nagie, trupie - ciała ludzkie - po-
wstańców. Duszą przenoszę się w 
przeszłość, barwa śniegu z bieli zaczy-
na przechodzić w odcień karmazynu. 
Widzę poległych bohaterów. Teraz już 
wiem. Spoglądam na martwych uczest-
ników powstania styczniowego, ude-
rza we mnie fala rozpalającego, patrio-
tycznego ognia. Ci ludzie - to moi ro-
dacy. We mnie - kolejna fala bezuży-
tecznego gniewu. Teraz każdy, kto czy-
ta moją interpretację, zastanawia się, 
czemu to zobaczyłem? Kto tylko ma 
jakiekolwiek pojęcie o historii Polski, 
zastanawia się pewnie, co też ma po-
wstanie styczniowe do dekadentyzmu. 
Możliwe, że można mi zarzucić nadin-
terpretację, ale moje skojarzenia ukła-
dają się w pewien logiczny ciąg: Ro-
mantyzm => Idee walki => Powstanie 
styczniowe => Przegrana => Represje wo-
bec Polaków => Trupy => Bezsens ideałów 
romantycznych => Gdzieś tam w tle praca 
organiczna =>Utrata nadziei => Dekaden-
tyzm => Dekadent— a Ten śmiało mógł-
by porównać pole zarzucone trupami 
choinek do efektów walki powstańczej. 
Mógłby powiedzieć, że jedno i drugie 
nie jest i nie było użytecznym. 
 
Ciemna gwiazda 
 Analizując kolejną część tego kil-
kuzdaniowego zbioru symbolicznych 
obrazów, trafiam na „zapomnianą 
gwiazdę”, „bez blasku”.  

Idąc wcześniej podjętym tro-
pem, do martwej choinki dołącza 
gwiazda bez blasku. Fenomenem dla 
mnie jest to, że gwiazda nie świeci, jed-
nak tak też może się zdarzyć w świecie 
poetyckim modernistów. 
Zgodnie z tym, co powiedziałem wcze-
śniej – martwe choinki symbolizują tru-
py powstańców – gwiazdą, która straci-
ła swój blask, muszą być idee roman-
tyczne - zapalczywość, wierność wła-
snemu wyborowi, nadzieja i chęć walki 
o wolność. 
 Wraz z upadkiem powstania 
styczniowego giną wszelkie nadzieje na 
uwolnienie się spod jarzma zaborców. 
Właśnie wtedy Polaków dopada poczu-
cie beznadziejności. Niekoniecznie od 
razu dekadentyzm, bo przecież w mię-
dzyczasie był polski pozytywizm. Lecz 
właśnie te umarłe idee romantyczne 
zaplątały się między „gałązki”- wspo-
mnienia o martwych już ludziach, któ-
rzy poświęcili dla owych ideałów życie. 
Ideałów, które zgasły bezpowrotnie - 
wraz ze śmiercią „tamtych” choinek peł-
nych romantycznych „ozdób”. 
  
Trzej królowie  i okruchy ciasta 
 Czy to aby nie władcy Prus, Au-
strii i wielkiej Rosji? Zasłaniający się 
dobrem ogółu, a niekiedy nawet religią, 
bezlitośnie gnębiący Polaków? Jeśli za 
trzech króli uznamy legendarnego Bal-
tazara, Melchiora i Kacpra, to wyjdzie 
nam, że ci kłaniający się małemu dzie-
ciątku monarchowie, wracają do swojej 
szarej, ohydnej rzeczywistości, nie pro-
wadzeni przez żadną gwiazdę. Nic im 
nie oświetla drogi, wracają do swoich 
rzezi. 
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Czym więc w takim razie są 
symboliczne okruchy świątecznego cia-
sta? Zakładam, że są to strzępki nadzie-
i, tak wszechobecnej w epoce szlachet-
nych słów – romantyzmie. Natomiast 
przywołane przez poetę ptaki, to prze-
rażające potwory, które niszczą to, co 
piękne. Niszczą nie tylko samo ciało, 
ale i duszę. Mogą nimi być nawet ci 
trzej królowie, którym nic nie oświetla-
ło drogi powrotnej. 
  
Klucz 

Kluczowymi i kulminacyjnymi 
wersami są te, w których możemy zo-
baczyć wyrażenia wykrzyknikowe, w 
których w dodatku całe wyrazy są napi-
sane dużymi literami. Od samego po-
czątku przykuwają moją uwagę. Intry-
guje mnie, jak wiele znaczeń ma wypo-
wiedź tego olbrzymiego zwierzęcia, 
które krzyczy: 
„ZAMYKAMY! KONIEC! KONIEC!” 
Niewątpliwie te słowa mają być w in-
tencji Autora najważniejsze. Ja podcho-
dzę do nich bardzo spokojnie, gdyż w 
najgorszym wypadku oznaczają tylko 
śmierć, a w najlepszym chodzi o za-
mknięcie knajpy późnym wieczorem. 
Ważniejsze chyba to, kto je wypowiada. 
Zwierzęciem może być cesarz rosyjski - 
podły i godny, by go nienawidzić, ale 
za to utrzymujący ład i porządek - co 
biedny i zmęczony dekadent przyjmuje z 
wdzięcznością. 
W ostatnich wersach znowu mamy 
styczność z beznadziejnością, jaką rodzi 
monotonia życia: 
zmęczeni wschodami i zachodami, kocham, 
nie kocham 
... cieszymy się już tylko na nadejście 
KOŃCA.  

Czas na oczekiwane zakończe-
nie. Mam dwie interpretacje wiersza, 
dosłowną i symboliczną - powstaniową. 
Idea romantyczna jest w drugiej z nich 
przyrównana do gwiazdy bez blasku. 
Walka jest bezużyteczna, przypomina 
walkę z wiatrakami. A dosłownie - po-
wrót do monotonii po świętach, po 
chwilowych okresach radości. Ptaki 
symbolizują wredną, szarą codzien-
ność, odbierającą nam nadzieje na lep-
sze jutro. Olbrzymie zwierzę może być 
śmiercią, lub kimś mającym wpływ na 
bataliony ludzi. Autor pozwala sobie na 
s formułowanie „przyjmiemy z 
wdzięcznością” - prawdopodobnie 
śmierć, by skrócić nasze znużenie ży-
ciem. Nic tylko TAEDIUM VITAE.  

Artur Sienicki 

Marcin Świetlicki   

 

Pora śmierci choinek 
 
Styczeń, pora śmierci choinek.  
Trupy rozebrane 
z łańcuchów i ozdóbek. Mnóstwo bohaterów 
porzuconych w śniegu.  
Zapomniana gwiazda 
pozostawiona, zaplątana między 
łysiejące gałązki. Bez blasku. 
Trzej królowie już w drodze powrotnej 
i nic ich nie prowadzi. Wracają do swoich 
rzezi. Dziś ostatni 
okruch ze świątecznego ciasta dostał się pod 
nogi 
i dzioby ptaków. To olbrzymie zwierzę, które 
wchodzi w takich 
momentach rycząc: ZAMYKAMY! 
KONIEC! KONIEC! być może jest podłe 
i godne nienawiści, ale przecież kiedyś, 
gdy będziemy zmęczeni zachodami -  
wschodami, 
lewą i prawą ręką, kocham cię -  
nie kocham, 
będziemy je przyzywać -  
i gdy wreszcie przyjdzie 
- przyjmiemy je z wdzięcznością. 
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Wykład  profesora Wieczorkiewicza 
 Od samego rana trwają gorączkowe przygotowania. Jest 
środa 8 listopada 2006 r. Korytarz przystrojony został flagą oraz 
portretami Józefa Piłsudskiego. To właśnie ta postać stała się te-
matem wykładu profesora Uniwersytetu Warszawskiego Pawła 
Wieczorkiewicza, który odbył Się w naszej szkole dzięki stara-
niom prof. Joli Karpowicz.  
Na wykład wybrała się młodzież zdająca maturę z historii oraz 
nasi redaktorzy.  

Marta Krzanowska,  Kasia Orlik 
Unijna olimpiada 
 Minionej soboty (16 XII br.) w naszej szkole odbył się re-
gionalny etap Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej. Konkurs 

ma już pokaźną historię – jest to jego XI edycja. Tematem specjalnym była współpraca trans-
graniczna. Do olimpiady zgłosiło się 145 szkół z całego Mazowsza - razem 1658 uczestników. 
W zmaganiach intelektualnych na terenie naszej placówki wzięło udział ponad stu uczniów, 
którzy mieli już za sobą eliminacje szkolne. Po I etapie (pisemny test za 30 pkt.) wyłoniono 15 
osób. II etap to rozmowa szczęśliwej piętnastki z trzyosobową komisją (prof. Jola Karpowicz, 
prof. Dorota Dobieszewska, prof. Sławka Sudnicka), a w jej trakcie – odpowiedź na wylosowa-
ny zestaw trudnych pytań. Tylko siedem osób otrzymało dyplom uprawniający do uczestnic-
twa w kolejnym etapie olimpiady. Będzie miał on miej-
sce w Szczecinie. 

Opiekę nad całym przedsięwzięciem sprawo-
wała kolejny już raz z wielkim sukcesem prof. Joanna 
Sałasińska. Pomoc w przeprowadzeniu konkursu oraz 
sprawdzaniu testów zaoferowało wielu nauczycieli na-
szej placówki. Nie bez znaczenia dla organizacji impre-
zy było uczestnictwo Limanowszczaków. Przyszli chęt-
nie i licznie (m.in. koło teatralne, gazeciarze i inni – 
niezaangażowani -  - I b, f, II b). Witali i oprowadzali 
gości po terenie szkoły, dbali o szatnie, posiłki, miłą 
atmosferę, za co organizatorzy bardzo dziękują.    

Z naszej szkoły startowały dwie osoby (wyłonione wcześniej spośród 50) - Łukasz 
Walicki, Maciej Stępień. Niestety konkurencja była zbyt duża. Nie wysyłamy nikogo do dal-
szego etapu konkursu.                                    

Paula Neska 
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Warszawo, Ty moja Warszawo 
 

- sprawdź, czy znasz historię swojego miasta?! 
  
 Poniżej publikujemy pytania przygotowane przez 
prof. Jolę Karpowicz. Jeśli znasz na nie odpowiedzi i pra-
gniesz otrzymać  

dodatkową 5 z historii!!!!! 
 

Wytnij kupon, zapisz odpowiedzi, wsadź w kopertę, za-
klej, podpisz się i przynieś do pokoju nauczycielskiego do 
prof. Sławki Sudnickiej. Termin składania odpowiedzi: 
 

10 styczeń 2007 r.  
Powodzenia! 

Redakcja 

1. Najstarszy świecki pomnik Warszawy, to...? 

2. Dwaj spośród królów Rzeczpospolitej koronowało się w 
Warszawie. Podaj ich nazwiska i imiona. 

3. Jeden z królów Rzeczpospolitej został pochowany w 
Bazylice Archikatedralnej św. Jana w Warszawie. Podaj 
jego imię i nazwisko. 
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Kupon konkursowy – tu zapisz 
odpowiedzi: 

1. ……………………………
………………………………… 
2. ……………………………
……………………………….... 
3.      ………………………….. 
……………………………….. 

T    a    b    l    i    c    a      o    g    ł    o    s    z    e    ń 

Przypominamy o trwającym 
konkursie fotograficznym! 
Nadal czekamy na prace – 
zdjęcia z życia naszej szkoły.  
Fotografie zwycięzców zosta-
ną wystawione w dniu święta 
szkoły – 70-lecie.               

Redakcja 
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Moi kochani Wierszokleci!  

 Wasza twórczość to prawdziwa poezja dla moich oczu! Wasze wiersze pozwalają choć 
na chwilę zapomnieć o przytłaczającej nas rzeczywistości... Dlatego też mam nadzieję, że nie 
zaprzestaniecie swojej działalności! Z Waszą pomocą pokażemy Szarakom, czym jest mło-
dzieńcza liryka i jak bardzo może zmienić sposób patrzenia na życie. Tak więc z niecierpliwo-
ścią czekam na kolejne poematy.                                                                                                                  

                                                                                                Paulina Neska  
Marek Grębosz 

 „Ja”  

 

Ja jaki jestem 

Jestem sercowy, serce me płacze 

Jestem zły, zło to ja 

Jestem Cierpieniem, cierpię za in-
nych 

Jestem mową, przecież nie mogę 
mówić 

Jestem miłością, przecież nie mogę 
kochać 

Jestem kimś, przecież nie mam niko-
go 

Jestem szczery, przecież kłamię 

Ale jestem Inny i nie ma przecież... 
ani... 

    Małgorzata Olszewska
 „Rozmyślania” 

 
Gdy na niebie świecą gwiazdy 

             Srebrny księżyc mnie kołysze 
             Cisza – moja przyjaciółka 
             Kołdrą ze snu mnie otula 

Wtedy budzi się do życia  
Moja druga dusza barwna 
Takie moje drugie „ja” 
Które zdolne jest do życia 
W nocy kiedy cisza trwa 

 
Myśli barwne jak obrazy 
Przemykają w mojej głowie 
Szybciej niż to jest możliwe 
I powstają wiersze nowe 



 11 

 

 
*** 
 
„Do Asi” 
 
Asiu znamy się już dobrych lat kilka 
Lecz tak naprawdę to tylko chwilka 
I mam nadzieję że będzie trwać dłużej 
I że Cię swym towarzystwem nie nużę 
 
Jest tyle rzeczy które chciałbym powiedzieć 
I pewnie drugie tyle co chciałbym wiedzieć 
I jest jedno pytanie co mnie ciągle zażyna 
Dlaczego moja przyjaciółka to tak piękna dziewczyna 
 
I uwierz że prawdę tu mówię szczerze 
I uwierz bo mówię Ci to w co wierzę 
Bo skarbem jest przyjaźń z Tobą 
Lecz ja ciągle biję się z samym sobą 
 
Biję się o to by Cię nie kochać nad życie 
I choć swych uczuć nie jestem pewny  
To chyba jednak kocham Cię skrycie 
Już teraz słyszę Twój głos gniewny 
 
I choć jestem przyzwyczajony do smaku porażki 
Niestety z sercem to nie takie słowne igraszki 
Bo serca się oszukać nie da 
A u mnie z sercem jest ciągle bieda 
 
I chcę powiedzieć jedna rzecz Tobie 
Lecz nie zawrę tego w jednym słowie 
Bo wyrazić w tych słowach chcę swą duszę 
I mam nadzieję że Ciebie poruszę 
 
Przyjaźń z Tobą to najlepsze co mnie spotkało 
I dziękuję życiu że mi Ciebie zesłało 
Lecz nad jedną rzeczą ubolewam skrycie 
To że nie dane nam jest wspólne życie 
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Zapytany o zdanie na temat marketingu 
społecznego, klasyk i guru – Jack Trout – 
odpowiedział: „To jest bardzo miłe i sym-
patyczne, ale tam na zewnątrz jest okrutny 
i zły świat, tam jest walka o władzę i o dużą 
kasę. Marketing społeczny to zjawisko mar-
ginalne...” 
 Trudno polemizować z autorytetem. 
Jeszcze trudniej tego nie robić, gdy z bliska 
przyglądamy się, a nieraz i uczestniczymy, w 
wielu kampaniach społecznych – szczególnie 
tych organizowanych teraz, w okresie przed-
świątecznym. Bo to o naszą – odbiorców – 
świadomość i opinię toczy się gra, dlatego 
obok nagłośnienia oraz wsparcia medialnego 
prowadzonych programów i działań, głównym 
celem jest osiągnięcie zmiany myślenia o da-
nym problemie. Najbardziej widoczną, spekta-
kularną i jednocześnie stosunkowo szybką w 
realizacji formą osiągania takiego celu jest 
kampania społeczna. Podobnie jak w marke-
tingu komercyjnym, gdzie reklama może 
zwiększyć sprzedaż lub budować wizerunek 
firmy, ale przede wszystkim zmienia sposób, 
w jaki konsument myśli na temat danego pro-
duktu, tak i w marketingu społecznym najsku-
teczniejsze działania to takie, które doprowa-
dzają do zmiany postaw. 
 Niewątpliwie jednak kampanie spo-
łeczne są trudniejsze niż promocja produktu 
czy marki. Dlaczego? Przewodnicząca Rady 
Fundacji Komunikacji Społecznej, dr Domini-
ka Maison, pisze: „Celem większości reklam 
komercyjnych jest zachęcenie konsumenta do 
zmiany używanej marki na inną (...). Taka nie 
jest zazwyczaj głęboką zmianą postawy.(..) 
Zupełnie inaczej wygląda to w reklamach spo-
łecznych, które najczęściej starają się wpły-
wać na silniejsze i bardziej stabilne postawy. 
Często ich celem jest zmiana postawy na prze-
ciwną (...).” Rzeczywiście, dla odbiorcy kam-
panii konsekwencje decyzji o wyborze jedne-
go bądź drugiego produktu są stosunkowo 

niewielkie, natomiast zmiany postaw związane 
są z dużym kosztem i wysiłkiem. Ludzie za-
chowują się w określony sposób, dlatego że 
mają jakieś powody. Tych powodów na ogół 
jest bardzo dużo i to właśnie rezygnacja z nich 
stanowi w marketingu społecznym „cenę” 
reklamowanego „produktu”. Odnalezienie 
tych najbardziej istotnych przyczyn, dla któ-
rych ludzie zachowują się w taki, a nie inny 
sposób i efektywne zasugerowanie zamiany 
jest sztuką przekazu społecznego – swoistego 
komunikatu perswazyjnego, w którym przed-
stawione są pewne korzyści, czy wartości w 
zamian za rezygnację ze wspomnianych po-
wodów. 
 Tak więc kampania społeczna to nie 
tylko zwrócenie uwagi na dany problem. Ce-
lem kampanii powinno być wsparcie działań 
służących zmianie postaw, a nie robienie szu-
mu informacyjnego, po to tylko, żeby zrobić 
kampanię. Jakie to ma odzwierciedlenie w 
naszych realiach? Przede wszystkim polskich 
organizacji społecznych nie stać na kupowanie 
czasu antenowego. Media bardzo często po 
prostu dają powierzchnie reklamowe czy udo-
stępniają czas antenowy „zapychając” niewy-
kupione, a więc niepopularne czasy czy po-
wierzchnie. Przekaz siłą rzeczy jest więc 
mniej efektywny. Dlatego istnieje wiele firm, 
które realizują strategie marketingu społeczne-
go, ale nie decydują się na nagłaśnianie ich 
poza wybranymi grupami docelowymi. Inne 
zaangażowanie społeczne traktują jako coś 
dodatkowego lub jako strategię sprzedaży 
produktu. Szczególnie dotyczy to firm, które 
mają bezpośredni związek z danym proble-
mem. Firmy medyczne, banki, firmy ubezpie-
czeniowe-ich usługi bezpośrednio przekładają 
się na kampanie społeczne. Nie jest to złe, bo 
oczywiście można tematy te połączyć, nie jest 
jednak dobrze odbierane, gdy temat kampanii 
sugerującej charakter społeczny jest bezpo-
średnio połączony z oferowanym produktem.  
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Zdarza się, że zaangażowanie polskich firm w 
działalność charytatywną ogranicza się do 
sponsoringu i nie ma charakteru strategiczne-
go i długofalowego, czyli takiego, który za-
pewni trwałe i znaczące zmiany w sposobie 
myślenia – charakteru public relations w ra-
mach ich pierwotnego sensu.  
 Dobry program społeczny jest gwaran-
cją realnej skuteczności i użyteczności spo-
łecznej działań, potwierdzeniem wiarygodno-
ści i zaangażowania w życie i problemy od-
biorców. Jest budowaniem relacji, i to relacji 
trwałych i świetnej jakości, bo opartych na 
poczuciu wspólnego działania w pożytecznej 
sprawie, a więc działania dającego nie tylko 
korzyści materialne, ale i moralne. A te stano-
wią jedno z niewielu dóbr raczej niedostęp-
nych za pieniądze. Dobrze, że istnieją firmy, 
które korzystają z możliwości takiego prowa-
dzenia interesów. Zwłaszcza jeśli jest ona sto-
sunkowo niedroga i charakteryzuje się bardzo 

korzystną proporcją pomiędzy zainwestowa-
nymi środkami, a efektami i końcową korzy-
ścią. Jeśli tak się nie dzieje, trzeba się zastano-
wić, czy nie szkoda środków i zaangażowania 
ludzi i mediów, a przede wszystkim potencjału 
zainteresowania społecznego. Jeśli odbiorcy 
nie dostaną wiarygodnego i rzetelnego komu-
nikatu, bardzo szybko zniechęcą się i co gor-
sze, stracą zainteresowanie danym tematem 
społecznym i będą bardziej oporni na zmianę 
zachowania. 
 Jednak, jak pisze sam sceptyczny Jack 
Trout, nie jest ważne, by być najlepszym, ale 
żeby być pierwszym. W marketingu społecz-
nym gra toczy się o to, kto pierwszy postawi 
na to, by być dobrym. 
Prawie pięć milionów – co 8 osoba w Polsce 
– żyje poniżej minimum egzystencji. Co 
druga osoba żyjąca w nędzy nie ma ukoń-
czonych 19 lat, a co trzecia to dziecko poni-
żej 14 roku życia. Warto im pomóc.  

Ogólnopolskie przedświąteczne kampanie społeczne 

Federacja Polskich Banków Żywności –„Spraw Aby Inni Mieli Święta” 

To zbiórka żywności w ponad 2 tys. placówek handlowych w całym kraju prowadzona przez 34 
Banki Żywności. Produkty jeszcze przed świętami trafią do najbardziej potrzebujących poprzez 
organizacje charytatywne zajmujące się dożywianiem. Zakończyła się już zbiórka w sklepach, nie 
oznacza to jednak końca akcji. Tegoroczna, prowadzona pod hasłem : „Spraw, aby inni mieli świę-
ta”, to także: 

- Zbiórka Żywności w Internecie, która potrwa do 31 grudnia - to szansa na włączenie się w ak-
cję dla wszystkich, bez względu na miejsce zamieszkania. Akcja prowadzona jest za pośrednic-
twem strony internetowej www.bankizywnosci.pl. Żywność zakupiona na jej rzecz zostanie prze-
kazana do Fundacji Bank Żywności SOS w Warszawie. 

- Akcja SMS-owa, która trwała do 15 grudnia. Środki z niej pozyskane zostaną przekazane na 
rozwój infrastruktury magazynowej Banków Żywności, niezbędnej do przechowywania i dystrybu-
cji żywności z zachowaniem wysokich standardów jakości. 

Stowarzyszenie Wiosna – „Świąteczna Paczka” 

Stowarzyszenie odwiedza potrzebujące rodziny, zbiera szczegółowe informacje o potrzebach każ-
dej z nich, a następnie sporządza dokładną listę tychże. Zebrane w ten sposób informacje umiesz-
cza w internetowej, anonimowej bazie danych, w oparciu o którą szuka osób chcących podzielić 
się tym, co mają i zrobić dla kogoś paczkę na święta. Przygotowane przez internautów paczki do-
starczane są do magazynów stowarzyszenia, po czym wolontariusze dowożą je do potrzebujących.  

Caritas – „Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom” i „Kromka Chleba” 

„Wigilijne Dzieło” wspiera dzieci ubogie, odrzucone i samotne. Tegoroczna kampania będzie prze-
biegać pod hasłem „Bezrobocie odbiera nadzieję”.  
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               Tak mawiał o sobie Marek Kotański. Jeden z absolwentów naszego liceum. Był 
człowiekiem o złotym sercu. Pomagał najbardziej potrzebującym. Zawsze był pierwszy 
przy narkomanach, HIV-owcach , bezdomnych i ludziach z nikąd. Jego celem życiowym 
było niesienie pomocy. Pragnął zmienić świat, by wszystkim żyło się lepiej.  

 
Marek Kotański wywodził się z humanistycznej rodziny. Jego ojciec wykładał japo-

nistykę na Uniwersytecie Warszawskim, a matka była malarką. Ich dom był zawsze otwarty 
dla ludzi potrzebujących. Już w liceum Marek Kotański był inicjatorem kilku akcji, mających 
na celu pomoc ludziom w potrzebie. W 1960 roku po ukończeniu szkoły zaczął studiować 
psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. W czasie nauki pracował w Ruchu Młodych 
Wychowawców, gdzie opiekował się sierotami i młodzieżą dotkniętą patologiami społeczny-
mi. Po ukończeniu studiów zatrudnił się jako terapeuta w szpitalu psychiatrycznym przy ul. 
Dolnej w Warszawie. Współpracował ze Społecznym Komitetem Przeciwdziałania Alkoholi-
zmowi, a także angażował się w tworzenie Ruchu „trzeźwości”.  

SPRZEDAŁEM SIĘ LUDZIOM  

Dochód uzyskany z rozprowadzenia świec w parafiach katolickich, prawosławnych i protestanc-
kich w całym kraju będzie więc przekazany na potrzeby dzieci z rodzin dotkniętych bezrobociem. 

Polskie Radio i TVP3 – „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę” 

W tej akcji nie są zbierane żadne pieniądze. Jej idea: każdy dzieli się tym, co ma. Tak 
więc radio i telewizja – udostępniają czas antenowy, prasa – swoje strony, duże firmy – 
magazyny, samochody, sale koncertowe (też swoje wyroby), pracownicy ośrodków 
pomocy społecznej – wiedzę o tym, komu należy pomóc, artyści – swoją twórczość, a 
ludzie swój czas i drobne upominki. 

TVP2 – „I Ty Możesz Zostać Świętym Mikołajem” 

Akcja organizowana była przez Dwójkę po raz 15. jej ideą jest zebranie darów rzeczo-
wych oraz zapewnienie pomocy finansowej dla wybranych domów dziecka. W jej ra-
mach odbywają się: akcja sponsoringowa firm, akcja SMS-owa oraz koncert polskich 
gwiazd. 

...I jeszcze jedna kampania, o nieco odmiennym, ale jakże oryginalnym przesłaniu ;) 

Klub Gaja – „Jeszcze Żywy Karp” 

Akcja polega na uwalnianiu zakupionych wcześniej wigilijnych karpi. Wszyscy, którzy 
zechcą darować życie świątecznym rybom, mogą dostarczyć je do okręgu Polskiego 
Związku Wędkarskiego, który po oznakowaniu wypuści karpie do stawu, a każdemu 
darczyńcy wręczy pamiątkowy certyfikat.                                                

M. Stankiewicz  
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 Los sprawił, że na drodze ludzi zagubionych stanął Ma-
rek Kotański. Nie wszystkim udało się skorzystać z Jego pomo-
cy mimo wielu starań. Znalazłam w Internecie pewien bardzo 
wzruszający list, napisany przez narkomankę: 
 Wiele chciałabym powiedzieć. Piszę, iż wiem, że nikt z 
was nie zdoła mnie odnaleźć, nikt z was TUTAJ nigdy mnie nie 
pozna. Jestem narkomanką… nie szukam pomocy, pamiętam, że 
uwierzyłam, że dam radę spotkać Marka Kotańskiego, był kie-
dyś u mnie w mieście, dostałam nawet wtedy autograf od niego 
i nadzieję, że dam radę… że odnajdę u niego pomoc, ale ja nie 
wierzyłam w pomoc… nie wierzyłam w siebie… wolałam brać… 
Ćpać… ćpać do rana… feta dodaje mi sensu życia, wtedy go 
widzę, wtedy czuję, że warto… tak jestem skończoną narkoman-
ką… czasem się modlę o pomoc… do Marka Kotańskiego… gdyby jeszcze istniał zgłosiła-
bym się do niego… gdyby to tylko marzenia które uciszam dawką amfetaminy… ratunku-
wołam… ale tam w oddali nikogo nie ma, pozostaje ćpanie, to jedyna ucieczka… przed 
złem... przed brakiem uczucia... wtedy chociaż czuję tę euforię... czuję, że odlatuję w niezna-
ne, ale to trwa krótko... bardzo krótko. Z każdym dniem umieram, złoty strzał... nie chcę 
wiedzieć... nie chcę  słyszeć... nie chcę czuć… nie chcę żyć:( ( spoczywaj w pokoju Marku 
Kotański... gdybyś istniał... ech... ale ciebie też już nie mam.:( 

Był wrażliwym psychologiem i terapeutą, uczył innych, jak „czerpać siłę z dawania 
innym siebie”. Pomagał ludziom wyrzuconym na margines życia. Brak środków material-
nych nie był w stanie Go zniechęcić. Realizował kolejne pomysły, mające sprawić, by świat 
był lepszy. Mówił, że wystarczy wlać z serca do serca trochę ciepła. Mimo ciężkich chwil i 
ciągłej pracy z obcymi (choć bardzo ważnymi dla Niego) ludźmi, w jego życiu zawsze był 
czas dla rodziny.  

Był twórcą i przywódcą takich organizacji, jak Monar i Markot. To placówki, które 
mają na celu przeciwdziałanie narkomanii i bezdomności. Są jednymi z największych tego 
rodzaju organizacji na świecie. Udzielają pomocy rocznie ponad 20 tysiącom osób w 135 
placówkach różnego typu. Kotański włożył w swoje działania całe serce i poświęcił życie dla 
innych. To człowiek, z którego trzeba brać przykład. Gdyby wszyscy ludzie na świecie byli 
tacy jak on, świat byłby doskonały. Ile siły trzeba włożyć w takie działania. Dla niego czy-
nienie bliźniemu dobra było po prostu sensem życia.  

Marek Kotański prowadził wiele akcji charytatywnych. Jedną z nich był „Łańcuch 
Czystych Serc”. Setki tysięcy młodych ludzi złączyło dłonie w łańcuch, który stanowił linię 
od Bałtyku po Tatry. Symbolizował ideę humanitaryzmu. Odbyło się także wiele koncertów 
Czystych Serc, w których zawsze brały udział tysiące ludzi. 

Jednak nie wszyscy doceniali Marka Kotańskiego. Niektórzy krytykowali Jego po-
moc narkomanom czy alkoholikom. Wielu z nas przecież uważa, że dla takich ludzi nie ma 
ratunku, że nie ma sensu czegokolwiek robić w ich przypadku. Uważamy, że z nałogu nie da 
się wyjść, a jeśli nawet tak, to tylko na chwilę. Nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak bardzo 
ci najbiedniejsi i pokrzywdzeni potrzebują naszego wsparcia. Nie wszyscy wybierają sobie 
takie życie. To nie zawsze od nas samych zależy nasza przyszłość. Nawet jedno zdarzenie 
lub słowo może zmienić  życie w wielkie piekło.  
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 Wszystko z biegiem czasu się zmienia – świat, ludzie i ich poglądy. Na szczę-
ście jedno nigdy nie znika. Najlepsze wspomnienia, które zapisują się na trwałe w 
naszej pamięci. Dlatego też chciałybyśmy Wam dzisiaj przypomnieć stare, złote cza-
sy Żoliborskiej Jedynki. 

 
W 1930 r. Żoliborski Oddział Robotniczego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci, 

chcąc realizować swój program edukacyjny, założył w budynkach I Kolonii Warszaw-
skiej Spółdzielni Mieszkaniowej (czyli dzisiejsze budynki przy placu Wilsona, które 
obecnie między innymi mieszczą Kino Wisła) szkołę podstawową. W 1935 r. podsta-
wówkę przekształcono w gimnazjum, nadając mu imię Bolesława Limanowskiego. Była 
to pierwsza szkoła świecka na Starym Żoliborzu. Miała ona wysoki poziom nauczania 
dzięki nowoczesnym metodom szkolenia i wychowania, a jej celem było kształcenie i 
wychowanie młodzieży oparte na ideałach socjalistycznych. 
  

Ten list jest przykładem na to, jak Marek Kotański był potrzebny. Teraz, kiedy 
Go nie ma, wielu pragnie Jego wsparcia, miłości i żałuje, że nie otrzymało od niego pomo-
cy.  

Jestem dumna, że absolwentem szkoły, do której chodzę, była tak wspaniała oso-
ba jak Marek Kotański. Myślę, że nie tylko ja... nie tylko społeczność naszej Żoliborskiej 
Jedynki... Cała Polska jest dumna z takiego Polaka mimo różnych opinii, jakie pojawiały 
się na Jego temat.  

W jednym z wywiadów powiedział: „Daleki jestem od pewności, że osąd, jaki mi 
wystawią za to, co robię, będzie jednoznacznie pozytywny, ponieważ prawda o człowieku 
jest zawsze złożona, tylko wówczas nie rozmija się z rzeczywistością”. Skromność, rzetel-
ność, krytyczne spojrzenie na siebie. Mawiał o sobie „sprzedałem się ludziom”. Oby wię-
cej ludzi takich jak On pojawiało się na naszej drodze. Potrzebujemy ich. Niech świadczy 
o tym jeszcze jedna wypowiedź:  

Przyjacielu mój, daj mi trochę siebie, siłę, odwagę, zaufanie do ludzi… Chcę żyć 
inaczej… Daj mi więcej przyjacielu mój, daj mi trochę siebie, bym i ja mógł dać siebie 
innym. 

Zmarł 19 sierpnia 2002 roku w szpitalu Bielańskim po wypadku samochodowym 
w Nowym Dworze Mazowieckim. Komentarzem do historii o PRAWDZIWYM CZŁO-
WIEKU, Marku Kotańskim, uczynię słowa ks. Jana Twardowskiego: 

 
Śpieszmy się kochać ludzi, tak szybko odchodzą... 

Ania Gonera 
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Pomiędzy rokiem 1939 a 1945, gdy wybuchła wojna, prowadzone było tajne na-

uczanie. W wyniku działań wojennych zniszczone zostały zabudowania w I Kolonii WSM, 
a w tym również budynek gimnazjum. 
  

Po wojnie zbierano zapisy do szkoły, która nie miała swojego gmachu. Lekcje 
odbywały się w mieszkaniach przy podręcznikach wyciągniętych z gruzów. Uczniowie, 
choć nie mieli ładnych i czystych mundurków tylko wyszarzałe i obszarpane ubrania, byli 
chętni do nauki i z zapałem przychodzili na każde lekcje. 

 
Bardzo dużo wysiłku trzeba było, aby przerobić stracony materiał z poprzedniego 

roku i aby uczniowie mogli przejść do następnej klasy już w nowym gmachu przy ulicy 
Felińskiego 15. Nie było to takie proste. Gdy 17 września nastąpiło otwarcie roku szkolne-
go 1945/46 w szkole świeżej od tynku brakowało drzwi, ławek, krzesełek i innych mebli 
potrzebnych do nauki, a gdzieniegdzie nawet okien. Zadając sobie pytanie, co zrobić dalej 
w takiej sytuacji, uczniowie i nauczyciele znaleźli rozwiązanie. Zaczęto znosić z domów 
różne koce, żeby powiesić je w pustych ramach drzwi, taborety, stołki i krzesła. Najgorzej 
jednak było, gdy nastała jesień. Brak kotłów i hulający wiatr po korytarzach uniemożliwiał 
dalsze kształcenie się. I właśnie wtedy, gdy podjęto decyzję o przerwaniu nauki, nadeszły 
kotły i centralne ogrzewanie zaczęło działać. A potem poszło z górki – wprawiono drzwi i 
przywieziono szkolne meble. Jak wtedy uczniowie musieli być dumni, że mają nareszcie 
warunki do normalnej nauki. 

Rok 1946/47 zaczął się wielkimi zmianami. Nowy dyrektor, rozbudowa reszty 
budynku, wyposażone pracownie, wokół gmachu zniknęły sterty gruzów i śmieci, powsta-
ło boisko i doświadczalny ogródek, szeregi szkoły wzmocniło wielu nowych uczniów i 
nauczycieli. Nastąpił wreszcie rozkwit. Uczniowie tworzyli różne prace artystyczne, które 
pod koniec roku szkolnego wystawiano. Uczęszczali też na rytmikę i tańce. 
Cechą charakterystyczną owego okresu było bogactwo form oddziaływania na młodzież. W 
szkole panowała ciągle ożywiona atmosfera, młodzież brała udział w różnych pracach 
szkoły, nauczyciele żyli swą pracą zawodową, rady pedagogiczne były nasycone głęboką 
troską o wychowanie młodzieży. Tak wspomina lata 1945-47 absolwentka naszej szkoły – 
Hanna Liberowa. 
 Od 1957 r. Żoliborska Jedynka stała się jednostką państwową, a od 1997 r. została 
przejęta przez dzielnicę Warszawa-Centrum. 
 Liceum w okresie siedemdziesięciu lat działania ukończyło już ponad 6 tys. absol-
wentów ze świadectwem dojrzałości. Warto też wspomnieć o absolwentach znanych z 
życia publicznego, takich jak: Bronisław Geremek, Marek Kotański (czytaj str. 14), Zbi-
gniew Religa, Damian i Maciej Damięccy. 
  
 Niniejszy opis historii szkoły może wydać się zbyt krótki. Nadrobimy to w następ-
nych numerach „Nowej Jedynki”, bo warto wiedzieć, jak głęboko sięgają korzenie naszej 
szkoły. Teraz Żoliborska Jedynka wyróżnia się  spośród innych. Mamy wyjątkowego dy-
rektora, który zrobił dla nas wiele i dzięki niemu szkoła staje się nowocześniejszą, ale z 
tradycją. I oto chyba nam wszystkim chodzi – aby „Liman” był jakąś cząstką nas i trwał 
jak najdłużej. 

Ola S. 
K.R. 
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 Często zdarza się, że zrażamy się do 
jakieś osoby z powodu pierwszego wrażenia, 
jakie na nas wywarła. Patrzymy na kogoś i 
myślimy sobie: „O, ona nie ma markowych 
ciuchów, na pewno nie jest fajna.” Prawda? 
Tak na serio, niczego nie wiemy o tej osobie, 
dopóki jej lepiej nie poznamy. 
 
Wysoka poprzeczka 
 W trakcie rozmowy o muzyce słyszysz, 
że nowa koleżanka lubi dance i pop, podczas 
gdy ty preferujesz cięższe brzmienie. Co zro-
bisz? Wyśmiejesz jej gust muzyczny, czy dokończysz pogawędkę, nie zważając na to, cze-
go rozmówczyni słucha? To zależy już od ciebie. Często jednak poddajemy się mimowol-
nym, pierwszym odczuciom i nie dajemy drugiej szansy. Wszyscy ludzie tak reagują. 
Rzecz dotyczy nie tylko uczniów, ale i nauczycieli. 
 
Markowe ciuszki  
 Wśród rówieśników niemałe znaczenie ma to, jak wyglądasz. Ubierasz się w marko-
wych sklepach, nosisz ciuchy najdroższych i najsławniejszych firm? Jesteś dumną właści-
cielką najmodniejszej fryzury i rewelacyjnych dodatków? Świetnie, bo wszyscy cię uwiel-
biają i podziwiają. Natomiast inna sprawa wtedy, gdy się nie wyróżniasz z tłumu. Masz 
grzywkę, nosisz okulary na nosie i chodzisz w zwykłych dżinsach. Zadajesz się z osobami 
swojego pokroju, ale w większości przypadków dlatego, iż boisz się wyśmiania i odrzuce-
nia przez osoby popularne. Bo one już oceniły i, nie wiadomo jak byś się starał, oceny tej 
nie zmienisz. Kto z nas nie wystawia pierwszej oceny na podstawie takich kryteriów? Trze-
ba się długo naszukać, by znaleźć osobę, która nie zwraca uwagi na wygląd człowieka. 
Paradoksalnie, większość licealistów, z jakimi rozmawiałyśmy na ten temat, deklarowała 
bardzo poważnie, jak na przykład Kasia, że ludzi nie można oceniać po wyglądzie, bo za-
zwyczaj wnętrze człowieka mija się ostro z „okładką”. Mniej więcej w ten sam sposób od-
powiedziało nam czterech uczniów. Jednak wśród tych osób znalazła się jedna, która odwa-
żyła się powiedzieć, jak jest naprawdę: Oceniam po wyglądzie zewnętrznym – sposobie 
ubierania się, zachowaniu, towarzystwie, w jakim się obracamy – to słowa Olgi z I klasy 
naszego LO.  
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Jest wymalowana i ma krótką spódniczkę...  
Dziewczyny! Nie ubierajcie się do szkoły zbyt wyzywająco i nie malujcie się 

zbyt mocno! Profesor, wystawiając ocenę na koniec roku, nie zawsze musi patrzeć na 
umiejętności i wiedzę danego ucznia. Może podświadomie kierować się również tym, jak 
on wygląda, czy go lubi, czy zna jego rodziców i ocenić go wyżej od pozostałych. Gdy 
nauczyciel nie darzy ucznia sympatią, lub coś mu się w nim nie spodoba, ocenia go o wie-
le ostrzej.  Nierzadko nauczyciel nie zdaje sobie sprawy z tego, że gimnazjalista z zawy-
żoną oceną będzie musiał jeszcze ciężej pracować, by utrzymać stopień. Bo przecież jeśli 
idziesz do liceum z czwórką z biologii, a wiesz, że powinieneś mieć trójkę, to coś tu jest 
nie tak. Pomoc okazuje się gwoździem do trumny. Profesor w nowej szkole od razu usta-
wi poprzeczkę - miałeś czwórkę w gimnazjum, to masz mieć i tutaj. 

Nasz wizerunek nie powinien mieć przecież wpływu na ocenę, należy brać pod 
uwagę tylko i wyłącznie umiejętności i wiedzę. Uczniowie zaś powinni postarać się ubie-
rać do szkoły bardziej stosownie – wszakże szkoła to nie wybieg, tylko miejsce, w którym 
się uczymy!  
 
Książki nie ocenia się po okładce - Agresor 

Czemu, mimo iż mówi się, że nie należy oceniać ludzi po wyglądzie, większość z 
nas to czyni? Spytałyśmy o to fachowca. Zechciał z nami porozmawiać pan mgr Adam 
Figeland. Usłyszałyśmy, że ocena na podstawie wyglądu przy pierwszym spotkaniu (…) 
to podświadome działanie, ponieważ każdy z nas na pierwszy rzut oka dokonuje błyska-
wicznego bilansu zysków i strat przy interakcji z postrzeganą osobą. Gdy widzimy osobę 
schludną i elegancko ubraną, budzi ona pozytywne skojarzenia i w sposób automatyczny 
prowadzi to do pozytywnej oceny tej osoby. Natomiast odwrotnie jest w przypadku osób 
wyglądających nieelegancko czy wręcz niechlujnie. Budzą się w nas negatywne skojarze-
nia, a błyskawiczny bilans zysków i strat, które mogłyby wyniknąć z bliższego poznania tej 
osoby, wypada na jej niekorzyść.     
Wynika stąd, że wygląd zewnętrzny jest naprawdę ważny. Nie da się uniknąć efektu 
pierwszego kontaktu.  Ale nawet jeśli kogoś od razu nie polubimy, warto jest dać drugą 
szansę, bo wygląd i wnętrze powinno się wypośrodkować (Wojtek). Obie rzeczy są istot-
ne. Trzeba tylko chcieć kogoś bliżej poznać. Nie poddawać się od razu rodzącym się w 
nas uprzedzeniom. Poza tym – jak dodał Wojtek - Ludzi podziwia się za zalety, a kocha za 
wady. Czasem ułomności ludzkie mogą okazać się piękne. Cudowne jest też w drugim 
człowieku to, że tak na serio (…) ludzi nigdy do końca nie możemy ocenić, ponieważ zaw-
sze możemy zostać czymś zaskoczeni (Amelia).  
 
 Czemu człowieka nie sposób do końca poznać? Odpowiedzi na to pytanie ponow-
nie udzielił nam psycholog: dlatego, że człowiek spostrzega świat przez pryzmat własnych 
doświadczeń życiowych. Każdy z nas ma inne doświadczenia i nie można przeżyć dokład-
nie tego samego i w taki sam sposób jak inna osoba. Ta niemożność bierze się z indywidu-
alnych różnic pomiędzy funkcjonowaniem poszczególnych ludzi, czyli sposobem myślenia i 
odbierania bodźców zewnętrznych oraz przetwarzania ich w umyśle. A prościej? – każdy 
z nas jest inny i niepowtarzalny. I to jest piękne. 
 

Magda Figeland 
 Amelia Kicińska 
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SREBERKA... 
Polacy są wicemistrzami świata, to nie ulega żadnym wątpliwościom. Są zarazem 

wielkimi wygranymi jak i przegranymi. Dlaczego? Wiemy, że finał jakichkolwiek mi-
strzostw świata, ukazuje nam zwycięzcę, a także wielkich przegranych. Nasi siatkarze, bę-
dąc o krok od złota, wiedząc, że za sobą mają wszystkich wiernych do końca kibiców, nie 
zdobyli upragnionego mistrzostwa. 

 
 Co było powodem, że Polacy, mimo swoich wielkich starań, nie zdołali wywalczyć 
złota? Strach przed przeciwnikiem? Nacisk ze strony kibiców? Olbrzymia presja? Nie! Coś 
ich zablokowało i nie pozwoliło na pokonanie Brazylijczyków choćby w jednym secie? 
Polacy zagrali nieźle, ale to nie było wszystko, na co mogło ich stać. Wiemy to na pewno po 
niesamowicie emocjonującym meczu z Rosją, gdzie nasi wzięli się w garść i mimo wielkiej 
przewagi przeciwnika (0:2) odebrali niemal pewne zwyciestwo Rosjanom. Swoją świetną 
dyspozycję pokazali także w meczu z Bułgarią, która została rozgromiona w przepięknym 
„polskim” stylu 3:1. Nie mieliśmy tutaj żadnych wątpliwości, co 
do umiejętności i ducha walki naszych rodaków. 
  
Zawsze pozostaje ten „niedosyt” oraz myśl, że byliśmy tak blisko 
złota... Mogło być, ale najwyraźniej nie jest to jeszcze „złoty czas” 
męskiej reprezentacji, która i tak osiągnęła bardzo dużo. Nawet 
więcej, niż w snach  najzagożalszych i najwierniejszych kibiców. 
Bo kto mógłby przypuszczać, że zajdą tak daleko? No właśnie, 
niewielu. 
  
Jedna rzecz jest bardzo pocieszająca. Siatkówka znów jest jednym z najpopularniejszych 
sportów w Polsce, a sami siatkarze - gwiazdami, które zostały uhonorowane przez Prezy-
denta oraz Premiera. 
 

         Krzysiek Chwołka  
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JEŹDZIEC                                                   
BURZY 

 „Jeździec Burzy” jest jedynym w swoim rodzaju musicalem opowiadającym 
o nadzwyczaj krótkim, lecz jakże burzliwym, życiu Jima Morrisona, legendarnego 
wokalisty zespołu The Doors. Nie jest to jednak żaden pean ku jego czci. Spektakl 
ten, choć momentami brutalny, ma na celu przestrogę skierowaną do dorosłej mło-
dzieży (dorosłej, ponieważ wstęp był od 18 lat...). W rolę Morrisona wcielił się nie-
samowity Marcin Rychcik. Jego fantastyczny głos powaliłby z nóg niejednego obec-
nego na sali widza (gdyby nie to, że wszyscy siedzieli...).  
 
 Teatralny Jim zniewalał nie tylko mrocznym wokalem, ale i fenomenalnym 
podobieństwem do prawdziwego Morrisona - z tym jego błąkającym się na ustach 
uśmieszkiem i idealnie odwzorowanymi tańcami przy mikrofonie, jakie Morrison 
odstawiał na swoich koncertach. Ta impreza była jedyną szansą wysłuchania naj-
większych przebojów The Doors, takich jak „Riders on the storm”, „Light my fire”, 
„The end”, czy „People are strange”, w znakomitym polskim przekładzie Krzysztofa 
Jaryczewskiego (niegdyś członka Oddziału Zamkniętego).  

 
 W końcowym efekcie „Jeździec Burzy” nie 
dość, że wywołał owację na stojąco, to jeszcze 
pochwalne gwizdy i okrzyki. Rychcik jako podzię-
kowanie zaśpiewał „Light my fire” w angielskiej 
wersji! To z kolei wywołało kolejny ogrom braw i 
nieopisane emocje widoczne i odczuwalne nawet 
po tym, jak zapadła kurtyna! Przedstawienie to 
okazało się kapitalnym pomysłem! 
 

Paulina Neska 
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UUUU----coolcoolcoolcool----turalniamyturalniamyturalniamyturalniamy się się się się----        
Redakcja poleca:Redakcja poleca:Redakcja poleca:Redakcja poleca:

Muzeum Narodowe- wystawy 

15 grudnia 2006 – 
4 lutego 2007 

wystawa Jana Bułhaka - fotografika. 
  

Zachęta - wystawy  

16 grudnia 2006 - 25 
lutego 2007 

Malarstwo Polskie XXI wie-
ku 

Galeria sztuk wybiera dzieła ponad 60 
artystów różnych pokoleń i różnych 
środowisk 

9 grudnia 2006 - 21l-
utego 2007 

„Arka Wilkonia”. Prezentowany pokaz w Zachęcie zbiega 
się z jubileuszem 50-lecia twórczości 
autora. Józef Wilkoń - znany i ceniony 
przede wszystkim jako ilustrator. Od 
połowy lat dziewięćdziesiątych znaczące 
miejsce w jego twórczości zajmują ma-
larstwo i rzeźba. Wystawa ma na celu 
pokazanie tej właśnie części zaintereso-
wań artysty. 

21 listopada - 
31 grudnia 2006 

„Miasto Perłowej Rzeki”- Potencjał artystyczny Delty Perłowej 
Rzeki budują poszczególne grupy orga-
nizacyjne pokazywane na wystawie. Nie 
jest to wystawa grupowa w powszech-
nym znaczeniu tego słowa, lecz raczej 
wystawa –mozaika, której poszczególne 
części są dziełem różnych organizacji 
czy grup artystycznych, a także działają-
cych w ich ramach artystów. 

Zachęta – wykłady  

19 grudnia 2006 godz. 
18.00 

z cyklu „Architektura współ-
czesna. Idee – ideologie”. 

Współczesność poza metropolią. Notatki 
z dwóch kontynentów. Prowadzi Jacek 
Dominiczak architekt, kierownik Projek-
towania Architektury na Wydziale Ar-
chitektury i Wzornictwa Akademii Sztuk 
Pięknych w Gdańsku, obecnie wykłada 
architekturę na Universidade da Beira 
Interior w Covilha w Portugalii. 

11 stycznia 2007 
godz. 18.00 

panel dyskusyjny towarzy-
szący wystawie „Malarstwo 
polskie XXI wieku” 

Udział biorą: Monika Szewczyk, Piotr 
Bazylko, Wojciech Łazarczyk  i Adam 
Mazur. Dyskusje moderować będzie  dr. 
Agnieszka Morawińska 
  

Przygotowała Ania Gonera  
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CIEMNA STRONA  
REMBRANDTA 

 
         W 2006 roku swoje czterysetne urodziny obchodzi 
jeden z najznakomitszych artystów w dziejach sztuki eu-
ropejskiej - Rembrandt van Rijn. Z tej okazji Muzeum 
Narodowe wystawiło Jego rysunki i ryciny. Rembrandt 
był wybitnym holenderskim malarzem i portrecistą. Był 
przedstawicielem malarstwa flamandzkiego XVII wieku. 
Jego obrazy są nacechowane głębią  i bogactwem kolo-
rów. Mówi się o nim „Mistrz cienia i półcienia”.  

  
 Znany jest z takich dzieł, jak: „Powrót 
Syna  Marnotrawnego” czy „Wieczerza w 
Emaus”. Od ostatniej prezentacji artysty z pol-
skich zbiorów minęło pół wieku („Rembrandt i 
jego krąg”, Muzeum Narodowe w Warszawie, 
1956). Jego obrazy łatwo poznać po bocznym 
świetle, jakie pada na postacie znajdujące się w 
półmroku pomieszczeń. Rembrandt zajmował się 
głównie tematyką biblijną, jak prawie wszyscy 
malarze z tamtego okresu. Perfekcyjne ustawie-
nie i cienie na jego obrazach sprawiają, że widz 
wpada w zachwyt i dopatruje się każdego szcze-
gółu. 
Połowa lat trzydziestych XVII wieku zbliża 
Rembrandta do stylu baroku. Na jego obrazach 
zaczynają widnieć wspaniałe nasycone barwy, 
kontrasty światła i cienia. Pełno w nich  zarówno 
zmysłowości, jak i surowości. Gwałtowne gesty, niespokojne błyski światła, dynamiczne 
linie konturów i żywe plamy koloru - błękitu, żółci, czerwieni, zieleni - stwarzają wrażenie 

 Wystawa trwająca właśnie w Muzeum Narodowym pokazuje Rembrandta z nieco in-
nej, mrocznej strony. Artysta w późnych latach swojego dojrzałego stylu malowania i rysowa-
nia zaczyna podchodzić do sztuki dość nowatorsko. W jego obrazach zaczyna widnieć pewna 
swoboda malowania szerokim i nerwowym ruchem pędzla czy pióra. Jednak jego rysunki są  
niesamowicie precyzyjne. Każdy szczegół jest perfekcyjny. To niesamowite, jak zwykłe kre-
ski mogą przeistoczyć się w coś bardzo realistycznego. Jednym z takich rysunków jest „Faust” 
z 1652 roku. Rycina stworzona jest cieniutkim piórkiem, którym Rembrandt często się posłu-
giwał. Wyraźnie widać wyrysowany szczegół, wszystko wydaje się wypukłe, realne i nieba-
nalne. Nie ma tam głuchych czy beznadziejnych gam czerni i granatu, jest przejrzysty, dający 
wiele do myślenia szkic. Żaden z rysunków Mistrza nie wydaje się nudny. Każdy zawiera 
jakąś mroczną zagadkę. Można godzinami wpatrywać się Jego w rysunki i obrazy. Wystawa 
niejednego widza wciągnie w wir mrocznego świata Rembrandta. Polecam.         

Ania Gonera 
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Pewien młody student miał egzamin pisemny.  

Siedział w ostatnim rzędzie, więc mógł spokojnie pisać. 

- Pss...!! Masz pierwsze?? - usłyszał w pewnej chwili za plecami. 

- Mam. 

- To daj. - student przepisał zadanie i podał do tyłu.  
- Pss...!! Masz drugie?? 

- Mam. 

- To daj. – student znów przepisał i podał. 

- Pss...!! Masz trzecie?? 

- Mam. 

- To daj. 

Po chwili student słyszy zza pleców cichy, stłumiony głos: 

Pss...!! Zdał pan, proszę indeks... 

 

Studenci piją wino na korytarzu. Nadchodzi ksiądz: 

- Co pijecie??!! 

- Wodę proszę księdza.... 

- Wodę?? Pokażcie... Przecież to wino!! 

- Cud!! Ksiądz zamienił wodę w wino!! 

 

Wściekły profesor wchodzi do sali wykładowej i mówi: 

- Wszyscy nienormalni mają wstać!! 

Nikt się nie rusza. Po chwili wstaje jeden student. 

- No proszę!! - mówi ironicznie profesor i pyta studenta: 

- Czemu uważa się pan za nienormalnego?? 

- Nie uważam się za nienormalnego,  

ale głupio mi, że pan profesor tak sam stoi... 

 

Córeczka budzi się o trzeciej w nocy i mówi:  
- Mamo, opowiedz mi bajkę. 

- Zaraz wróci tatuś i opowie nam obu... 


