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Od RedakcjiOd RedakcjiOd RedakcjiOd Redakcji    

 Przed nami Święta Wielkanocne,         
malowanie pisanek i strojenie koszyczków.    
Idzie wiosna, a my czujemy się jak nowo-
narodzeni. Spędzamy czas z rodziną                     
i przeżywamy wesoły, świąteczny  czas. 
  
 W tym numerze przygotowaliśmy dla 
Was sprawozdanie z warsztatów teatralnych,     
o których opowie nam Adrianna Smoczyńska. 
Mamy dla Was także ciekawy wywiad                
z Szymonem Kulisiem, który chętnie opowiada      
o swojej pasji i planach na przyszłość. 
 
 Marcowy numer jest specjalnie              
przygotowany na uczniowskie rozważania         
o studiach. W tych artykułach znajdziecie     
odpowiedzi na wiele swoich pytań.                   
Razem z nami wybierzcie się po źródło wiedzy. 
 
 Oczywiście kontynuujemy  serie:      
„Misja”, „Szachmaty” oraz „Mój pamiętnik” .    
Na koniec tradycyjnie podpowiadamy, co warto 
czytać  i na co wybrać się do kina. Do łamania 
głów nad krzyżówką zachęca nas Klaudia      
Kamińska, a w refleksje wprowadzi nas Paula 
Neska. 
 

W imieniu swoim i całej Redakcji  
życzę przyjemnej lektury 
i WESOŁYCH  Ś WIĄT   

WIIELKANONYCH ! 
 

Redaktor wydania 
Kinga WiatrKinga WiatrKinga WiatrKinga Wiatr    
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   Wiecznie wesoła, pogodna, z dobrą reputacją                               i 

i wysokimi ocenami. Nagle zawalił jej się świat… 
Nikt nie wiedział, dlaczego. 
Dlaczego sięgnęła po narkotyki? Dlaczego  
chciała się zabić? Po dwóch latach walki z samą 
sobą Ania ujawnia, co popchnęło ją do zamachu 
na własne życie... 
 
Wszystko jest w porządku... 
 
Czułam, że już nikt nie jest w stanie mi pomóc. 
Nie widziałam żadnego wyjścia z tak trudnej  
sytuacji. Miałam przecież dopiero piętnaście lat. Nie wiedziałam, co to są prawdziwe pro-
blemy. Dla mnie najważniejszymi rzeczami były szkoła, rodzina i chłopak. Zawsze mia-
łam dobre stopnie. W rodzinie, jak to w rodzinie, bywało różnie, ale sytuacja ogólna była 
normalna. Miałam to, czego chciałam. Mieliśmy pieniądze. Ojciec czasami popijał, ale 
nigdy się tym aż tak nie przejmowałam. Zawsze tłumaczył się, że jest zmęczony po pra-
cy. Należało mu się przecież kilka chwil relaksu przy koniaku. Później to nie był już ko-
niak. Wódka, piwo. W coraz większych ilościach.  
 
Monotonia, chłopak, pierwsza impreza, pierwszy skręt... 
 
Moje życie stawało się nudne, wszystko było monotonne i wciąż takie samo. Do chwili, 
kiedy poznałam Dawida. Był dwa lata starszy ode mnie. Przystojny, mądry inteligentny.  
I na dodatek modny. To był ktoś, o kim zawsze marzyłam. Wszystkie chwile spędzone     
z nim były niezwykłe. Poznawałam siebie z innej strony. Pewnego razu zostaliśmy zapro-
szeni na imprezę do jego kolegi. Wiedziałam, że nie mam szansy na nią pójść, ponieważ 
rodzice by mi nie pozwolili. Razem z Dawidem wymyśliliśmy więc historyjkę o referacie    
z historii. Miałam spać u Malwiny, mojej przyjaciółki. Były komplikacje, ale wszystko po-
szło po naszej myśli.  
Dzień imprezy pamiętam doskonale. Wtedy zaczęły się moje kłopoty. Najpierw było 
wszystko ok. Dwa piwa. Później mój Dawid przyniósł jakieś skręty. Nie chciałam wypaść 
źle przy jego kolegach, więc zapaliłam. To był mój pierwszy raz. Czułam, że odlatuję. 
Było mi tak dobrze. Rano obudziłam się cała we własnych wymiocinach. Czułam się 
okropnie. Było mi niedobrze. Dawid powiedział, że nie może tak być i dał mi jakieś      
tabletki. Znowu było mi tak dobrze i przyjemnie. Po powrocie do domu rodzice się mną 
nawet nie przejęli. Wszystko było w porządku. Teraz myślę, że w pewnym stopniu to 

przez nich chciałam się zabić. Takie niedopilnowanie. Ale nie o tym 
miałam teraz mówić.  

Odlot na samo dno… 
 
Z dnia na dzień brałam coraz więcej. Marihuana, haszysz,          
amfetamina... Co tylko było pod ręką. Wszystko było teoretycznie 
w porządku. Do czasu… W pewnym momencie zaczęło mi brakować 
pieniędzy. Dzięki znajomościom Dawida mogłam brać „na kreskę”. 
Nie mogłam wytrzymać bez dziennej działki! Po pewnym czasie 
zaczęli się upominać o pieniądze.  
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Moi rodzice już nie dawali. Co więc miałam robić? Zaczęłam kraść. Najpierw takie drobne 
rzeczy, jak bransoletki. Później torebki, portfele. W szkole miałam ledwo dwójki. W domu 
rodzice byli tak zajęci pracą, że niczego nie zauważali. Czasami tylko mama się pytała, 
czy wszystko w porządku, a ja przytakiwałam. Wszystkim było dobrze. Wszystkim, oprócz 
mnie. Czułam, że moje kontakty z rodziną i znajomymi są coraz bardziej znikome. Jedynie 
Dawid był ciągle ten sam. Teraz, po upływie czasu wiem, że on tylko chciał na mnie     
zarabiać. Tak też robił. A ja byłam młoda i naiwna. Później się okazało, że nie byłam jego 
jedyną. Obok mnie miał jeszcze trzy dziewczyny. Jedna była jego „na poważnie” a reszta 
„do zarabiania”. 
 
Pamiętny dzień... 
 
Kiedy wracałam ze szkoły, zobaczyłam go z inną.  
Zawalił mi się świat. Poszłam do domu i chciałam       
o wszystkim powiedzieć rodzicom. Weszłam do ich 
sypialni i zobaczyłam mojego ojca z jego sekretarką  
w niedwuznacznej sytuacji. Poszłam do mojego      
pokoju, zabrałam ostatnie pieniądze i wybiegłam        
z domu. Nie wiedziałam, co mam ze sobą zrobić.    
Czułam, że wszystko, co było dla mnie ważne,         
po prostu uciekło... Nie widziałam żadnego wyjścia. 
Poszłam do znajomego dealera i kupiłam heroiny      
za wszystko, co miałam. Poszłam na dworzec.        
Zamknęłam się w toalecie i wzięłam wszystko na raz. 
Szybko urwał mi się film. Pamiętam tylko rozmazane drzwi. Później obudziłam się w szpi-
talu. Podłączona do całej masy aparatury. Coś ktoś do mnie mówił. Ja nic nie słyszałam. 
Miałam swój odrębny świat. Sytuacja trwała jakieś dwa miesiące. Nic nie słyszałam. 
Chciałam tylko spać. Sen pozwalał mi na odejście ze świata, na którym nie chciałam być.  
 
Powrót do rzeczywistości. 
 
Później trochę się otworzyłam. Rozmowy z psychologiem naprawę dużo mi dały.             
Ale najbardziej pomogła mi moja mama. Nic nie mówiła. Po prostu ze mną była.          
Milczałyśmy, trzymając się za ręce. Po pewnym czasie zaczęłyśmy coś mówić. Okazało 
się, że rozchodzi się z ojcem. Nie zrobiło to na mnie wrażenia. Zostawił nam dom,        
większość udziałów w firmie i płaci wysokie alimenty.  
Po sześciu miesiącach wróciłam do szkoły. Znajomi powitali mnie serdecznie, ale z pewne-
go rodzaju respektem. Po kilku rozmowach było już, jak dawniej. Do tej pory mam        
rozmowy z psychologiem i spotkania z ludźmi, którzy tak jak ja nie widzieli innego wyjścia 
ze swojej sytuacji. Na tych spotkaniach poznałam Agatę. Ona miała dużo gorzej.           
Była zmuszana do kradzieży i innych przestępstw. Jest moją dobrą koleżanką. 
 
Z perspektywy czasu... 
 
Teraz liczą się dla mnie tylko nauka i moja    
mama. Wiem, że jeśli będę o te dwie rzeczy 
dbała, to wszystko będzie w porządku.  
Z perspektywy czasu widzę, że byłam niedoj-
rzała nawet jak na swój wiek. Problemy           
są częścią życia każdego z nas. A odebranie 
sobie życia ich na pewno nie załatwi. Samobój-
stwo to nie jest wyjście... Teraz to już wiem. 
Dziękuję komuś, kto otworzył drzwi toalety.  
W innym przypadku — już by mnie tu nie było… 

Magda Hołodok 2f 



6  

 

 

Ten kierunek jest idealny dla osoby, 
którą interesują zachowania człowieka 
i relacje między ludźmi. Zawód psy-
chologa nie kończy się na otrzymaniu 
dyplomu na uczelni. Można w tym 
zawodzie kształcić się o wiele dłużej. 
Wielu ludziom kojarzy się on jedynie  
z gabinetem zamkniętym, który przy 
pomocy osoby uczonej, sam rozwiązu-
je problemy. Pracę można jednak uzy-
skać również w reklamie, w mediach, 
w biznesie czy służbie zdrowia.          
W naszym kraju znajdują się trzy pla-
cówki, które są wyspecjalizowane      
w zakresie kształcenia przyszłych  
psychologów. W Warszawie jest to 
Wyższa Szkoła Psychologii Społecznej 
(SWPS), w Sopocie – Wydział Zamiej-
scowy SWPS i we Wrocławiu – Wy-
dział Zamiejscowy SWPS. W SWPS    
w Warszawie możemy wybierać    
spośród następujących kierunków:        
psychologia ogólna, psychologia sto-
sunków międzykulturowych, psycho-
logia społeczna, społeczna psychologia 
kliniczna, społeczna psychologia infor-
matyki i komunikacji oraz neuroko-
gnitywistyka. Praktyki, tak jak i kie-
runki, są bardzo zróżnicowane i każdy 
dobiera je do swojego kierunku,  

Moja przyszłość Moja przyszłość Moja przyszłość Moja przyszłość ––––    moje studia…moje studia…moje studia…moje studia…    

Jeden z najbardziej obleganych kierunków. 
Na jedno miejsce kilku kandydatów. 
Po tych studiach nie trzeba tylko wysłuchiwać problemów obcego człowieka 
siedzącego na kozetce. 

PSYCHOLOGIA… 

zainteresowań i potrzeb.  
Zanim podejmiemy decyzję o specjali-
zacji, która będzie odpowiednia dla 
nas, powinniśmy każdą opcję dokład-
nie przeanalizować. Za i przeciw oraz 
jakie my będziemy mieli z tego korzy-
ści i co po tych studiach oferujemy 
innym, którzy liczą na naszą pomoc. 
Jak widać, to bardzo odpowiedzialna 
decyzja, która nie odbije się tylko na 
naszym życiu, ale i życiu naszych 
przyszłych pacjentów i rozmówców. 
Co tu ukrywać – to zawód, do które-
go potrzebne jest powołanie! Wymie-
niłam tylko 6 kierunków psychologii, 
ale specjalizacji jest aż 25! Na pewno 
te studia nie należą do najłatwiej-
szych, a schody zaczynają się już na 
początku, gdyż jest to bardzo oblega-
ny kierunek. W ubiegłych latach, jak 
dowodzą dane z Uniwersytetu Jagiel-
lońskiego, na jedno miejsce przypada-
ło około 18 chętnych kandydatów! 
Egzaminy również nie należą do naj-
łatwiejszych, a aby je zdać, trzeba 
przebrnąć przez ogromną ilość ksią-
żek, by dokładnie poznać psychikę       
i zachowania człowieka. Na domiar 
tego, naukę utrudnia nam zbyt mała 
liczba godzin praktyk.  
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Zaczynają się one na czwartym,    piątym 
roku i są bardzo ograniczone, więc nie 
mamy możliwości     rozwinięcia naszych 
zainteresowań. Lecz po pięciu latach rze-
telnej nauki i wysiłku, spotyka nas dość 
miła niespodzianka, a mianowicie są spo-
re możliwości znalezienia pracy po tych 
studiach. Stało się tak, gdyż nie ograni-
czamy się jedynie do pracowania za biur-
kiem i próby zrozumienia problemów 
siedzącego naprzeciwko pacjenta. Po 
psychologii można zostać ekonomistą 
lub trenerem.  
 
Zdziwieni prawda? :) 

PRAWADA I NIEPRAWDA  
– CZYLI JAK STUDIUJE SIĘ W POLSCE? 

 
Każdy przyszły student powinien wiedzieć, co go czeka 

na studiach, ale i co jest prawdą, a co mitem z życia akade-
mickiego, dlatego przedstawię kilka faktów na ten temat. 

STUDIA… 
 
1.Właściwie na wszystkich uczelniach preferowana jest rekrutacja przez Internet. 
2. Z każdym kolejnym kierunkiem powstają coraz nowsze i ciekawsze kierunki. 
3. Najlepszym systemem studiowania są studia dzienne, ponieważ wykonują   
one minimum 100% programu nauczania. 
4. W naszym kraju około 20% studentów otrzymuje stypendia naukowe! 

5. Powszechna jest internetowa giełda notatek i podręczni-
ków, gdyż nie wszystkie podręczniki można kupić                
w księgarniach. 
6. Istnieją całodobowe punkty ksero dla studentów, a stało 
się to modne dzięki temu, że „kserówki” są tańsze niż pod-
ręczniki. 
7. Polskie uczelnie wkraczają w nowe, lepsze czasy! Interne-
towa biblioteka, wirtualny dziekanat czy elektroniczny in-
deks, to dopiero zalążek zmian. Więc uwaga – dynamiczne 
zmiany nadchodzą wielkimi krokami! 

Verte! 
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W dniu wyboru 

  

 WYDATKI… 
 1. Językowe studia za granicą są drogie, ale i w naszym    

kraju można już studiować po angielsku! Między innymi    
na Uniwersytecie Jagiellońskim i na Uniwersytecie          
Warszawskim. 

 2. Na pierwszym roku studiów niestety nie mamy co liczyć 
na stypendia naukowe. 

 3. 700 zł/mc – to minimum, za jakie zdoła przeżyć student, 
mieszkający w akademiku, ale jeśli decydujemy się na coś 
samodzielnego, np. pokój ze współlokatorami, to już cena 
rośnie do ok. 1000 zł. Jeżeli chcesz zacząć życie już całko-
wicie na własną rękę, wynajmując kawalerkę, to licz się        
z minimalnymi kosztami w wysokości 2000 zł. 

 
DOBRE RADY… 

1. Do szkoły chodzimy w godzinach porannych, a czy wiecie, że najlepsza pora 
na naukę, to godziny popołudniowe i wieczorne? Wtedy mianowicie najlepiej 
funkcjonuje nam pamięć długotrwała. 
2. Nerwy i odczuwany stres przed egzaminem są z jednej strony pomocne, bo 
ułatwiają zapamiętywanie informacji, ale niestety i przysparzają kłopotu przy 
rozwiązywaniu złożonych zadań. 
3. Często słychać o tym, że studenci to najskromniej żyjąca grupa społeczna,      
ale to nie prawda! Bardzo popularne są wśród studentów takie przyjemności jak: 
kino, teatr czy koncerty. 
4. Mitem jest, że pieniądze i pogoń za sukcesem jest najważniejsza. Mianowicie 
dla studentów najważniejsze są: szczęście, spokój, zdrowie i oczywiście miłość:) 

 5. Podobnie jak i w podstawówce, gimnazjum czy liceum, tak i na studiach spo-
tkamy: luzaków, kujonów, panikarzy, ale i ludzi z nerwami na wodzy i ze stoic-
kim spokojem… a Ty kim będziesz? :) 

JAK WIDAĆ, NIE TAKI DIABEŁ STRASZNY, JAK GO MALUJĄ, HM? :)     

 
                         Tekst opracowała: 

                     Inga Nowak I g 
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Jestem prawdziwą rodowitą ślązaczką, jednak 
los chciał (czy raczej podświadomie ja sama), 
bym podjęła naukę w liceum i zrobiła studia 
właśnie w Warszawie. Mieszkam tu od niedaw-
na, słabo znam jeszcze miasto, gdyż dla mnie 
pół roku to zbyt mało, by dogłębnie poznać 
stolicę Polski. Tym bardziej, że chodząc do 
szkoły, nie mam czasu na zwiedzanie i pozna-
wanie. Weekendy są dla mnie odpoczynkiem   
po całym tygodniu i nie mam siły włóczyć się 
po uliczkach Warszawy. To dni, kiedy śpię      
do późna i czytam swoje ulubione książki.  
 Moje rodzinne miasteczko (jeśli w ogóle 
można to nazwać miastem), jest zupełnie różne 
od Warszawy. Mierzęcice są bardzo spokojnym, 
mało ruchliwym osiedlem, gdzie otaczały mnie 
lasy, a wszyscy wszystkich 
doskonale znali. Nie ma 
tam supermarketów, auto-
strad i tej ,,burzy” ludzi, 
jaka panuje w Warszawie. 
Takie typowe ciche i bez-
pieczne miasteczko. Miało 
swoje zalety, ale mnie 
ciągnęło w daleki świat…
 Mieszkając w Mie-
rzęcicach wszędzie miałam 
daleko. Najbliższe dobre liceum, do którego 
mogłabym pójść, było około 25 km ode mnie. 
Przerażało mnie to. Bałam się, że już zawsze 
będę dojeżdżać, a później zmęczona wracać     
po ciężkim dniu nauki. Warszawa była dla mnie 
całkiem ciekawą perspektywą, czymś nowym, 
nieznanym i odległym. Jednak zdecydowałam 
się na przeprowadzkę. Czy tego żałuję? Myślę, 
że to miasto diametralnie różni się od Mierzęcic, 
z których pochodzę. To ruchliwa, ogromna 
Warszawa, która kryje w sobie wiele ciekawych 
tajemnic.  
 Dziś należę do wolontariatu, robiąc to, 
co kocham. W moim miasteczku nie było możli-
wości rozwijania zainteresowań. Zdecydowanie 
nie było tam żadnych kółek i zajęć dla młodzie-
ży. Piszę także do gazetki szkolnej, a w planach 
mam pogłębianie i rozwijanie swoich umiejęt-
ności pisarskich. Czy mi się uda?  

Nigdy nie można być niczego pewnym. War-
szawa odkrywa przede mną wiele dróg , mam 
wiele możliwości, wystarczy tylko, że będę 
chciała je wykorzystać. Mierzęcice nie pozwa-
lały mi na tak wiele i tak naprawdę trudno było 
mi rozwijać swoje marzenia. Do większych 
miast miałam zbyt daleko, a tu wszystko jest 
praktycznie na miejscu.  
 Nie mogę jednak stwierdzić, że było 
łatwo mi zaaklimatyzować się w nowym miej-
scu. Nie potrafiłam się przyzwyczaić do ciągłe-
go ruchu na ulicach, tylu ludzi, ogromu auto-
strad, tramwajów. Być może wydaje Wam się 
to dziwaczne, ale dla mnie to było naprawdę 
coś nowego. Z początku przeszkadzał mi ten 
ciągły hałas i harmider. Później, zaczęłam stop-

niowo przyzwyczajać się do 
zaistniałych zmian, choć tak 
naprawdę nie było to proste. 
To dziwne, że przez pierw-
sze miesiące nie tęskniłam 
za znajomymi i przyjaciółmi 
z mojego miasteczka, ale po 
prostu za tym spokojem, 
który panował w Mierzęci-
cach. Trudna była dla mnie 
także komunikacja miejska 

w Warszawie, gubiłam się, nie mogąc dojechać 
tam, gdzie chciałam. W pierwszych tygodniach 
całkowicie nie miałam orientacji w terenie          
i bałam się gdziekolwiek sama pojechać.         
W końcu jednak udało mi się lepiej poznać to 
miasto i wszystko wróciło do normy.  
 Myślę, że moje życie całkowicie się 
zmieniło, ale nie żałuję tego. Choć na początku 
miałam niejasne zdanie na temat swojej prze-
prowadzki, teraz jestem pewna, że postąpiłam 
słusznie. Utraciłam zaciszne miasteczko,         
ale wiem, że będąc młodą osobą, potrzebuję 
rozwijania siebie i własnych zainteresowań.    
W Mierzęcicach nie było to możliwe. Myślę,   
że Warszawa wpłynęła na mnie pozytywnie. 
Teraz wiem, czego chcę, mam sprecyzowane 
cele i pragnienia. Jestem szczęśliwa i chyba 
widać to po mnie, że promienieję radością. 

 

Kinga Wiatr I g Źródło fot. : http://www.ziolek.pl/fotografie/warszawy/stare-miasto/zdjecie15.htm 
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„Młoda Polska. Słowa. Obrazy. Przestrzenie. „Młoda Polska. Słowa. Obrazy. Przestrzenie. „Młoda Polska. Słowa. Obrazy. Przestrzenie. „Młoda Polska. Słowa. Obrazy. Przestrzenie.     
W hołdzie Stanisławowi Wyspiańskiemu.”W hołdzie Stanisławowi Wyspiańskiemu.”W hołdzie Stanisławowi Wyspiańskiemu.”W hołdzie Stanisławowi Wyspiańskiemu.”    

Jacek Malczewski, 
Autoportret z zamkiem w tle, 1921 r.  

W Muzeum Literatury trwa wystawa, która ma na celu złożenie hołdu wspaniałemu artyście  Młodej 
Polski, Stanisławowi Wyspiańskiemu w rocznicę jego 100 śmierci. W całej swojej twórczości łączył 
słowo i obraz. Był poetą, dramatopisarzem, reformatorem teatru, uprawiał malarstwo portretowe, pejza-
żowe i dekoracyjne, zajmował się sztuką użytkową. To największa prezentacja twórców okresu Młodej 
Polski, jaką do tej pory zorganizowano w naszym kraju. Zgromadzono na niej bowiem ponad 200    
obrazów i niemal 80 prywatnych listów. 
 Na początku znajdujemy się w pomieszczeniu zaaranżowany, na typowy dworek szlachecki. 
Część zatytułowana Pisane z zaścianka, czyli o polskim zaścianku oddanym najdobitniej w obrazach 
Jacka Malczewskiego i listach pisanych do Lucjana Rydla. O awersjach polskiego dworu. O pustych 
podwórkach, na których pojawiają się syberyjscy zesłańcy ale też fantastyczne stwory; fauny i chimery. 
O padającym na polski zaścianek cieniu narodowej niewoli, o trudnych i dramatycznych wyborach mię-
dzy obowiązkiem wobec ojczyzny, z miłością do sztuki. Artyści: Jacek Malczewski, Wojciech Weiss, 

Julina Fałat, Jan Stanisławski. 

 Następny rozdział to: Pisane o zmierzchu – czyli o katastroficznych nastrojach sztuki końca 
wieku, o lęku przed „znikającym światem”, o wizerunkach zmierzchu, dramatycznych zachodach słoń-
ca, wschodach księżyca, o nastrojach depresji, przygnębienia, których opisy z łatwością znajdziemy      
w prozie Stanisława Przybyszewskiego, o katastrofizmie solarnym, o naturze, która zmienia się w mro-
czny, senny żywioł. Artyści: Leon Wyczółkowski, Jan Stanisławski, Ferdynand Ruszczyc, Wojciech 
Weiss, Henryk Wankie, Włodzimierz Tetmajer, Jacek Malczewski, Józef Pankiewicz, Jan Klępiński.                               
 Pisane nocą to etap intymności mieszczańskich salonów, o przejmujących „szeptach i krzy-
kach”, o zawiedzionych uczuciach i miłosnych dramatach, o erotyzmie, o intymności domowej arkadii, 
którą z mroku wydobywa blask lampy naftowej. Artyści: Wojciech Weiss, Henryk Szczygliński, Wanda 

Komorowska, Konrad Krzyżanowski, Olga Boznańska, Marian Olszewski, Stanisław Siestrzeńcewicz, 

Józef Pankiewicz, Mieczysław Jakimowicz, Witold Wojtkiewicz, Katol Tichy, Jan Stanisławski,        

Franciszek Żmurko, Zofia Stankiewicz. 

 Zwiedzając dalej przenosimy się na drugi koniec Europy czyli to Francji, gdzie emigrowali 
artyści. Pisane w Paryżu, czyli o wielkomiejskim uroku szerokich paryskich bulwarów, a też o groźnej 
metropolii, o zagubionych w niej upadłych kobietach i zniszczonych mężczyznach. Między innymi na 
obrazach Witolda Wojtkiewicza czy Olgi Boznańskiej zobaczyć można, jak wyglądało życie w XIX-
wiecznym Paryżu. Zobaczymy tu artystów, takich jak: Alfons Karpiński, Ludwik de Laveux, Wojciech 

Weiss, Witold Wojtkiewicz, Gustaw Gwozdecki, Olga Boznańska, Feliks Jasiński, Jan Skotnicki, Jan 

Rubczak, Feliks Jabłczyński, Józef Pankiewicz.         

Ania Gonera 

Włodzimierz Tetmajer,  
Wiosna w Bronowicach, 1905 r 
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Edward Okuń, Legenda, ok. 1910 r. 

Krótka historia Muzeum Literatury  

 

Muzeum Adama Mickiewicza, powołane w 1950 roku, 

rozpoczęło działalność w 1952 roku, a na jego siedzibę 

przeznaczono dwie zabytkowe kamienice przy Rynku 

Starego Miasta: balcerowską i orlemusowską, których 

wnętrza przystosowano do potrzeb wystawienniczych. 

Pierwszy dyrektor, Aleksander Semkowicz, przekazał 

Muzeum swój wspaniały księgozbiór, dając tym samym 

początek bogatej kolekcji mickiewiczianów. Została ona 

wzbogacona przez zapis testamentowy wnuczki Poety, 

Marii Mickiewiczówny z 1952 roku. Do Warszawy przy-

były cenne rękopisy, dokumenty, portrety i pamiątki.       

W przekazie tym znalazła się bogata korespondencja,      

w tym papiery Mickiewiczów, głównie Władysława 

Mickiewicza i rodziny Malewskich, a ponadto nuty     

Marii Szymanowskiej. 

Celem i zadaniem Muzeum Literatury jest wszechstronne 

zainteresowanie się i otoczenie opieką spuścizn i pamią-

tek związanych z literaturą polską, jej twórcami, a także 

szeroko pojętym życiem literackim w Polsce w sensie 

terytorialnym i historycznym. Jest nim również upo-

wszechnianie w szerokim zakresie wiedzy o poszczegól-

nych pisarzach, życiu literackim i literaturze polskiej od 

początków jej istnienia po dzień dzisiejszy. Wystawy 

muzealne adresowane są do młodzieży szkolnej, miłośni-

ków literatury i miłośników twórczości poszczególnych 

pisarzy. Zbiory Muzeum: rękopisy, książki, dzieła sztuki, 

dokumentacja fotograficzna i dźwiękowa są systematycz-

nie powiększane, opracowywane i udostępniane          

publiczności. 

Muzeum Literatury jest człon-

kiem Międzynarodowego Komi-

tetu Muzeów Literackich ICLM 

Światowej Rady Muzeów ICOM. 

Wojciech Weiss, Staruszka szyjąca            
przy oknie, ok. 1896 r.  

Jacek Malczewski, Pejzaż z chimerami 
(Pejzaż II), ok. 1904 r. 
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Antoni Chruściel  

pseudonim Monter 

 

W artykule pragnę opowiedzieć o ciekawych doświadczeniach Pauliny Połaskiej-Pietrzak z klasy I g,   
na początku jednak przybliżę nieco historii baletu. 
 

 Historia baletu jest zaledwie fragmentem historii tańca, obejmującym czasy nowożytne             
i odnosi się głównie do kultury europejskiej. 

 Balet powstał z renesansowych maskarad karnawałowych i z triumfów, popularnych    
we Włoszech, które przerodziły się w widowiska dworskie złożone z recytatywu, śpiewu, muzyki,    
pantomimy i tańca. W XV w. zaczął wyłaniać się specyficzny włoski styl tańca, którego najwybitniej-
szymi przedstawicielami byli: Domenico da Piacenza i jego dwaj uczniowie: Antonio Cornazzano          
i Guglielmo Ebreo.  
 Za pierwsze widowisko baletowe można uznać uroczyste interludium oparte na temacie         
wyprawy Jazona i Argonautów po złote runo Bergonzia di Botta z okazji ślubu Księcia Mediolanu, Ga-
leazzo Viscontiego z Izabellą Aragońską w Tortonie. 
 Między XVI a XVII w. balet przybrał formę widowiska o treści mitologicznej, wykonywanego 
przez dworzan. W XVIII w. powstała opera baletowa, w której nad partiami śpiewanymi przeważały 
tańczone, wykonywane z dużym wirtuozerstwem (mistrzowskie opanowanie jakiejś umiejętności)   
przez zawodowych tancerzy (Marie Camargo, A i G. Vestris). Przełomową datą w kształtowaniu się 
baletu zawodowego był 1661 r., w którym Ludwik XIV założył Narodową Akademię Muzyki i Tańca. 
 W 1832 choreograf Filippo Taglioni stworzył pierwszy romantyczny balet Sylfida. Głównym dziełem 
epoki stał się jednak inny balet - Giselle, dominował wtedy głównie taniec kobiecy. 
W drugiej połowie XIX w. nowym centrum sztuki baletowej stała się Rosja. Marius Petipa stworzył  
tam balet-divetissement, klasyczny dziś typ baletu o ustalonej budowie, do takich należą schoreografo-
wane przez niego Jezioro Łabędzie i Śpiąca królewna i Piotra Czajkowskiego.  

Dla większości słowo „balet” kojarzy się z czymś delikatnym, pięknym, lekkim, magicznym, 
nie bez przyczyny. Dla wielu ludzi jest czymś wspaniałym, wyrażeniem swoich emocji, nauką wrażli-
wości, prawdziwą sztuką.  Przykładem może być przygoda z baletem uczennicy naszej szkoły:          
Pauliny Połaskiej-Pietrzak z klasy Ig. Jak  sama mówi: „Balet stał się całym moim światem”. Wszyst-
ko zaczęło się w wieku sześciu lat, gdy jej mama, chcąc, aby jej córka tańczyła tak jak ona, zapisała ją 
do szkoły baletowej. Na początku mała Paulina nie była przekonana, po prostu z braku chęci na uczęsz-
czanie na częste treningi. Jednak po pewnym czasie zakochała się w balecie. Kupowała z mamą nowe 
stroje do ćwiczeń, baletki, body... 
 Fascynowała się pięknie wyglądającymi baletnicami i zbiera-
ła nawet porcelanowe lalki baletnice. Rok tańczyła w Ogólnokształ-
cącej Szkole Baletowej im. Romana Turczynowicza, a później w 
Teatrze „Roma”, gdzie pracowała jej mama. Często występowała     
na jego deskach, jednak nie spełniło się jej marzenie zatańczenia 
„solówki”. Niestety kontuzja nogi zmusiła Paulinę do zakończenia 
treningów. 

Gorąco zachęcam do zainteresowania się tak cudownym 
tańcem, jakim jest balet. Może to zaowocować przeżyciem niezwy-
kłych doświadczeń z nim związanych. W Warszawie istnieje kilka 
szkól, gdzie można go trenować, w teatrach grane są sztuki baletowe.  
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Terminy baletowe: 

 
Adagio - wolny początek pas de deux, po którym 

następują dwie partie solowe i partia finałowa. 
Allegro - kroki, podskoki i obroty wykonywane             

w szybkim tempie.  
Arabesque - poza taneczna, polegająca na wyciagnię-

ciu do tyłu uniesionej jednej nogi oraz pochyleniu 
tułowia do przodu.  

Attitude - poza taneczna: jedna noga wyciągnięta     
do tyłu i zgięta w kolanie.  

 
Barre - długa poręcz w sali baletowej, która służy tancerzom do przytrzymywania się w trakcie 
ćwiczeń.  Battement - rytmiczny ruch nóg. Batterie - kroki, w których znajdujące się w powietrzu 
nogi, krzyżują się uderzając o siebie. Cabriole - podskok, w którym tancerz unosi jedną nogę          
a następnie szybko uderza o nią drugą nogą.  Coupe jets - podskoki z obrotem z jednej nogi na 
drugą wykonywane dookoła sceny.  Entrechat - krok, polegający na skrzyżowaniu nóg w podsko-
ku. Fouettś - bardzo szybkie obroty, w trakcie, których noga niebędąca na ziemi, wyciągnięta jest   
w bok i dołączona do kolana, kiedy tancerz kręci się. Jetś - skok z jednej nogi na drugą. Manege - 
okrąg na scenie, wzdłuż którego tancerz wykonuje popisowe podskoki. Pas - krok w tańcu.          
Pas de deux - taniec z udziałem pary tance-
rzy. Pique - kiedy balerina staje na końcach 
palców bez uprzedniego zginania kolan. 
Piruet - obrót w tańcu. Plis - pierwsze ćwi-
czenie przy poręczy (barre), w którym tan-
cerz kuca, powoli zginając kolana. Pointe - 
pozycja polegająca na staniu na czubkach 
palców. Port de bras - sposób, w jaki tance-
rze prowadzi swoje ramiona. Pozycje - pięć 
podstawowych układów stóp i odpowiadają-
ce im ruchy ramion. Rond de jambe - noga 
uniesiona do góry, kolana zgięte, stopa wy-
konuje kolisty ruch w powietrzu. Tour en 
hair- jedno-, dwu- a czasami trzykrotny 
obrót w powietrzu. 
 

Adrianna Smoczyńska I g 

Wystarczy odrobina dobrych chęci — 
świat baletu stoi dla nas otworem.       
Dzięki niemu możemy odkryć ,,własne 
ja”, zdobyć doświadczenie, a także    
odkryć własne zdolności:) 

Wykorzystane źródło: http://pl.wikipedia.org.wiki/Taniec 
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Pierwsze przypadki tej choroby 
stwierdzono w 1980 r. w Stanach 
Zjednoczonych. W latach 1983-1984 
w wyniku intensywnie prowadzonych 
badań, wykryto wywołującego tę   
chorobę wirusa, dla którego przyjęto    
nazwę HIV. 
 
Do dziś poznano już dokładnie budowę oraz 
właściwości tego wirusa. Zakażenie powoduje 
uszkodzenie układu odpornościowego, co stwa-
rza warunki do rozwoju AIDS; samo zakażenie 
nie jest jednoznaczne z zachorowaniem. 

Do zakażenia HIV dochodzi w wyniku kontaktu 
człowieka z każdym płynem ustrojowym - takim np. jak krew, w którym znajdują się zainfeko-
wane wirusem komórki lub jest obecne zakażone wirusami osocze. Podstawą terapii w AIDS 
jest leczenie antywirusowe, skierowane przeciwko wirusowi HIV. Na razie całkowite wytępie-
nie wirusa i pełne wyleczenie AIDS nie jest możliwe. Najważniejsza w walce z AIDS jest pro-
filaktyka. 

Epidemiologia HIV bardzo różni się w zależności od kraju i obszaru świata. Zważywszy na 
zasięg i koszty społeczne właściwe w przypadku HIV/AIDS jest stosowanie terminu świato-
wej pandemii (epidemii obejmującej rozległe obszary). Do największej liczby nowych zaka-
żeń na świecie dochodzi w regionie Afryki Subsaharyjskiej i Karaibów. W niektórych pań-

stwach afrykańskich odsetek osób żyjących    
z HIV w społeczeństwie przekroczył 40%. 
Niekontrolowana pandemia przyczynia się 
tam do kryzysu demograficznego, gospo-
darczego, społecznego i politycznego; wyraź-
ny spadek średniej długości życia, nawet do 
poziomu 35 lat, problem osieroconych na 
skutek AIDS dzieci, zanik dotychczasowych 
struktur społecznych, brak możliwości świad-
czenia podstawowych usług społecznych.  

Wyrenderowany przekrój przez wirusa HIV 
 
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/Wirus_zespo%
C5%82u_nabytego_braku_odporno%C5%9Bci 
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W przypadku Suazi pojawiają się opinie o upadku państwa na skutek AIDS! Odsetek kobiet 
w państwach o najwyższych wskaźnikach epidemiologicznych osiąga 80%! Regionem świa-
ta, w którym sytuacja epidemiologiczna staje się równie niekorzystna, jest Azja Południowo- 
Wschodnia, przede wszystkim Indie. Natomiast regionem o największej dynamice epidemii 
jest Europa Wschodnia, przede wszystkim obszar Federacji Rosyjskiej, Ukrainy, państw 
bałtyckich. Szczególnie niepokojąca jest sytuacja epidemiologiczna Obwodu Kaliningradz-
kiego. W tym regionie wybuch pandemii zakażeń HIV był skutkiem kryzysu społeczno-
gospodarczego w okresie transformacji i bliskości geograficznej regionów, gdzie produkowa-
ne są narkotyki do zastosowania w iniekcji, co skutkuje ich bardzo dobrą dostępnością przy 
niskich cenach. Pierwszą populacją dotkniętą przez pandemię były osoby stosujące narkoty-
ki w iniekcji oraz migranci, obecnie zaczynają przeważać zakażenia drogą seksualną wśród 
ogółu społeczeństwa. Rozpowszechnianie się HIV/AIDS skutkuje pogłębianiem wspomnia-
nego kryzysu społecznego, co skutkuje wyraźnymi brakami demograficznymi i stwierdzony-
mi przez Bank Światowy niedoborami w wynikach. W państwach Ameryki Północnej i Euro-
py Zachodniej epidemię zakażeń HIV uznaje się za stabilną, choć istnieją widoczne różnice 
pomiędzy państwami. W wyniku dostatecznej dostępności leczenia antyretrowirusowego 
śmiertelność na skutek AIDS przy odpowiednio wczesnym wykryciu zakażenia HIV zdecy-
dowanie spadła.  

W Polsce stwierdzenie pierwszych przypad-
ków, zakażenia HIV i zachorowania na 
AIDS nastąpiło z kilkuletnim opóźnieniem. 
Pierwsze zakażenia zarejestrowano w 1985 
r. Szacuje się rzeczywistą liczbę osób żyją-
cych z HIV w Polsce na ponad 30 tys. Po-
czątkowo epidemia HIV w Polsce dotyczyła 
prawie wyłącznie populacji osób stosują-
cych narkotyki drogą dożylną. Jednak ma-
sowe migracje spowodowane brakiem gra-
nic, podążaniem za lepszymi zarobkami, 
większym standardem życia, powoduje 

nową "wschodnią" falę pandemii. 

Tak więc AIDS jest chorobą cywilizacyjno-
społeczną. Obecna w dzisiejszych czasach 
globalizacja znacznie ułatwia rozprzestrze-
nianie się wirusowi. Rządy państw starają 
się przeciwstawiać rozprzestrzenianiu się 
pandemii, ale są to z reguły działania doraź-
ne, często niewystarczające. Wiąże się to 
np. z nakładami finansowymi, jak i niemożli-
wością zahamowania migracji ludności. 
Jednocześnie globalizacja oznacza popra-
wę warunków bytowych ludzi               i 
zmniejszenie ryzyka wystąpienia pandemii, 
w związku z podnoszeniem się jakości i 
dostępności opieki medycznej. Dlatego ist-
nienie HIV można uznać za cenę ujednoli-
cania świata, zniesienia barier i innych, jakie 
niesie za sobą światowa polityka.  
Brak granic dla człowieka… większe 
możliwości również dla wirusa… 
 

Schematyczne przedstawienie kluczowych 
cech strukturalnych HIV-1 wchodzącego do 
komórek T. Dwa dolne obrazki przedstawia-
ją alternatywne modele wejścia do komórek. 
Źródło: http://pl.wikipedia.org/wiki/
Wirus_zespo%C5%
82u_nabytego_braku_odporno%C5%9Bci 

Agata Szmeja II c 
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Mój pamiętnik 
 

                      część 3 

Nagle oprzytomniała i cicho odezwała się: 
-Już naprawdę muszę uciekać, zrobiło się bardzo późno... 
-Jeszcze tylko sekundkę, tak trudno jest mi się z tobą rozstać – próbował ją zatrzymać. 
Krysia już nie usłyszała ostatnich słów Marka, chciała stamtąd uciec, zapomnieć, poukładać 
wszystkie myśli. Wyrwała się z jego objęć i szybko pobiegła w stronę domu. W nocy nie mogła 
zasnąć, w szkole nie mogła się skupić, ale nie odpowiadała na telefony i sms-y Marka. Dlaczego 
tak bardzo jej zależy, dlaczego cała drży kiedy o nim myśli? ,,To wszystko robi się niebezpieczne. 
On może się zakochać i co gorsza… ja też mogę pokochać go do szaleństwa” – pomyślała. Była 
taka krucha, tak wrażliwa, nie chciała cierpieć, bała się życia i decyzji, którą musi podjąć. Jeśli 
odbierze jego telefony, pewnie umówi się z nim na  kolejne spotkanie. Jednak jeśli nie będzie od-
bierać, on w końcu zrezygnuje i pewnie przestanie wydzwaniać. Czy ona tego chce? Czy chce, by   
o niej zapomniał, a jej świat pozostał taki, jakim był wcześniej?  
 Minęły trzy tygodnie. Marek nie rozumiał dlaczego Krysia nie odzywa się do niego, nie 
pisze, nie daje znaku życia. Cały czas o niej myślał  i często zapominając o całym świecie nie 
umiał się skupić na swojej pracy. Codziennie chodził na spacery, tam gdzie pierwszy raz poznał 
Krysię… Jeden dzień zmienił całe jego życie. Jak to możliwe, że tak młoda dziewczyna zawróci-
ła mu w głowie? Cały czas miał przed oczami obraz, kiedy po prostu uciekła bez pożegnania… 
Chciał ją odnaleźć, ale nie znał nawet jej dokładnego adresu i nazwiska. Sytuacja, w której się 
znalazł, była beznadziejna i niemożliwa do przeskoczenia. 
 Pewnego wieczoru, kiedy jak zawsze chodził z psem po lesie, zauważył, że ktoś biegnie   
w jego stronę. Już chciał się odwrócić w przeciwną stronę, kiedy zorientował się, że to jego Kry-
sia! Zdyszana, zapłakana, z rumieńcami na twarzy po prostu wtuliła się w jego ramiona. Nie 
wiedział ile dokładnie tam stali, ale dla nich minęła zaledwie sekunda. Krysia w końcu uwolniła 
go z uścisku, podniosła głowę, by móc na niego spojrzeć i powiedziała tylko: 
- Tak bardzo, tak bardzo mi Ciebie brakowało! 
- Maleńka, ty nawet nie wiesz jak tęskniłem… - przytulił ją mocniej, a łzy spływały mu po po-
liczkach. 
Kiedy ostatni raz tak bardzo się wzruszył? Nawet nie pamięta. Rozłąka bolała, ale przecież    
ona znowu jest tuż obok, blisko niego. Nie chciałby jej więcej stracić… 
-Kochany, dlaczego twoje oczy płaczą? 
-Nie wiesz? Ze szczęścia! Zgubiłem Cię, ale w końcu odnalazłem i już nigdy nie wypuszczę!  
To jej wystarczyło. Wiedziała, że od dzisiaj wszystko się zmieni. Pokochali się z całych sił             
i nie musieli sobie tego mówić. Miłość jest jak wiatr, nie widać jej… ale czuć. 
Marek cieszył się jej każdym gestem, uśmiechem i ruchem. Nieprzytomnie się w niej kochał i nie 
wstydził się swoich uczuć. Nie musiała mu tłumaczyć, dlaczego nie pisała i nie odbierała telefo-
nów. Nie musiała mówić nic, a on ją rozumiał i to właśnie się Krysi podobało. Czy to piękny sen? 
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 Czy też może zdarzyło się naprawdę? 
-Marku, czy myślisz, że to wszystko między nami jest prawdziwe? 
Nic nie odpowiedział, tylko mocno chwycił ją w ramiona i z całych sił przylgnął do jej ust. Nie 
opierała się. Była taka stęskniona, taka roztrzęsiona i tak bardzo pragnęła jego dotyku. Marek 
całował jej szyję, miękkie włosy, oczy, nosek, uszka. Był taki szczęśliwy, przecież miał ją znowu 
przy sobie! Co za cudowne uczucie! Delikatnie przejeżdżał palcami po jej karku, dłoniach, po 
czym znów wracał do długich, rozwianych włosów. Były takie piękne, czuł ich jaśminowy za-
pach i zapragnął wtulać się w nie już zawsze... Krysia nie znała dotąd takiego uczucia, działo się 
z nią coś dziwnego, ale jakże przyjemnego! Poczuła jego palce na plecach, tak mocno ją przytu-
lał… 
 Dzień dla obojga był niesamowity. Odtąd spotykali się praktycznie codziennie. Rozma-
wiali, śmiali się, czasem nawet sprzeczali, ale bezwarunkowo kochali się miłością bezinteresowną. 
Krysia nie mówiła nikomu o Marku i co najważniejsze o swoich uczuciach. Zatrzymała to w 
swoim sercu i nie chciała się tym z nikim dzielić. Jednak przeżyła ogromną przemianę. Nie była 
już zamkniętą, nieśmiałą dziewczyną, a odważną i pewną siebie kobietką. Dzień spędzała w 
szkole i na nauce, a wieczory na spotkaniach z Markiem. Kiedy powiedział jej pierwszy raz,        
że ją kocha, zaśmiała się cichutko i powiedziała: 
-Głuptasie, wiem o tym już od  pierwszego naszego spotkania! 
-cdn 

*** 

1.JAK MA NA IMIĘ ŚWIĘTY PATRON WALENTYNEK? 
2.AUTOR NIE PODPISUJĄCY WALENTYNKI TO? 
3.MIESIĄC, W KTÓRYM OBCHODZIMY WALENTYNKI? 
4.TO ONO BIJE MOCNIEJ, GDY WIDZISZ UKOCHANĄ OSOBĘ… 
5.AMOR – BÓG MIŁOŚCI? 
6.GRECKA BO-
GINI MIŁOŚCI? 
7.WALENTYNKI 
INACZEJ NAZY-
WANE SĄ 
DNIEM? 
8.KTÓREGO 
DNIA LUTEGO 
OBCHODZIMY 
WALENTYNKI? 
9.SŁOWO, KTÓ-
RE MÓWIĄ 
CZĘSTO ZAKO-
CHANI? 
10.CZYM JEST 
PRZEBITE NIE-
SZCZĘŚLIWE 
SERCE? 

                1        

                2         

                3           

              4            

    5                    

    6                   

7                    

      8             

                9         

        10                Kącik prowadzi:  
Klaudia Kamińska 
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 Każdy szachista, który trenuje w domowym zaciszu rozwiązując różne problemy, 
analizując partie, w pewnym momencie pragnie sprawdzić swoje umiejętności. Skompliko-
wane warianty, ciche posunięcia czy inne pułapki, które można wykorzystać jako środek  
do osiągnięcia celu. Oczywiście jest  nim wygranie partii z godnym siebie przeciwnikiem. 
Można to zrobić zapraszając znajomego i rozegrać z nim towarzyską partyjkę, bądź spraw-
dzić się w szerszym gronie szachistów. Najlepszym takim sprawdzianem jest bez wątpienia 
turniej. Turnieje na ogół organizowane są przez ośrodki kulturowe, kluby lub różne stowa-
rzyszenia. Najczęściej spotykanym rodzajem turniejów jest tzw. „open”, w którym mogą 
brać udział wszyscy bez względu na wiek i ranking. Początkujący szachista gra zawsze      
z rankingiem 1200. Ranking wprowadzany jest po to, aby wiadomo było, z jaką siłą gra 
dany zawodnik . Tak prezentują się szczeble drabinki rankingowej (podział na kategorie): 
V - 1200 

IV - 1400 

III – 1600 

II – 1800 
I – 2000 
 Dalej wyniki ustawia się bardziej szczegółowo i zależy on od wygranych partii         
i rankingów przeciwników. Wówczas nie ma podziału na kategorie, lecz na ranking szcze-
gółowy i kandydatury, bądź honorowe tytuły np. mistrz krajowy, mistrz FIDE itd. Najwyż-
szym tytułem jest tytuł arcymistrza, który można zdobyć w turnieju o specjalnych warun-
kach i wymaganiach. Jednak każdy musi zaczynać od początku, dlatego nie zalecam kon-
centrowania się na wszystkich wymogach i niuansach związanych z rankingiem. 
 Pierwszy mój turniej pamiętam jak dziś - takich rzeczy się nie zapomina. Grając 
pewnego dnia z dziadkiem, zapytałem, czy mógłbym jechać na rozgrywki szachowe. Dzia-
dek zatarł ręce i bez słowa zaczął szukać jakichś informacji na temat turniejów szachowych 
organizowanych w Warszawie. Po kilku chwilach na telegazecie znalazł informacje o tur-
nieju organizowanym w szkole podstawowej przy ulicy Grzybowskiej. System rozgrywek 
wyglądał tak, że gracz dysponował 15 minutami do namysłu, 7 rund-czyli każdy musiał 
rozegrać 7 partii. Nie wiedziałem, jak to będzie wyglądało i czego mam się spodziewać, 
ponieważ dotychczas znałem swojego przeciwnika, a wcześniej miałem do czynienia           
z całkiem obcymi osobami. Nie chciałem jednak dać poznać po sobie, że  jestem lekko  

    
Witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam        
do lektury już trzeciego wydania „Szachmatów”.  
Dziś pragnę opowiedzieć Wam swoją własną  

przygodę z szachami. 
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podenerwowany i w duchu myślałem: „Zagram, przecież nic nie tracę”. Wpisowe na tur-
niej wynosiło 10 zł, ale tu nie chodziło o pieniądze. Zostałem nauczony, że szachy to gra 
królewska, gra dżentelmenów i zawiera zasady, których należy przestrzegać. Nie martwi-
łem się, że muszę zapłacić 10zł, gdyż wiedziałem, że nabiorę pewnego doświadczenia      
i wiedzy, która w przyszłości może pomóc mi w zdobyciu czegoś więcej niż pieniędzy. 
Wiedziałem, że brzmi to zbyt idealistycznie i nie wdawałem się w dalsze wywody tylko 
postanowiłem, że pojadę i zagram.  
 Był to piękny kwietniowy poranek, kiedy wychodziłem z domu, niebo było bez-
chmurne i świeciło piękne słońce. Pomimo pięknych widoków w środku czułem się jakoś 
dziwnie. Gdy dotarłem na miejsce, wiedziałem już, że to jest trema, obawa przed czymś, 
co znałem tylko z opowieści mojego dziadka. Teraz miałem doświadczyć tego na własnej 
skórze. Gdy wywieszono kojarzenia, czyli tabele, kto z kim ma grać, dziadek powiedział, 
żebym się niczym nie martwił, nie patrzył na ranking, wiek, wygląd tylko, abym skupił 
się na grze. Jak zawsze powtarza — „graj swoje”. Usiadłem przy stoliku. Obok szachow-
nicy znajdował się zegar, na którym odmierzone było po 15 minut dla każdego z nas.    
Po chwili zjawił się niewysoki brunet z butelką wody. Podał mi rękę i zajął miejsce na 
przeciw mnie. Pomyślałem, że nie mam się czego obawiać - ktoś taki nie zrobi mi krzyw-
dy. Sędzia główny dał znak do rozpoczęcia partii. Dało się słyszeć zgrzyt zegarów rozpo-
czynających odliczanie czasu i walenie pionków o szachownice. Spojrzałem za siebie      
i zobaczyłem, że nie jestem sam - po twarzy dziadka widać było, że również to przeżywa. 
Wziąłem głęboki oddech i wykonałem pierwszy ruch. W efekcie końcowym gra zakoń-
czyła się wygraną niepozornie wyglądającego chłopaka. Bo tak naprawdę nie chodzi        
o wygląd, o to jakie robi się wrażenie, ale to co prezentuje się grą. Tamtego dnia zrozu-
miałem, że podjąłem się trudnego wyzwania, jednak wizja czasochłonnych treningów 
wcale mnie nie zraziła.  
 Uczucia towarzyszące każdemu turniejowi, który na swój sposób jest inny, ten 
dreszczyk emocji, którego nie można opisać, wart jest wielu wyrzeczeń i poświęceń.  
Dlatego wszystkich czytelników zachęcam: ,,Grajcie, grajcie i chodźcie na turnieje, bo    
to wspaniała okazja do poznania ciekawych osób i doznania niezapomnianej przygody. 

 
 

  
Pozdrawiam wszystkich czytelników! 

P.S. Powyższy artykuł  
dedykuję najlepszemu trenerowi  

i dziadkowi  
– dziękuję! 

Mateusz Lewandowski I g 
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W naszej szkole istnieją ukryte talenty, o których warto dowiedzieć się czegoś więcej. Postanowili-
śmy więc stworzyć w „Nowej Jedynce” dział poświęcony właśnie takim ciekawym osobom, o któ-
rych istnieniu często nawet nie wiemy, choć w rzeczywistości odnoszą one wielkie sukcesy nawet na 
arenie międzynarodowej! W tym numerze prezentujemy wywiad z zawodowym tancerzem z naszej 
szkoły Szymonem Kulisiem z klasy II c, który w poprzednim roku zachwycił całą szkolną publicz-
ność swoim tanecznym występem. Szymon jest półfinalistą Młodzieżowych Mistrzostw Świata. 
Zaciekawiło nas, jak godzi on zajęcia pozalekcyjne ze szkołą? Kiedy znajduje czas na ukochany 
taniec?  

Talent to tylko wielka cierpliwość. 

Angela: Jaki typ tańca uprawiasz i co było inspiracją do podjęcia takiej decyzji? 
Szymon: Obecnie jest to 5 tańców podstawowych: walc wiedeński i angielski, tango, quickstep i foks-
trot. Inspiracja? Zaczęło się tak, że moja siostra z bratem zaczęli tańczyć, a ja poszedłem w ich ślady. 
A.:  Od ilu lat trwa Twoja przygoda z tańcem? 
Sz.:  Trwa od dziesięciu lat. 
A.:  Gdzie zacząłeś trenować? 

Sz.: Zacząłem trenować w klubie w Łomiankach klub „SWING”. 
A.: Gdzie obecnie trenujesz? 

Sz.: Obecnie trenuję z partnerką z Estonii. Ona mieszka 
tam – ja tutaj. Ona przylatuje na 2 tygodnie i trenujemy 
w Polsce, a potem ja lecę do Estonii i trenujemy u niej. 
Następnie razem jedziemy do Włoch, Oslo czy Anglii, 
zależy od tego, kiedy trenerzy mają czas i gdzie może-
my trenować. 
A.:  Jaki jest Twój największy sukces? 
Sz.: Półfinał mistrzostw świata w kategorii młodzież. 
A.: To piękny sukces! Gratulujemy! Jakie zdarzenie 

najbardziej utkwiło  w Twojej pamięci, podczas kariery 

tanecznej? 
Sz.: Chyba właśnie te mistrzostwa świata. 
A.: Ile godzin dziennie poświęcasz na taniec, czy masz 

czas jeszcze na szkołę? Jak to przekłada się na Twoje 

życie osobiste?  
Sz.: Czasu na szkołę nie mam, trenuję ok. 4 godzin 
dziennie. Życia osobistego również „nie posiadam”. 
Właściwie moje życie kręci się wokół sali i szkoły. 
A.: Ile czasu musisz poświęcić na to, aby przygotować 

się do występu? 
Sz.: Cały czas się przygotowuję do występów i trenuję. 
Nie ma tak, że jest jakiś występ, a ja się przygotowuję 
tuż przed nim.  
A.: Jeśli miałbyś w dwóch zdaniach powiedzieć, za co 

kochasz taniec, to co byś odpowiedział? 
Sz.: Trudne pytanie...  
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Autoportret ze słonecznikiem 
Van Dyck 

Po prostu czasami coś robimy i czuje-
my właśnie, że to jest to, co chcemy 
kontynuować przez całe życie, u mnie 
właśnie tym jest taniec. 
A.: Czy nie martwiłeś się nigdy tym,   

że taniec jest bardziej damską 

„fascynacją”? 
Sz.: Nie, nigdy się na tym nawet nie 
zastanawiałem. W życiu chcę być ory-
ginalny, wszyscy biegają za durną pił-
ką, a ja robię coś innego. Taniec nie 
jest tylko damski – przeciwnie. ☺ 
A.:  Czy z którąś partnerką łączyło    

Cię coś więcej niż taniec? 

Sz.: Nie, zawsze to była tylko praca      
i na tym się kończyło. Nie jest dobrze 
łączyć życie osobiste    z tańcem. 
A.: Czy usłyszałeś kiedyś krytykę na 

temat Twojego sposobu tańczenia,   

jak to przyjąłeś? 
Sz.: Krytykę słyszę na co dzień          
od trenera. Krytykę trzeba przyjmować, żeby móc stawać się coraz lepszym. 
A.: Czy podczas zawodów, w których uczestniczyłeś, spotkałeś osobę, która wydawała Ci się równie 

dobra, jak Ty lub też lepsza od Ciebie? 
Sz.:  Na każdych zawodach spotykam takie osoby. To nie jest tak, że jestem lepszy niż konkurencja. 
Często takie uczucie mi towarzyszy, ale najlepiej jest o tym nie myśleć. 
A.: Czy czułeś kiedyś, że przegrałeś, będąc najlepszym na zawodach, bądź wygrałeś wiedząc, że byli 

lepsi?   
Sz.: Tak, często się tak zdarza. Kiedy myślimy, że jesteśmy słabi, to zazwyczaj wygrywamy, bo nie 
myślimy o konkurencji, nie zastanawiamy się jak tańczy. Zdarza się też, że jest się najlepszym                
i wszyscy o tym mówią, a czasem jednak nie tylko taniec decyduje o wyniku.  
A.: Czy zostałeś kiedyś niesprawiedliwie oceniony przez sędziów? 
Sz.:  Zależy jak do tego podejść. Jury ma większą wiedzę ode mnie na temat sposobów tańca. Na pewno 
mieli rację. Zawsze byłem sprawiedliwe oceniany.  
A.: Czy zdarzyła Ci się, kiedyś wpadka, pomyłka na scenie zauważalna dla publiczności? 

Sz.: Przewracałem się chyba parę razy na parkiecie, normalna rzecz, zdarza się.  
A.:  Czy zdarzyła Ci się kiedyś śmieszna sytuacja, kiedy tańczyłeś ze swoją partnerką? 
Sz.: Takie przygody mamy na co dzień.  Jeśli np. zmieni mi się partnerka, to mylimy układy naszych 
kroków i wtedy różnie to bywa. Oboje po części mamy rację. W tańcu to dziwnie wychodzi, zatrzymu-
jemy się i sprzeczamy o kroki. Potem decydujemy, które miało rację i przy tym zostajemy.  
A.: Czy masz swoich idoli tanecznych, z których czerpiesz przykład? 
Sz.: Mistrzowie świata, w większości Włosi.  
A.:  Jakie masz plany na przyszłość związane z tańcem? 

Sz.: Wyjechać z Polski i się rozwijać. Na pewno nie pójdę na studia, bo to szkoda czasu. Nie wiąże 
przyszłości z nauką, a z tańcem – owszem.:) 
 
Szymonie!  

W imieniu całej Redakcji życzymy powodzenia w życiu osobistym jak i zawodowym. Gratulujemy suk-

cesów i jednogłośnie życzymy jeszcze większych!!!    

                      Angela Łuczak I g 

 

 
 

⇒Inspiracja: rodzina.. 

⇒Typ tańca: walc wiedeński, angielski, tango, quickstep        

i fokstrot.. 

⇒Największy sukces: półfinał mistrzostw świata                 

w kategorii młodzieży! 
⇒Idole: Włosi i oczywiście mistrzowie świata. 
⇒Marzenie: Wyjechać za granicę i rozwijać swój potencjał 

taneczny. 

⇒Wolny czas: Aktualnie BRAK 

⇒Dla wielbicielek, wiadomość z ostatniej chwili:  
Szymon nie umawia się z partnerkami, z którymi tańczy:) 
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Tytuł: Gdzie jesteś 
Amando (Gone baby 
gone) 
Reżyseria: Ben 
Affleck 
Gatunek: Dramat, 
Kryminał 
Scenariusz: Aaron 
Stockard, Ben Affleck 
Obsada: Casey 
Affleck, Michelle Mo-
naghan, Morgan Fre-
eman, Ed Harris  

Ben Affleck po dobrze 
przyjętym Hollywo-
odland, który, po dłu-
giej obecności jedynie 
w plotkarskich maga-
zynach, a nie na 
ustach widzów, bądź 
festiwalach, sprowadził 
go ponownie na drogę 
kina, teraz postanowił 
zasiąść z drugiej stro-

ny kamery. Jego najnowszy film „Gdzie jesteś Amando?” 
pokazuje, że czuje się on tam dobrze, a patrząc przez pry-
zmat jego dokonań aktorskich, efekty też są lepsze. Możli-
we, że już niedługo to młodszy Affleck (Casey) błyszczał 
będzie na srebrnym ekranie, a starszy udoskonaliwszy 
swój warsztat przeniesie się na reżyserię. 
       Zaginęła dziewczynka (tytułowa Amanda). Wszelkie 
służby zostają postawione w stan gotowości. Zrozpaczona 
ciotka (Amy Madigan) niezadowolona postępami policji 
zgłasza się do prywatnych detektywów Kenzie (Casey 
Affleck) i Gennaro (Michelle, Monaghan), którzy podejmu-
jąc się sprawy, muszą wkroczyć w ciemne i niebezpieczne 
zaułki Dorchester, dzielnicy Bostonu. Kiedy przypuszczają, 
że poznali już wszystkie tajemnice, skrywane przez matkę 
Amandy (Amy Ryan): alkoholiczkę i narkomankę, sprawa 
zaczyna się komplikować. Od tej pory poszukiwanie dziec-
ka zaczyna nabierać dla dwojga detektywów kształtu obse-
sji, a kolejne odpowiedzi stawiają ich przez wyborem, który 
zdecyduje nie tylko o ich losie. 
       Głównym bohaterem książki Dennisa Lehane'a (Rzeka 
Tajmnic) oraz powstałego na 
jej podstawie filmu jest Patrick 
Kenzie. To on odpowiedzialny 
jest za najważniejsze decyzje, 
on łączy brudny świat gangów 
narkotykowych z heroicznym 
światkiem stróżów prawa, on 
po pracy wskakuje w dres          
i rozmawia z sąsiadami z dziel-
nicy,  w której się wychował.  
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Bo Patrick jest z Dorchester i wie jak świat tam wyglą-
da. Strzelaniny, morderstwa, porwania, narkotyki. 
 Nic nie jest jednak czarno białe. Nie ma także 
odwrócenia ról. Kolory przemieszały się tak bardzo,    
że Kenzie boi opowiedzieć się po jednej ze stron. Kie-
dy jego frustracja i bezradność znajdują ujście w za-
mordowaniu pedofila, nie czuje satysfakcji, bądź ulgi.   
Nawet poparcie, czy wręcz uznanie ze strony policjan-
tów, przyjaciół, czy narzeczonej nie utwierdza go w 
słuszności swojej decyzji. W czasie rozmowy z Brous-
sard (Ed Harris) nie przyjmuje prezentowanej przez 
detektywa filozofii. „Gdy czujesz wstyd, to znaczy,      
że źle postąpiłeś” - mówi. Kenzie czuje się źle i żałuje 
swoich decyzji. Dalej czekają jednak na niego nowe      
i trudniejsze. Chwilę przed rozwiązaniem zagadki Gen-
naro mówi, że jest taka rzecz, która zanim ją zrobisz      
to musisz być na sto procent pewny. Po chwili pyta go 
czy jest pewien. Odpowiada, że nie. I taki jest Patrick. 
Niepewny swoich decyzji. Podejmujący je jakby ze 
znakiem zapytania. Jednak gdy trzeba - sprzeciwiający 
się ogółowi, wybierający mniej bezpieczną drogę.          
I zostawia nas z pytaniem, czy ta droga była właściwa. 
 Aktorsko film prezentuje się bardzo dobrze. Ed 
Harris oraz Amy Ryan (nominacja do Oskara) pokazują 
klasę, zwłaszcza Harris, który kolejne aspekty swojej 
roli odkrywa po kolei, nieśpiesznie, nie bombardując 
widza nadmierną mimiką i nachalną techniką. Młodszy 
Affleck jest dobry i – zważywszy, że na nim opiera się 
większość filmu – nie niszczą go częste zbliżenia i pro-
blematyczność postaci. Czasami ma o jeden wyraz 
twarzy za mało, ale w gruncie rzeczy idealnie wtapia 
się w atmosferę okolicy. Co ważniejsze, nie wygląda  
na przebranego w dres, jak mogłoby być w przypadku 
innych aktorów. 
 Od strony technicznej film jest sprawnie nakrę-
cony, ale w niektórych ujęciach widać debiut reżyser-
ski. Jednak nie widać zbyt wielu złych decyzji Afflecka. 
Drażni z kolei brak nastrojowej muzyki (poza świetnym 
początkiem), która mogłaby być idealnym narratorem 
dziejącej się na ekranie akcji. Klimat na szczęście bu-
duje odpowiedni montaż i dobrze wykorzy-
stany potencjał książki Lehane'a. Reżyser 
unika także precyzowania sądów, opowie-
dzenia się po jednej ze stron. Zostawia więc 
widzowi możliwość podjęcia decyzji. Decyzji, 
która wymaga pytania: czy dziecko jest 
szczęśliwsze z rodziną, czy ludźmi, którzy 
kochają je i dbają o nie? Patrick odpowie-
dział na to pytanie. Ale czy podjął właściwą 
decyzję?  

Ewa Struniawska I g 
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        Frank Darabont współtworzył          
w swojej karierze dwie spośród najlep-
szych ekranizacji powieści Stephena Kin-
ga: Skazani na Shawshank oraz Zieloną 
Milę. Jego najnowszy film nie wpisze    
się zapewne do tego znakomitego grona, 
ale pokazuje, że twórca dobrze czuje się 
w twórczości poczytnego pisarza fanta-
stycznych historii, zachowując nastrój     
i charakterystyczne cechy jego dzieł. 
Tym razem, co jest może winą nie aż tak 
wdzięcznego pierwowzoru literackiego, 
Darabont nie wyszedł zbytnio poza ramy 
kina grozy. Spojrzawszy jednak na film 
przez pryzmat dramatu, można zauważyć 
lekkie wychylenie się twórcy spoza obo-
wiązujące normy. Szczególnie jest          
to widoczne w gorzkim zakończeniu. 
        Fabuła jest prosta. Otóż tajemnicza 
mgła (a raczej kryjące się w niej stwory) 
zmusiła garstkę mieszkańców miasteczka 
do skrycia się w supermarkecie. Zestre-
sowani, niepewni, co dzieje się na ze-
wnątrz, zaczynają panikować.               
Po pewnym czasie pojawiają się pierwsi 
liderzy: David Drayton (średni Thomas 
Jane), który widział już czające się po-
twory i chce się im przeciwstawić, Pani 
Carmody (rewelacyjna Marcia Gay Har-
den), fanatyczka religijna, głosząca,       
że następujące zdarzenia są wynikiem 
Apokalipsy, nawołuje wszystkich do 
poddania się woli Boskiej, oraz Brent 
Norton (Andre Braugher),  

Apokalipsa według Darabonta 
 
Tytuł: Mgła (Mist) 

Reżyseria i scenariusz: Frank Darabont 
Gatunek: Sci-Fi, Dramat, Horror 
Obsada: Thomas Jane, Marcia Gay Harden, Lau-
rie Holden 

który nie wierzy w nadprzyrodzone zja-
wiska i pragnie udać się po pomoc. Brent 
zbiera kilku ochotników i razem wyru-
szają we mgłę nie wierząc w zapewnienia 
Draytona o realności zagrożenia. Dalej 
film opiera się na budowaniu napięcia, 
które zostaje rozładowywane przy spo-
tkaniu z niezidentyfikowanymi przyby-
szami i następuje powtórka. 
        Darabont postawił na straszny film 
(i tak właśnie jest reklamowany), a wła-
śnie w tym aspekcie jego dzieło się nie 
sprawdza. Ograniczo-
ny budżet widoczny 
jest przy bardziej wi-
dowiskowych sce-
nach, a bezpośrednie 
ataki obcych są naj-
słabszymi momenta-
mi filmu. Widoczne 
są także pewne kalki 
tego gatunku.          
Mamy więc romans 
(niewielki wątek, ale jednak obowiązko-
wy), popchnięcie filmu przy pomocy ak-
cji ratunkowej, w której bierze udział 
wiele osób, aby można było pokazać kil-
ka śmierci i udowodnić, że mamy do czy-
nienia z obrazem pełnym akcji; mamy 
oczywiście także mężnego Davida, który 
jest (a raczej aktor go grający) zbyt bez-
barwny na poprowadzenie historii. Ina-
czej sprawa ma się z Panią Carmosy per-
fekcyjnie przedstawioną i pogłębioną  
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przez Marcia’e Gay Harden. Jej interpre-
tacja fanatyczki religijnej zwiastującej 
Apokalipsę i w rozrachunku przejmującą 
władzę nad ludźmi w supermarkecie, jest 
porywająca, ale także niepokojąca. Uka-
zuje nam bowiem, jak w obliczu niepew-
ności i strachu ludzie szukają odpowiedzi 
w religii.  
        Dużo lepiej film prezentuje się jako 
dramat ludzi zamkniętych w jednym bu-
dynku. Pełni niepewności jutra i sparali-
żowani strachem są podatni na każde ide-
e, które pozwolą im odgonić niebezpie-
czeństwo i przeżyć. Właśnie tym azylem 
staje się wiara, która, chociaż w filmie 
nazwana, jest raczej uniwersalną defini-
cją wszelkich wyznań począwszy od 
chrześcijaństwa kończąc na islamie, 
przedstawioną przez reżysera. Tym bar-
dziej dziwi, że obraz Darabonta nie 
wchodzi do naszych kin w atmosferze 
skandalu, a przemyka po cichu, nie zosta-
jąc wciągniętym w debatę dotyczącą 
przedstawienia Boga. W jednej ze scen 
któryś z bohaterów, odpowiadając pona-
wiającej zapewnienia o ich śmierci Pani 
Carmody, zapewnia ją, że też wierzy       
w Boga, ale nie wydaje mu się, aby był 
„dupkiem spragnionym krwi”. Stwórca     
i jego wizja przedstawiana przez fana-
tyczkę religijną jest bliższa Staremu Te-
stamentowi, niż miłosiernemu i dobrotli-
wemu, jakim kreuje Go współczesny Ko-
ściół. Nie przeszkadza to jednak w łatwo-
ści, z jaką odizolowani ludzie pragną 
uwierzyć z Jego istnienie, gdy przycho-
dzi im spotkać się z kreaturami, których 
pochodzenie jest znane. Pomimo wielu 
wad fani Kinga nie powinni wyjść z kina 
zawiedzeni. W gruncie rzeczy film został 
nakręcony przez autora dwóch niezapo-
mnianych ekranizacji. 

Autora Mrocznej wieży, który udowod-
nił, jak czuje się w tworzonej przez 
niego atmosferze i przenoszeniu jej    
na ekran. Obrazowi brak świeżości,    
ale jest to chyba wina pierwowzoru 
literackiego, na którym oparł się Dara-
bont. Nie wystarczy bowiem wpuścić 
kilku osób do odizolowanego budynku 
i dołożyć kilka potworów, aby film był 
przerażający i godny zapamiętania, jak 
np. Lśnienie. Niestety w czasach kiedy 
granice strachu, które opierają się na 
operacjach na otwartym mózgu i wyła-
mywaniu im różnych części ciała, dyk-
tuje Piła i Hostel, coraz trudniej na-
tknąć się na film, który operuje klima-
tem, a nie niesmacznymi scenami tor-
tur. 

Ewa Struniawska I g 
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Koło teatralne prowadzone przez Panią Profesor Joannę Sałasińską w naszej 

szkole to doskonała forma spełniania swoich artystycznych marzeń. Członko-
stwo w grupie umożliwia rozwijanie i doskonalenie talentów wokalnych, ak-

torskich i tanecznych.  
 
Grupa działa już od kilku lat, składa się z uczniów kilku klas, wystawiła wiele 
ciekawych sztuk, wielokrotnie reprezentowała naszą szkołę na zewnątrz. Przykła-
dem może być tegoroczny występ na targach Expo 2008. Grupa przygotowała 
show z filmu „Grease”, dwa układy taneczne z krokami Jaifa i breakdance. Pokaz 
okazał się sukcesem, podobnie jak zeszłoroczne przedstawienie „Romeo i Julia”. 
Kolejne występy są zaplanowane na 9, 16, 23 kwietnia (Dni otwarte dla gimna-
zjalistów).  W przygotowaniach jest sztuka pt. „Makbet” i skecze. Koło teatralne 
pracuje więc pełną 
parą, ale potrzebuje 
też „świeżej krwi”, 
ludzi z oryginalnymi 
pomysłami, arty-
s t y c z n ą  d u s zą , 
uczniów, którzy pra-
gną wnieść coś cieka-
wego do naszego 
licznego grona. Na 
próbach panuje miła, 
rodzinna i przyjazna 
atmosfera, ale nie 
brakuje również dys-
cypliny i ciężkiej 
pracy, która potrzeb-
na jest szczególnie 
przed występami… 

Ekipa teatralna po wyczerpującej próbie 
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Pani Profesor Joanna Sałasińska, 
która opiekuje się naszym kołem, 
całym sercem i duszą jest oddana 
swojej pracy, wspiera nas przed 
występami, pomaga nam w organi-
zowaniu przedstawień, zdobywaniu 
środków do pracy teatralnej, czeka 
z „otwartymi ramionami” na kan-
dydatów. Na pewno warto zaintere-
sować się kołem teatralnym, gdyż 
jest to doskonała okazja do arty-
stycznego rozwijania się,        do-

skonalenia swojego warsztatu aktor-
sko-wokalno-muzycznego        i po-
znawania nowych, ciekawych oso-
bowości, które już działają w naszej 
grupie. 

Na fot. w górnym i dolnym 
rogu klasa prof. Joanny 
Sałasińskiej     ze spekta-
klem „Katyń”,   na deskach                
Teatru Polskiego 

Adrianna Smoczyńska I g 

Na fot. obok: próba do grease  
— gratulujemy sprawności! 
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Pokonam trudy, mozoły,  

czy będzie gorzej, czy lepiej,  

uświęcę słowem – anioły -  

one pomogą mi wzlecieć...  

(COMA)   

 

 Któregoś popołudnia, czekając na przystanku 

tramwajowym w nie najlepszym nastroju, przysiadłam 

na ławce, by odczytać sms-a... Nagle podeszła do 

mnie młoda kobieta, schyliła się delikatnie... Za-

uważyłam ją dopiero, gdy wypowiedziała słowa, które 

już do końca tamtego dnia nie pozwoliły mi się smu-

cić... Powiedziała, że choćby świat się walił, to 

nie jestem sama... I wiecie, co myślę…? To był 

anioł... Niekoniecznie anioł od Tego tam na Górze, 

ale był... I myślę, że tak naprawdę, to anioły 

drzemią w każdym z nas. Budzą się chociażby przez 

maleńkie otwarcie siebie w wierszu... 

 

 Paulina Neska 

 
 

M a ł g o r z a t a  O l s z e w s k a  
Przebudzenie 

 

Marzeniami i muzyką 

Namaluję lepszy świat 

Radość złączy się z nadzieją 

I zatańczą razem w takt 

 

Kiedy już tak będą tańczyć 

Wszystko wokół zbudzi się 

I zapachem tulipanów 

W wiosny stan wprowadzi Cię 
www.zbaszyn.com/poezja/ 


