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„Boże Narodzenie – świętem 

wielu wyznań”  

Święta Bożego Narodzenia tuż tuż… Wszyscy 
czekamy na nie z niecierpliwością. Dla jednych 
jest to czas, w którym mogą się spotkać ze 
swoimi bliskimi lub pogłębić swoją wiarę, a dla 
jeszcze innych- po prostu dni wolne od nauki. 
Mimo to, mamy nadzieję, ze niewiele jest osób, 
które tak myślą. Pamiętajmy bowiem, że cieszy-
my się wtedy z przyjścia na świat małego dzie-
ciątka, którym jest Jezus Chrystus. Dlatego 
przede wszystkim Boże Narodzenie to święto 
religijne obchodzone przez katolików, prawo-
sławnych czy protestantów. Wszystkie te ko-

ścioły posiadają niezwykle ciekawe tradycje obchodzenia świąt Narodzenia Pańskiego. 

 

 Znajdujący 
się naprzeciwko 
naszej szkoły Ko-
ściół Pokoju należy 
do parafii ewange-
licko-ausburskiej. 
Parafia ta liczy ok. 
150 wiernych. Ko-
ściół ten posiada 
również pewne 
tradycje obchodze-
nia świąt. Jednak 
większość stanowią 
regionalizmy kultu-
rowe, krajowe lub 
inne, mimo że jest 
to takie samo wy-
znanie luterańskie. 
Tak na przykład 
w Niemczech nie ma opłatka, natomiast w Polsce jest. Z kolei na Śląsku Cieszyńskim wy-
pieka się specjalny opłatek zwinięty w rulonik z dodatkiem cynamonu, który nazywa się 
„Szulek”. Co roku w kościele ewangelicko-ausburskim rozbrzmiewają kolędy. Wszytskie są 
podobne lub identyczne do tych śpiewanych przez katolików. Ewangelicy nie robią szopek 
Bożonarodzeniowych. Jak powiedział ks. Witold Pętela w rozmowie z nami: „Chcemy aby to, 
co zewnętrzne, nie zdeterminowało tego, co wewnętrzne.” 

 

 Po świętach probosz chodzi po kolędzie. Odwiedza on, bowiem swoich parafian 
w ciągu roku.  W dzień Wigilii panuje niezwykła atmosfera. Cała rodzina czeka z wielką 
niecierpliwością na zejście pierwszej gwiazdki. Jednak wieczerza jest dopiero po uroczystej 
Mszy Świętej(odpowiednik pasterki). Pozostałe tradycje sa identyczne jak w Kościele Kato-
lickim. Na wigilijnym stole nie może zabraknąć 12 potraw oraz miejsca, dla zbłąkanego 
wędrowca. 

       Agnieszka Banach  

       Anna Buczkowska  



2 

PRZECIĄG   www.lo3.net.pl 

Już od godzin porannych 15 listopada 
aula szkolna była wypełniona uczestni-
kami konkursu… Śpiew rozbrzmiewał w 
całej szkole i panowała napięta atmosfe-
ra. Tego to dnia odbył się III Powiatowy 
Konkurs Piosenki Poetyckiej. Wśród 
uczestników przeważały osoby z naszej 
szkoły, lecz także mogliśmy posłuchać 

wykonawców m.in. z 3 Gimnazjum w Świdnicy, ze szkół dzierżoniow-
skich i z I LO w naszym mieście. Piosenki, które były śpiewane, doty-
czyły najczęściej jesiennego klimatu albo poruszały tematy napraw-
dę ważne dla świadomej egzystencji każdego człowieka. 

Poziom był naprawdę bardzo wysoki. 
Mimo że dość duża liczba uczestników 
nie pojawiła się, to poprzeczka podnosi-
ła się z występem każdego kolejnego 
zawodnika, a dziecinna ciekawość wzra-
stała z każdą kolejną sekundą… Gdy na 
scenę wyszła pierwsza zawodniczka na 
jej twarzy widać było wielką nadzieję i 

zdenerwowanie (Czemu w ogóle nie można się dziwić). U kolejnych 
zawodników także można było bardzo dużo wyczytać z twarzy, jed-
nak nie były to ciągle te same uczucia. Jednemu pokrywała się ona 
rumieńcem, innemu znów oczy rozbłysły dziwnym blaskiem, a jesz-
cze innemu rozjaśniła się w uśmiechu… 

Gdy konkurs dobiegł końca, jury udało 
się na naradę, a na scenę zajaśniała 
gwiazda ówczesnego wieczoru - Hell 
Heaven. Cała publiczność została rozru-
szana i nie taiła zdziwienia, że w III LO 
jest tak dobry zespół. Podczas gdy jury 
poszło na obrady, wśród osób, które 
głosowały na uczestników Konkursu, 

została wylosowana nagroda. Otrzymała ją Małgorzata Słubicka. 

Po powrocie jury zostały wręczone nagro-
dy: wyróżnienia, 3,2,1 miejsce i Grand 
Prix. Byłam zupełnie rozczarowana, gdy 
ogłoszono, że Małgorzata Wilk, która 
zaśpiewała autorska piosenkę- „łzy 
smutku” otrzymała tylko wyróżnienie. 
Skoro dziewczyna, która tak pięknie 
śpiewa dostała tylko wyróżnienie, to cóż 

to musiał być za poziom! Na szczery podziw zasługuje także Roksa-
na Kania, która nie tylko sama śpiewała to także, wspomagała swo-
ich kolegów podczas ich występów grą na skrzypcach. Brawa! Tak 
trzymać ! 

Co do miejsc na podium, to 3 miejsce 
otrzymał Marcin Malinowski, z piosenką 
"Pocałunek ognia" z III LO, miejsce 2 
zajęła Ada Jaworska , z piosenka "Za 
szybą" – ze Świdnickiego Ośrodka Kultu-
ry, a miejsce 1 należało do Barbary Ja-
nas, z "Kasztanami"- z Gimnazjum nr 3 w 
Świdnicy. Grand Prix, co nikogo nie po-

winno dziwić, zdobył Łukasz Grabicki – który w końcu nauczył się 
śpiewać bez nadmiernej przesady ;)-  z piosenka  "Przeciw temu 
czasowi" - III Liceum Ogólnokształcące Świd-
nica. Laureatom gratulujemy i życzymy dal-
szych jeszcze większych sukcesów… a kolej-
ny konkurs już za rok. 

 

W jury zasiedli: p. Zdzisława Patała, p. To-
masz Wyrwa, p. Anna Borowska i p. Zdzisław 
Chrust. 

Rozmowa Łukaszem GrabickimRozmowa Łukaszem GrabickimRozmowa Łukaszem GrabickimRozmowa Łukaszem Grabickim: 

P:Powiedz nam o uczuciach jakie towa-
rzyszyły Ci na scenie. 

ŁG: Zależało mi bardzo na tym, aby prze-
kazać wszystkie emocje jakie towarzyszy-
ły mi przez czas spędzony z piosenką, a 
także tak wyszedłem na scenę i zobaczy-
łem wszystkie oczy wpatrzone we mnie coś ścisnęło mnie za gardło, 
a następnie poczułem skrzydła u ramion i to dodało mi pewności 
siebie. 

 

P: O czym myślałeś, gdy wyszedłeś na scenę? 

ŁG: Myślałem o tym, czy wybrałem dobry sposób zaśpiewania pio-
senki, bo zależało mi na tym aby dotarła do wszystkich ludzi zebra-
nych na sali… (śmiech) a później miałem ogromną nadzieję, że mi 
nie wyłączą mikrofonu. 

 

P: A co myślałeś o konkurencji? 

ŁG: Uważam, że w tym roku była ona spora i 
poprzeczka została wysoko ustawiona. Było z 
kim powalczyć i to sprawia, że uczucie wygranej 
jest jeszcze słodsze. 

 

P: Co czułeś, gdy jury wyczytało Twoje nazwisko, 
oznajmiając że Grand Prix’a masz w kieszeni? 

ŁK: Nie spodziewałem się, że wygram. W ogóle mi to na myśl nie 
przyszło. Byłem z tego powodu naprawdę szczęśliwy i zaniemówiłem 
z wrażenia… Po prostu nagle zabrakło mi słów. Chcę jednak zazna-
czyć, że bez pomocy Roksany Kani nie osiągnąłbym tego wszystkie-
go. Przy okazji chcę jej niezmiernie podziękować. 

 

P: A powiedz nam o przygotowaniach… długo trwały? 

ŁG: (śmiech) Jak grzeczny uczeń przygotowywałem się całe dwa 
miesiące… Czasami bywały naprawdę straszne, gdyż czasami przy-
chodziłem do szkoły o 8 i dopiero o 20 z niej wychodziłem. 

 

P: A kiedy płyta? 

ŁG: Płyta będzie jak będzie… Jak na razie nie mam żadnych wiado-
mości na ten temat… Zaległa jest jeszcze z tamtego roku (uśmiech). 

P.S. Do pań muzyczek: 

Naprawdę chcielibyśmy usłyszeć Łukasza częściej niż na apelu 
szkolnym. A ponieważ z w tamtym roku płyty nie nagrał, to teraz, 
mamy nadzieję, będzie 2Pac? J 

Ewa Cielecka  

 

Mimozami jesień się zaczęła….Mimozami jesień się zaczęła….Mimozami jesień się zaczęła….Mimozami jesień się zaczęła….    
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BoŜe Narodzenie to święta, które powodują, Ŝe ciemne zimo-BoŜe Narodzenie to święta, które powodują, Ŝe ciemne zimo-BoŜe Narodzenie to święta, które powodują, Ŝe ciemne zimo-BoŜe Narodzenie to święta, które powodują, Ŝe ciemne zimo-
we dni pięknieją i radośnie się rozświetlają. Cichną spory, panuje Ŝycz-we dni pięknieją i radośnie się rozświetlają. Cichną spory, panuje Ŝycz-we dni pięknieją i radośnie się rozświetlają. Cichną spory, panuje Ŝycz-we dni pięknieją i radośnie się rozświetlają. Cichną spory, panuje Ŝycz-

liwość i na twarzach ludzi gości uśmiech. liwość i na twarzach ludzi gości uśmiech. liwość i na twarzach ludzi gości uśmiech. liwość i na twarzach ludzi gości uśmiech.     

 

Święta - wyraz nam do-
brze znany, zapewne każdy, 
kogo byśmy się zapytali odpo-
wiedziałby na pytanie, czym one 
są, lecz w głębi naszej duszy 
dla każdego są czymś innym - 
czym? Żeby odpowiedzieć na to 
pytanie, trzeba sięgnąć daleko 
w przeszłość. Wyłania się z niej 
zaskakująco bogaty, częściowo 
już zapomniany świat polskich 
obyczajów.  

 Wiele z obrzędowości 
bożonarodzeniowej odeszło w 
zapomnienie, pewnych obycza-
jów już nie stosujemy w na-
szych domach, jednak dużo z 
dawnego charakteru tych świąt 
pozostało. Nie zmienił się pod-
niosły charakter Bożego Naro-
dzenia. Wówczas staramy się 
zbliżyć do rodziny, pamiętać o 
wszystkich bliskich, nawet, jeśli 
nie możemy się z nimi spotkać. 
Tak też było i dawniej, tych in-
formacji nie musieliśmy szukać 
daleko. Znaleźliśmy restaura-
cję, w której nie tylko można 
coś zjeść, ale także i dowiedzieć się sporo informacji na 
temat szlachty polskiej. Jerzy Majorek Jerzy Majorek Jerzy Majorek Jerzy Majorek opowiedział nam o 
swojej pasji, przywiązaniu do tradycji i świątecznych przepi-
sach. 

M.KM.KM.KM.K: Czy uważa Pan, że Karczma Zagłoba jest tylko zwy-
kłym miejscem turystycznym, ale czymś więcej? Czy jest 
szansa abyśmy dowiedzieli się tu czegoś na temat życia 
szlachty polskiej oraz jak w tamtej epoce obchodzono 
Święta? 

J.M.:J.M.:J.M.:J.M.:, Kiedy remontowałem ten lokal, włożyłem tam bardzo 
dużo serca. Wszystko dopracowałem do perfekcji. Każdy 
szczegół jest tak sprawdzony, żeby nic nie było sprzeczne z 
tamta epoką. Są antyczne przedmioty, na ścianach odtwo-
rzone malowidła itp. Ludzi zabawiają osoby zachowujące 
się jak szlachta z tamtych lat. Można poznać tam życie, 
jakie prowadził Onufry Zagłoba z powieści Sienkiewiczow-
skich, porozmawiać z przesympatyczną Basieńką żoną Wo-
łodyjowskiego. W tym miejscu życie połączone jest z histo-
rią oraz literaturą, którą młodzież powinna chcieć poznać. 
W okresie zimowym serwowane są dania, które gościły na 
polskich stołach, kiedy z oknami było zimno. Można przyjść 
i zobaczyć jak kiedyś wyglądały potrawy wigilijne za tam-
tych czasów i spróbować umieścić takie w naszych do-
mach podczas wigilii, aby poczuć klimat staropolski, z któ-
rym przecież tak dużo nas łączy. 

M.KM.KM.KM.K.: Młodzi ludzie nie przywiązują w tych czasach uwagi 
do tego, czy zjedzą coś w zwykłym czy w historycznym, kul-
turalnym lokal. Jednakże wydaje mi się, że to miejsce na-
prawdę sprawia, że człowiek czuje się tak jak by się znalazł 
w innym świecie.  

J.M.:J.M.:J.M.:J.M.: Osoby, które wcześniej nie sły-
szały nic o tym lokalu, są zazwyczaj 
bardzo zaskoczone, że znalazły w 
Świdnicy tak sympatyczne miejsce, 
coś różniącego się od innych restau-
racji. Jednakże są jeszcze ludzie, 
którzy znali wcześniejszą,,Zagłobę”, 
oni najbardziej doceniają uroki tego 
lokalu, ponieważ kojarzy on się im z 
czasami swojej młodości. Myślę, że 
prawie każda osoba mieszkająca w 
Świdnicy w latach 60 i 70 znała 
karczmę, także chciałbym, aby po-
znali ją młodzi ludzie i spróbowali 
zastanowić się nad jej przeszłością. 

M.KM.KM.KM.K.: A czy podzieliłby się Pan z 3Lo 
jakimś staropolskim przepisem na 
święta? 

J.MJ.MJ.MJ.M.: Oczywiście. Proponuje coś na 
słodko może Jabłecznik jest to jedne 
z tych ciast, które przywołują nasze 
najlepsze wspomnienia domowego 
ogniska i ten zapach, który sprawia, 
że atmosfera jest naprawdę świą-
teczna. 

 

JABŁECZ�IK KARCZMARKI: 

1.Do naczynia dodać 0,5 kostki margaryny, szklankę cukru, 

2 żółtka, 1 całe jajo i dokładnie utrzeć mikserem. Do po-

wstałej masy dodać pół szklanki mleka, półtora szklanki 

mąki, proszek do pieczenia i kilka kropel zapachu arakowe-

go. Wszystko delikatnie, ale dokładnie wymieszać.  

2.Ciasto podzielić na dwie równe części.  

3.Jabłka utrzeć, na tarce ze średnimi oczkami. 

4.Z dwóch białek ubić sztywną pianę z dodatkiem 2 łyżek 

cukru. 

5.Pierwszą część ciasta włożyć na wysmarowaną brytfannę, 

na to położyć pianę białkową i na wierzch starte jabłka. 

Jabłka posypać cukrem, cynamonem i cukrem waniliowym. 

�astępnie na wierzch położyć drugą część ciasta. 

6.Piec w nagrzanym piekarniku ok. 45 min 

 

M.KM.KM.KM.K.: Dziękujemy Panu bardzo. Zapewne większość osób 
skusi się na upieczenie tego przysmaku. 

J.MJ.MJ.MJ.M.: Mam taką nadzieję i życzę smacznego 

M.KM.KM.KM.K: Miło jest znaleźć takie miejsce, które chociaż w mini-
malnym stopniu poprzez,,zabawę” zapoznaje dzisiejsze 
społeczeństwo z dawnymi czasami.Życzę Panu i Karczmie 

Sarmacka tradycja z Sarmacka tradycja z Sarmacka tradycja z Sarmacka tradycja z ZagłobąZagłobąZagłobąZagłobą    w tlew tlew tlew tle    
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P 
odoba się panu zastawa? Prosto z Japonii, porcelana. A 

obrus jest ręcznie zdobiony. Piękny, prawda? Nie mo-

głam się oprzeć, by go nie kupić. Z Indii. Policzmy dania. 

Dwa, Cztery, sześć, osiem. Plus barszcz, uszka to dzie-

sięć, a Karp i ryba po grecku to dwanaście. Nie wiem czy pan wie, 

ale u nas jest taka tradycja by na stole było dwanaście potraw, przy 

czym żadna nie może być z mięsem. Kładzie się też sianko pod 

obrus. Chyba nie widać żadnego „pagórka” na stole przez to sian-

ko? Nie? To dobrze, już się bałam. O widzę, że spodobała się panu 

choinka? Z „Ikei”. Piękna, nieprawdaż? Dwa metry. Sama dekoro-

wałam. Owszem, dwukolorowa. Tak jest ładniej, estetyczniej. Ko-

chanie, nie wieszaj tej brzydkiej bombki, czy nie widzisz, że nie 

pasuje? Nic mnie nie obchodzi, że po babci, może być nawet po 

Królowej Elżbiecie. Idź wypatruj pierwszej gwiazdki. Przepraszam 

Pana, dzieci bywają takie nieznośne. Słucham? Tak papier ozdobny 

najlepszy, dobrze Pan myśli. Powiem Panu, co gdzie jest. Tu jest 

laptop z „Appel”. Tu kosmetyki z „Rimell`a”. A tu, to prezent dla 

mnie, to są moje wymarzone szpilki od Manola!  A to jest coś dla 

mojego kociaka. Ubranko prosto od Armaniego, razem z obrożą do 

kompletu. Proszę? Nie proszę Pana, ja nie gotuje. Moja gosposia. 

Nawet nie było by kiedy, dopiero co wróciliśmy z urlopu, z Tunezji.  

A właśnie, Pan pozwoli, pójdę sprawdzić co z rybą. 

Już jestem. Gdzie? Na stole? Jak to? Czego? No przecież jest? Ach, 

ten talerzyk! No tak, zapomniałabym. Wie Pan, talerzyk, to też tra-

dycja. Dla niespodziewanego gościa, czyli dla kogoś kto sam nie 

ma rodziny z którą mógłby spędzić święta, lub dla kogoś kto nie ma 

pieniędzy by móc zrobić kolacje Wigilijną. No, ale kto w tych cza-

sach ma pieniądze? Ojej, talerzyk ojca wyszczerbił się. Zamienimy. 

Teraz dobrze. Sądzę, że możemy siadać do stołu. Proszę chwilę 

poczekać, zdawało mi się, że słyszę pukanie do drzwi. 

Nie. Nie przykro mi. Niestety. Tak, tak nawzajem. Na pewno nie. 

Nie, proszę iść, bo wezwę policję. 

Siadajmy. Nikt taki. Jakiś ćpun, albo Bóg wie co gorszego. Proszę? 
Co chciał? Czy nie mógłby z nami zjeść kolacji. To naprawdę, trzeba 
mieć tupet! Bezczelność! Pewnie przepił wszystko, to teraz udaje, 
że nie ma. Jak to dlaczego go nie wpuściłam? Jeszcze by mnie 
okradł i co? Już Ja znam takich. No, ale nieważne. Jedzmy. Nie 
chcesz kolacji złotko? To zjedz tylko barszcz z uszkami, a resztę 
możesz wyrzucić. Wesołych Świąt. 

 

Magdalena Dudziak  

TALERZYK DLA TALERZYK DLA NIEPROSZONEGONIEPROSZONEGO  GOŚCIA, czyli GOŚCIA, czyli 

nie zostawiaj pustego talerzyka. nie zostawiaj pustego talerzyka.   

Zagłoba Wesołych Świąt oraz dziękuję za poświęcenie mi 
Pana cennego czasu. 

J.M.: J.M.: J.M.: J.M.: Wesołych.Świąt. 

 

J A K  T O  D R Z E W N I E J  B Y WJ A K  T O  D R Z E W N I E J  B Y WJ A K  T O  D R Z E W N I E J  B Y WJ A K  T O  D R Z E W N I E J  B Y W A Ł OA Ł OA Ł OA Ł O     

 

 Za czasów szlachty polskiej Wigilia wedle ich wierzeń 
miała obfitować w przeróżne znaki. Wierzono, iż tego dnia 
ludzie mogą zobaczyć liczne cuda. Ziemia otwiera się i uka-
zuje ukryte w niej skarby. Woda w strumieniach i rzeka za-
mienia się w płynne złoto, a ze studni można zaczerpnąć 
miodu i wina. Zakwitają kwiaty, drzewa obsypują się kwie-
ciem, zwierzęta budzą się z zimowego snu, aby uczcić naro-
dzenie pańskie. W XIX wieku w tego typu cuda wierzyło pol-
skie społeczeństwo. Z przykrością trzeba stwierdzić, że w 
dniu dzisiejszym już tak nie jest, zanikła magia świąt. 
Wszystko robi się sztuczne i jest to coraz mniej ważne. Tra-
dycje i obrzędy odchodzą w zapomnienie. W naszych cza-
sach dla większości ludzi największą atrakcją są prezenty. 
Dawniej zwyczaj ten nie był aż tak ważny. Czas spędzano 
na wesołej zabawie wśród bliskich, śpiewach i tańcach, 
obrzucaniem się ziarnem oraz wyścigami kuligiem.  

 Ludzie z tamtej epoki byli bardziej szczęśliwsi. Nawet 
podczas dużych problemów uśmiech nie znikał z ich twarzy. 
Możemy wziąć z nich przykład i spróbować sięgnąć do daw-
nej polskiej kultury i zastosować ją na naszych stołach wigi-
lijnych w tego roczne Święta Bożego Narodzenia. Może i 

nam przydarzy się jakiś cud w tą niezwykłą Noc?  

W tym może nam pomóc książka Gaardera Joste-
ina "Tajemnica Bożego Narodzenia" opowieść ta zaprasza 
nas do niezwykłej wędrówki, w której przyłączamy się do 
orszaku podążającego do Betlejem, aby zdążyć na Narodzi-
ny Chrystusa, wkraczamy w przenikające się światy historii 
religii i współczesności. Czasem warto jest,,zniknąć” z tego 
świata, chociaż na chwilę i poznać inną rzeczywistość. 

 
 

Magdalena Krytkowska   

(Ciąg dalszy ze strony 3) 

Fot. Wnętrze „Zagłoby” 
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Czy znasz swoją wartość? Czy znasz swoją wartość?   

Z 
astanawialiście się kiedyś, jak to jest być samotnym? Nie 
mieć nikogo, rodziców, rodzeństwa, przyjaciół, chłopaka, 
dziewczyny? W rzeczywistości oni wszyscy są, ale nie czuje-
cie się żadnemu z nich potrzebni? Być może to rodzice od-

wrócili się od ciebie, być może to przyjaciele uznali, że to Twoja wi-
na, a może chłopak lub dziewczyna skreślili Twoją osobę ze swojego 
życiorysu. Jest tyle możliwości. Dlaczego tak się dzieje? Skoro Ty 
masz tylko naście lat, jesteś młodym, energicznym człowiekiem. A w 
życiu spotkało Cię już tyle przykrości. Przecież czujesz, że jesteś 
dobrą istotą, potrafisz kochać, czuć, pomagać; po prostu chcesz 
osiągnąć w życiu najwyższe wartości. Więc dlaczego nie masz niko-
go? Jesteś samotny? Wydajesz się sobie wyrzutkiem? 

   Każdy z nas ma swoje korzenie w rodzinnym domu. To tu uczymy 
się dzielić, śmiać, kochać. To rodzice są naszymi pierwszymi nauczy-
cielami. Dzisiaj nie każdy z nas ma okazję doznać smaku rodzinne-
go ogniska. Rodzina to mama i tata – pełni miłości, dobroci i zrozu-
mienia. Niestety rzeczywistość jest okrutna. W dzisiejszych czasach 
jest, albo mama, albo tata. Lub ojciec alkoholik, a matka znerwico-
wana choleryczka. A gdzie w tym wszystkim są dzieci? Gdzie jest to 
powołanie rodzicielskie? Takie dziecko bez rodziców jest niezwykle 
pokrzywdzone. Gorzej się uczy, koncentruje, nawiązuje znajomości z 
ludźmi. Kiedy dorasta potrzebuje wsparcia. Potrzebuje rozmowy, 
powiernika i dużo miłości. Dziecko, które co drugi dzień widzi w swo-
im domu kłótnie, awantury niczego dobrego z takiego domu nie 
wynosi. Choć w życiu dorosłym stara się żyć tak jak kolega ze szkol-
nej ławki, jak koleżanka z podwórka. Choćby ten młody człowiek nie 
chciałby tak postępować, to i tak blizny z rodzinnego domu zostaną. 
Nawet, gdy będzie pragnął wyciąć fragment złych chwil. Zawsze 
jakaś kropla zostanie. Często zdarza się, że taka osoba bywa 
uśmiechnięta, stara się być aktywna w szkole, w życiu. Wszystko to 
po to, by zabić złe wspomnienia, które żyją w jego podświadomości. 
Z czasem odwraca się od znajomych, kontakty z rodzicami zanikają. 
Staje się osobą samowystarczalną. Lecz to tylko człowiek, dla które-

go na pierwszym planie są emocje i uczucia. Taka osoba żyje na-
dzieją, że kiedyś odnajdzie swoją krainę szczęścia, ale póki co cięż-
ko mu wrócić do domu, gdzie nic dobrego na niego nie czeka. Wielu 
z nas znajduje się w podobnej sytuacji. Dlatego uważam, że zwłasz-
cza w ten magiczny czas, który zbliża się do nas wraz z cudem wigi-
lijnej nocy, warto się zatrzymać i przemyśleć to jakim jestem człowie-
kiem. Ale przede wszystkim zadać sobie pytanie. Jak mam żyć, by 
nie sprawiać innym przykrości, by żyć w zgodzie z samym sobą ? 
Każdy z nas ma lepsze lub gorsze dni, ale warto pamiętać, że to, co 
jest teraz – to tylko chwila. To od nas zależy nasza przyszłość. Nie 
od rodziców, nie od przyjaciół. Wyłącznie od ciebie samego. 

   Najważniejsze jest poczucie własnej wartości. Dzięki temu nigdy 
nie będzie nam dane poczuć się samotnym. Warto wziąć sprawę w 
swoje ręce, gdyż kiedyś sami zostaniemy rodzicami. Dlatego, gdy nie 
do końca będzie nam doznać domowego ogniska, zadbajmy o przy-
szłość naszych dzieci. I starajmy się zbudować dom - stały, pełen 
ciepła i miłości. Wesołych Świąt! 

Barbara Jaskulska  
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rewniana scena, deptana przez kilku aktorów. Rekwizy-
ty, wcześniej poznane. Scenografia, zdarza się że przy-
kuje uwagę, jednak najczęściej budują ją niewyszukane 
motywy. Wszystko to zasłania i odsłania zwiewny czer-

wony materiał, zwany kurtyną. Jaki repertuar? Klasyczny, często 
odwołujący się do szkolnych lektur. Taki obraz teatru zakodowany 
mam w głowie, mimo upływu czasu, niestety nic się nie zmieniło. 
Wielu tradycjonalistów pewnie uważa taki schemat spektakli te-
atralnych za prawdziwą sztukę, błysz-
czącą staroświeckim urokiem. Dla 
mnie, jest to powtórne odtwarzanie 
tego co już było. Przecież „teatr-to nie 
zwyczajne zwierciadło, lecz szkło 
powiększające...” , więc dlaczego dla 
wielu reżyserów pozostaje tylko zwy-
kłym zwierciadłem. Dlaczego nikt nie  
pragnie uciec od sztywnych reguł 
teatru oficjalnego, nie dąży do uno-
wocześnienia repertuaru klasyczne-
go i zmniejszenia  panującego dy-
stansu. Mimo, że wiele razy wycho-
dziłam z teatru rozczarowana i często 
zastanawiałam się, czy nie wziąć z 
domu poduszki, jak to robili starożyt-
ni, by wygodnie usiąść na kamien-
nych ławkach. Nigdy nie zwątpiłam. 
Czekałam, aż  znajdzie się osoba, 
która  w końcu tupnie nogą i zrobi 
coś nowego, jednocześnie  nie robiąc 
nic wbrew sobie-pod dyktando in-
nych. Chciałam, żeby znalazł się reży-
ser, który zauważy problemy współ-
czesnego świata,  jednak nie zrobi 
tego pod publiczkę-tylko z własnej 
potrzeby złamania schematów. War-
to było czekać...  

     Paweł Miśkiewicz spadł mi z nieba, wyreżyserował sztukę posłu-
gując się własną inwencją, wykorzystał swój pomysł. Wykreował 
inny wymiar teatru, przez przedstawienie współczesnych proble-
mów człowieka,  językiem scenografii XXI w.  

 „Przypadek Klary”, to historia młodej kobiety, która próbuje 
wyzwolić się z sideł schematów, ( podobnie zresztą jak reżyser, 
piszący tę sztukę.)  w jakich uwięziło ją trzydziestoparoletnie życie. 
Klara, aby uciec od problemu bezrobocia pisze instrukcję  obsługi 
urządzeń gospodarstwa domowego. W pierwszej scenie spektaklu,  
krytykowana przez szefa, deklamuje instrukcję obsługi żelazka, 
wyraźnie ją to męczy. Rytm pracy, do której jest zmuszana przeciw-
stawia się jej naturze. W końcu nie wytrzymuje presji ciągłych 
kłamstw, nie chce żyć w świecie masek i kompromisów. Rzuca 
pracę, która w jej oczach nie ma jakiegokolwiek sensu. Rezygnuje, 
na rzecz wolności. W tym momencie główna bohaterka zyskała 
moje uznanie, pomimo młodego wieku, umiała przeciwstawić się 
światu. Wybrała bezrobocie, by być bliżej ze sobą. Już na samym 
początku wiedziałam, że spektakl jest rzeczywisty, że będzie oma-
wiał problemy szarej rzeczywistości, z którymi boryka się człowiek 
każdego dnia. „Przypadek Klary” może dotyczyć  głównej bohater-
ki, jak i każdego z nas. Jak nie teraz, to na pewno w najbliżej przy-
szłości. Na scenie można zobaczyć samego siebie, widz może 
utożsamiać się z aktorem , co wzbudza nasze zainteresowanie. Od 
razu lżej robi się na sercu, gdy widzimy, że tematem sztuki jest 
problem, który nas dotyczy. Kinga Preis, odtwórczyni roli Klary jest 
kobietą niepogodzoną z losem. Pomimo próby, jaką podjęła, by 
godnie żyć, jest bezsilna, chce znaleźć trwały grunt, na którym 
mogłaby  od nowa budować swoje życie. Czy walka ze schematami 
opłaciła się, a może była to tylko beznadziejna walka z wiatraka-
mi? Tego nie mogę zdradzić, w zamian jednak mogę powiedzieć, 
że wygrał ją Paweł Miśkiewicz, który nie bał się wpleść w sztukę 
przedmiotów „ulepszonych” XXI- wieczną technologią. Poprzez 

zastosowanie efektu scenicznego jakimi były ekrany, momentami 
miałam wrażenie, że spektakl zamienia się w film. Nie był to 
„martwy” film, którego mogłam przewinąć, zatrzymać, obejrzeć 
powtórnie był to film, w którym mogłam uczestniczyć. Bogata sce-
nografia Barbary Hanickiej z rzędami przezroczystych ekranów i 
jeżdżącą na szynach kanapa, przecinała w poprzek scenę, jak i 
umiejętnie rozdzielała plany zdarzeń. Akcja sztuki była wątła, poja-
wiły się dialogi i monologi bohaterów, którzy opowiadali o swoich 

przeżyciach. Komentarze monologujących 
aktorów wyświetlane były na wielkim ekra-
nie nad sceną. Pojawiły się również neono-
we napisy tytułujące kolejne sceny. Reżyser 
połączył różne gatunki sztuki widowisko-
wej, zarówno tej utożsamianej z pojęciem 
wysokiej kultury, jak i tej ze sfery pop. Tego 
wieczoru kontrowersje u wielu osób mogło 
wywołać pojawienie się zespołu hip-
hopowego „Grammatik”. Było to odważne 
zagranie ze strony reżysera, gdyż  kiedy 
mowa jest o hip-hopie, na myśl przychodzi 
często powielany obraz młodego człowieka, 
który ubrany w dres, wspomagany  anaboli-
kami, z perspektywy ulicznej ławki obser-
wuje świat. Jednym słowem, chuliganeria, 
tkwiąca w oparach marihuany- margines 
z blokowisk. Paweł Miśkiewicz chciał prze-
łamać ten stereotyp. Angażując w swoją 
p r a c e  c z ł o n k ó w  z e s p o ł u 
„Grammatik”(Leszek Kaźmierczak, Łukasz 
Dynowski,  Marcin Mirowski) dał dowód, że 
hip-hop może być rodzajem sztuki. Ich tek-
sty, w różny sposób manifestujące ograni-
czenia jednostki, były celnymi meta-
komentarzami spektaklu. 

     Muszę stwierdzić, że efektowne pomysły plastyczne i muzyczne, 
w niektórych momentach rozproszyły moją uwagę oraz nastrój 
przedstawienia. Jednak uważam, że reżyserowi chodziło o to, aby 
pokazać, że efekty multimedialne rozbijają nastrój spektaklu, przy-
tłaczają aktorów, którzy, aby przyciągnąć uwagę widza, muszą 
przebijać się przez szum multimediów. 

W sztuce znakomite aktorstwo reprezentowały kobiety. Kinga Preis 
od początku do końca była świetna, pokazała kawał dobrej gry 
aktorskiej, nadała sztuce charakter, przekazała emocje. Stworzyła 
więź z widzem, która polegała na wzajemnym przenikaniu nastro-
jów. Ewa Skibińska, grała siostrę Klary- Irenę, ona również na sce-
nie dawała z siebie wszystko, podobnie było z  Bożena Baranow-
ską odtwórczynią roli starzejącej się nauczycielki-Elżbiety  W cieniu 
kobiet pozostały  postacie Tomka (Mariusz Kiljan), Georga 
(Wojciech Ziemiański) i Gotfryda (Igor Kujawski).  

     Klara pod koniec spektaklu mówi: "Co ja robię? Niewiele w ży-
ciu. Ja wciąż próbuję powiedzieć JA",  te słowa brzmiały jak echo. 
Wracały do mnie  jak bumerang, nie pozwoliły szybko zapomnieć o 
przedstawieniu. Przedstawieniu, które jak kret wyryło w korze mó-
zgowej kręte korytarze, zapełnione milionami pytań i tysiącami 
myśli,  dotyczących życia i  mojego miejsca w świecie pop-kultury. 
Obudziła się we mnie również refleksja na temat możliwości i ogra-
niczeń artystycznej prezentacji. Zadowolona jestem z tego, że kie-
dy już  byłam skłonna całkowicie zwątpić w „drewniane deski sce-
ny i czerwoną kurtynę”, znalazłam się w odpowiednim czasie i 
miejscu, żeby w ostatniej chwili zmienić swoje nastawienie do 
teatru. „Przypadek Klary” ukazuje inny jego wymiar. Pokazuje 
świat współczesny bez żadnych upiększeń. Jest dowodem na to, 
że teatr również wchodzi w XXIw.  

 

  Ewelina Łukasik  

„ P rzypadek Klary ”„ P rzypadek Klary ”„ P rzypadek Klary ”„ P rzypadek Klary ” ----     recenzjarecenzjarecenzjarecenzja    
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edzie młodzież zapakowana w ciasny unijny autobus. Gdzie? -
do kina? na Harrego Pottera 10? Nie-do teatru. Tak, do praw-
dziwego wrocławskiego teatru. Cóż za niebywała okazja i to w 
dodatku za niska cenę. Zbiórka na 17, pod szkołą, nie ominą 

nas lekcje, ale jaka frajda, wracać z powrotem to w końcu wyciecz-
ka. Jedziemy się "odchamić" Omijając długa drogę autobusem, 
jesteśmy przy drzwiach wejściowych do teatru. Dla nie, których z 
nas to pierwsza styczność z prawdziwym teatrem, nie nie takim 
przymusowym i to w dodatku odgrywającym lektury szkolne (o zgro-
zo!). Dobra powiedzmy prawdę niektóry z nas dopiero teraz dowia-
dują się, na co przyjechali, "Przypadek Klary" (dla tych, których omi-
nęła ta tajemnica). 

W środku od razu rzuca się w oczy szatnia z ludźmi w garniturkach
( Bo to w końcu teatr!) Dzwonek.... 

Zasiadamy w naszych fotelach na szczytnym miejscu balkonowym 
(starsi ludzie, w wieku względnej stabilizacji xD, zasiadaj na dole, 
możliwe ze to był celowy zamiar, aby nas odizolować w przypadku 
nieprzewidzianych akcji..) W końcu jeszcze niedawno byliśmy w 
gimnazjum, w okresie, w którym widownia rzuca jedzeniem w akto-
rów dla zabawy lub pije piwo w łazience teatralnej, a później kilku 
widzów dosięga chorobliwa głośna czkawka. 

Sztuka w porządku, ale nie zawsze zrozumiała, wiec, co chwilę cho-
dzą szepty: kto, z kim i o co w ogóle chodzi. Jakby komuś było mało 
efektów dźwiękowych zawsze można liczyć na materiały dźwiękowe 
zza fotela.(Podpatrzone w realu: "Patrz, co mi napisał, poka acha, 
PIK PIK PIK PIK patrz co ja mu na to odpisze, aha PIK PIK PIK”) 

Nie ma co prosić o wyłączenie telefonu (lepiej Sie nie narażać). 

Dwie długie godziny spektaklu to dosyć długo dla ludzkiego pęche-
rza. Pół biedy, gdy siedzi się z brzegu, gorzej mają ludzie ze środka 
widowni. Dlatego apeluję: Nie wychodźmy podczas spektaklu do 
toalety! Tylko podczas przerwy a najlepiej w ogóle. 

Mamy za sobą komórki i wychodzenie hmm... Siorbanie! Tak jedze-
nie w teatrze, ale to już wiemy ;] Tylko co można robić w teatrze? w 
sumie to nic...no może oglądać. 

Koniec spektaklu. Teraz szybki bieg, kto pierwszy, ten lepszy, do 
toalety. Biegi przełajowe, niestety i tak wiadomo że ci z dolnej czę-
ści widowni są pierwsi, więc toaleta oblegana. Są napisy toaleta 
przy szatniach, ale lepiej nie szukać, bo można sobie nieźle zabłą-
dzić. Wojna o kurtki i do autobusu. Pędem w pięknej i malowniczej 
dzielnicy Wrocławia ( szkoda że wieczór -5 stopni). W autobusie 
trochę emocji teatralnych i powrót do normalności. 

Cieszmy się, "Andrzejki". I nasze ulubione tematy  - "Ewka robi im-
prezę w domu Marcina, ale nie zaprosiła Kaśki, a to małpa (..)" 

Może na tym skończę. Wyjazdy do teatru nie są nudne ;] A niedługo 
następny wyjazd :} 

                                                                    Nadia 

 

*wytłumaczenie dziwnego tytułu: Różowy- wesoły (żeby śmiesznie) 
Unijny-no należy się unii wspomnieć w końcu nas za sponsorowali 
Autobus-wiadomo 

Recenzja płyty: „Venus Doom” HIM„Venus Doom” HIM„Venus Doom” HIM„Venus Doom” HIM – „Zmierzch love metalu” 

 

Kolejna kaszanka w dyskografii Hima i kolejny album brzmiący jak 
godzinna piosenka. Niestety Ville Valo stracił wenę, jakieś 6 lat 
temu, bo już na płycie „Deep Shadows and Brilliant Hightlights” 
słuchać było nieznośne popowe melodie, coraz bardziej odchodzą-
ce od programowego „love metalu”. Następnie na rynek wyszedł 
krążek o niezwykle nietrafnym tytule „Love Metal” z takimi tandeta-
mi jak „Funeral of Hearts”. A już od prawie trzech lat Finowie przy-
palają głupa wypuszczając na rynek coraz to nowe składanki, by 
tylko zamaskować brak formy. Prawdziwym metalem był debiutanc-
ki album „Greatest Song vol.666” z pięknym, mrocznym głosem 
Villego i świetnymi gitarowymi riffami. To był dawny HIM, którego 
każdą piosenkę słuchałam do znudzenia. A najnowszy – „Venus 
Doom” powtórka z rozrywki. Tytułowa piosenka jest łudząco podob-
na do „Love said No” W tych utworach nie ma żadnej wyróżniają-
cych się melodii, wszystkie są na jedno. A ballada „Song of  Sucide” 
nie rozmarza, ale nudzi. Ja naprawdę się nie dziwię, dlaczego po-
wstają teraz klony HIMA takie jak Negative. I te klony brzmią lepiej 
(może trochę za dużo maskary i szminek). Po prostu Ville Valo zgu-
bił gdzieś koncepcje i wcisnął swój zespół w jakąś manieryczną 
ramę. Radzę zmienić kierunek i przestać w końcu wciskać fanom, 
(jeśli jacyś jeszcze są), że się gra metal! 

Dlaczego oni tańczą, śpiewają, grają i nas zadręczają?” 

Chylę głowę przed amatorami programów w stylu „Jak oni śpiewa-
ją?”, bowiem podziwiam ich niezwykłą odporność psychiczną. Cza-
sem jednak przypisuję im emocjonalny masochizm i brak słuchu. 
Powiedzcie mi jak można słuchać ludzi, którzy nie potrafią śpiewać, 
oglądać popisy ludzi którzy nie umieją tańczyć etc?. Sztuka potrze-
buje odbiorców. I aż żal coś ściska mając świadomość, że prawdzi-
we talenty kiszą się gdzieś w garażach, a jakieś wyjce nas męczą, 

bo mają tzw. „plecy” i są sławni. Dodatkowo w jury zasiadają tacy 
kompetentni specjaliści jak goła(prawie) i wesoła Doda. Po co ta 
żenada? Do tego można dołożyć przerażającą w swym braku talen-
tu Natasze Urbańską i koszmarnego Roberta Janowskiego – zepsu-
tą szafę grającą. Nie rozumiem po co „gwiazdy” na siłę próbują 
zrobić z siebie ludzi renesansu. Bo ja nie chcę oglądać w TV jak 
Mroczki gotują, bo wolę Pascala, choć może wkrótce zobaczę jak i 
on tańczy na lodzie  

 

STARE ALE JARE!STARE ALE JARE!STARE ALE JARE!STARE ALE JARE!    

„Tramwaj zwany pożądaniem” , 
reż. Elia Kazan, 1951r. 

Pierwsza i (najlepsza) adaptacja 
uhonorowanej nagrodą Pulitzera, 
sztuki Tennessee Williamsa.. Histo-
ria Blanche Du Bois – chorej psy-
chicznie, podstarzałej nauczycielki, 
która swoim przyjazdem do Nowe-
go Orleanu burzy życie młodszej 
siostry Stelli i jej męża Stanleya. 
Szczególnie między nią, a szwa-
grem dochodzi do ostrych spięć, w 
wyniku których na światło dzienne 
wychodzą mroczne tajemnice Blan-
che. Duszny klimat filmu i gwałtowne emocje bohaterów wprowa-
dzają widza w retro klimat.  Film obsypany Oscarami z wybitnymi 
kreacjami Marlona Brando i Vivian Leigh. Ostrzegam, że jest to 
wytrawne i trudne kino, które na pewno nie każdy zrozumie. Bar-
dziej to teatr niż film. „Tramwaj..” na pewno lepiej wam zrobi niż 
jakiś „Supersamiec” buzujący hormonami. A młody Brando w obci-
słym T-shircie i urok starego Hollywood to nie byle co! 

Różowy Unijny Autobus*Różowy Unijny Autobus*Różowy Unijny Autobus*Różowy Unijny Autobus*    
Opowiadanko to jest relacją fakt troszeczkę przebarwioną, ale o to właśnie chodzi;] o "malowanie" tego, co zwykłe, tak, 
aby było inne niż wszystko. 
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     Szkoła podstawowa, gimnazjum, szkoła średnia - zawodowa lub 
liceum ogólnokształcące, studia, dobra praca, wysoka emerytura, 
spokojna starość... Jakże optymistyczną wizję przyszłości rysowano 
przed nami! A co z tego wyszło? 

Psychodella, czyt. zamieszanie 

      Uczeń podstawówki kończy szkołę i idzie 
do gimnazjum. Dzieci z małych miejscowo-
ści, wsi i miasteczek, nie mają wyboru, wszy-
scy trafiają do jednej szkoły, a dostać musi 
się każdy, niezależnie od wyniku testu w 
szóstej klasie. Przed dyrektorami szkół po-
nadpodstawowych stoi poważne wyzwanie. 
Po otrzymaniu od wszystkich dokumentów 
(świadectwa, kopii wyników testu) muszą 
stworzyć klasy na zasadzie tzw. mieszania. 
Do jednej klasy trafiają, np. trzy osoby z czer-
wonym paskiem, dziesięć z dobrymi wynika-
mi w nauce, dziewięć z niepoprawnym za-
chowaniem i niską średnią. Do czego to 
prowadzi? Pojawia się zamieszanie, niesa-
mowity chaos, kiedy wywieszone zostają listy 
przyjętych, drzwi sekretariatu się nie zamy-
kają. Rodzice zapłakanych dzieci, proszą 
dyrektora o przeniesienie z klasy „a” do „b”, 
pojawiają się pretensje: „Dlaczego moja 
córka nie jest w klasie z Kasią, najlepszą 
przyjaciółką z podstawówki...” 

Wszyscy chcieli do-

brze...      

     Zamiar tworzenia klas w gimnazjum jest 
taki, by stworzyć równowagę w klasie. Dyrek-
torzy nie chcą, aby powstały klasy samych 
„asów”, ani grupy składające się z osób, 
które rozsypałyby  szkołę w drobny pył. Służy 
to też integracji, nawiązania nowych znajo-
mości. Taka selekcja ma na celu zmotywo-
wanie do lepszego zachowania przez wzoro-
wych uczniów, delikatnie mówiąc- tych nie-
grzecznych. Sam zamiar, może jest dobry, 
natomiast jego wykonanie, niestety nie jest 
skuteczne. 

...wyszło fatalnie      

     Na swoim przykładzie mogę potwierdzić, 
że „mieszanie” jest nieprzemyślane i źle 
wpływa na psychikę nastolatka. Trafiłam do 
klasy, gdzie większość „panów”  miała za-
chowanie naganne, ich wyniki w nauce były 
słabe. Zastanawiałam się wtedy, gdzie jest 
ta równowaga? Często wracałam do domu 
załamana, bo na lekcjach ciężko się było skupić. Nauczyciele też 
inaczej nas traktowali, bo byliśmy wtedy najgorszą klasą w szkole. 
Nie nadążaliśmy za programem nauczania, kiedy inne klasy omówiły 
połowę książki, my byliśmy na początku. W klasie miałam kilka osób 
zdolnych, zainteresowanych lekcją. Nauczyciele stawali przed wybo-
rem, czy wykładać materiał dla „orłów”, czy podciągać tych słab-
szych. 

Kiedy uczyła nas osoba starsza, z doświadczeniem (tj. osoba, która 

uczyła wcześniej w ośmioletniej podstawówce), to dawała sobie 
jakoś na tych lekcjach radę, przynajmniej się starała. Natomiast jeśli 
chodzi o młodych belfrów, to nieraz na ich lekcjach miałam wraże-
nie, że jest im obojętne, czy się czegoś nauczymy - czy nie. Co ponie-
którzy, nie mogąc uciszyć klasy, wyznawali zasadę: „ Róbta, co chce-
ta, dajta mi spokój, bylebym pracę miał/a”. Mimo wszystko, nie 
mam do nich pretensji, ale do systemu. A świeżo upieczonych peda-

gogów po studiach podziwiałam, że podjęli takie wyzwanie-pracy w 
gimnazjum. Jako 13-nastolatka byłam przerażona i nie mogłam 
zrozumieć zachowania kolegów z klasy, którzy w czasie lekcji rzucali 
krzesłami i wyzywali nauczycieli. Pierwszy raz spotkałam się z tak 
naganną postawą. Problem się nawarstwiał... Rozwiązaniem było 
rozdzielenie grupy kolegów i przeniesienie ich do innych klas. Wnio-
sek nasuwa się sam, mieszanie uczniów, w tym wypadku przyniosło 
same nieszczęścia. Ucierpieli na tym wszyscy ci, którzy wiedzieli, w 
jakim celu przychodzą do szkoły; chcieli się czegoś nauczyć. 

„ B uzek w Gimnazjum”„ B uzek w Gimnazjum”„ B uzek w Gimnazjum”„ B uzek w Gimnazjum”     
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    13, 14, 15 lat – trudny wiek 
    Skąd takie zachowanie? To proste. Kiedy dzieci kończą szkołę 
podstawową i przechodzą do gimnazjum- wtedy zaczyna się! Zaczy-
na się piękny okres dorastania! Hormony buzują, jak trzeba opano-
wać taką rozwydrzoną  młodzież (bo jakże inaczej ją nazwać!) - za-
czynają się kłopoty. Coraz częściej słychać o przypadkach co naj-
mniej nagannego zachowania w gimnazjach –  przypadki nawet 
zakładania kosza na śmieci nauczycielom na głowę przez dzieci w 
wieku lat 14 - 15! No, ale to przecież trudny wiek dla młodzieży i 
należy ją zrozumieć. Ale czy naprawdę? Fantastyczny pomysł oddzie-
lenia szkoły podstawowej od gimnazjum zaowocował wyizolowaniem 

młodzieży dorastającej od maluchów. W poprzednim systemie dzie-
lono młodzież uczącą na: podstawówkę, szkołę średnią i studentów. 
I ten np. 15 - latek podświadomie kwalifikował się nawet sam do 
tych młodszych dzieci i takim pozostawał również w świadomości 
innych, a takie segregowanie wymuszało określone traktowanie i 
zachowanie. Teraz młodzież jest już w gimnazjum, to nie podsta-
wówka, a to nobilituje. Wyobraża sobie Bóg wie co, oczywiście nie 
w s z y s c y ,  a l e  c z ę ś ć  n a  p e w n o .  O n 
(ten uczeń po podstawówce) jest już na wyższym poziomie. Zaczyna 
się w tym wieku, jak to mówi moja babcia - „kawalerka szpagato-
wa”. 

Co za dużo, to niezdrowo 
     Gimnazjum nie uczy korzystnego planowania własnego czasu do 
wykonania określonych działań, ale uczy ten czas marnować. Daje 
uczniom za dużo luzu. Mikołaj, wigilia, pierwszy dzień wiosny, dzień 
patrona, wyjazdy do kina, teatru, tygodniowe zielone szkoły itp. - 
wszystkie te imprezy są w czasie lekcji, dlatego bardzo często braku-
je czasu na przerobienie całej partii materiału. W 3 klasie gimna-
zjum młodzież uświadamia sobie dopiero, że czeka ją test kompe-
tencji, od którego zależy do jakiego liceum trafią. I wtedy zaczyna się 
„wyścig szczurów” po oceny... Nagminne ściąganie, żeby zyskać jak 
najlepsze wyniki. A jak to nie wystarczy, to w grę wchodzą chwyty 

aktorskie; płacz, błagania na  kolanach o pod-
wyższenie końcowej oceny, bo brakuje 
„setnych” do czerwonego paska. 

Gimnazjum Vs. Li-

ceum 
     Gimnazjaliści po trzech latach nauki (nieuki) 
trafiają  do liceum (o liceach napiszę w następ-
nym artykule), czy są dobrze przygotowani? O to 
zapytałam doświadczonego nauczyciela,  mają-
cego do czynienia z uczniami z różnych syste-
mów edukacji, który powiedział: „ Jest coraz 
gorzej, z przygotowaniem uczniów do liceum, 
ucząc niektórych byłem zdziwiony ,że trafili oni 
do liceum, a nie znaleźli się w zawodówce. Ich 
brak podstawowej wiedzy mnie przerażał.  .  .  .  
Znam programy nauczania w gimnazjum i 
wiem, co powinni umieć. No właśnie, powinni 
umieć, a nie umieli - w związku z tym, co robili 
przez te trzy lata? Zastanawiałem się nad tym 
wielokrotnie, jak również nad tym, po co stwo-
rzono gimnazja?    Dawny system szkolnictwa  był 
dobry, było osiem klas szkoły podstawowej i 
młodzież była bardziej zdyscyplinowana, nie 
umiała wielu rzeczy i to potrafiłem zrozumieć - 
jest po szkole podstawowej. Pracowicie tłuma-
czyłem im zagadnienia od początku i miałem 
satysfakcję, że czasami zrozumieli. A teraz się 
dziwię, że czasami coś tam rozumieją! Obecnie 
muszę przyjmować, że mieli tę chemię trzy lata, 
czegoś tam wymagano i trudno zaczynać 
wszystko od początku. Ostatnio przeczytałem, 
że co dziesiąte gimnazjum niczego w szkole nie 
uczy- jak najbardziej z tym się zgadzam ”.                                                                                      

     Gdyby nie premier Jerzy Buzek, który przyczy-
nił się do Ustawy Sejmu Rzeczypospolitej Pol-
skiej o zmianie ustawy o systemie oświaty z 
dnia 25 lipca 1998 

"Art. 9 ust. 1 otrzymuje brzmienie: 
Szkoły publiczne i niepubliczne dzielą 
się na: 1) sześcioletnią szkołę podsta-
wową2) trzyletnie gimnazjum, kończą-
ce się egzaminem, dające możliwość 
dalszego kształcenia [...]3) szkoły po-
nadgimnazjalne [...]", nie rozważaliby-
śmy myśli, że wyjęte z naszego życia 3 

lata edukacji, są czasem zmarnowanym. Ciekawe tylko, 
czy Jerzy Buzek kiedykolwiek odwiedził jakieś gimna-

zjum, by zobaczyć, jaki nam los zgotował.  

 

 

 Ewelina Łukasik  
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Kochany Pamiętniczku dzisiaj rano mama powiedziała, mi, że za 11 dni będą 
Święta. Nie mogłam w to uwierzyć, jak to już? Z resztą jak miałam się zorien-
tować, skoro okno zasłania mi stos książek. Mama powiedziała, że ta matu-
ralna klasa mnie zmieniła. Nie wiem w ogóle, o co chodzi. Może o to, ze schu-
dłam 5 kg? Boże nie przesadzajmy. Każdemu chyba trzęsą się ręce, boi się 
ciemności i ma trochę zaróżowione oczy (trochę mi wstyd, bo wyglądam jak 
prosiak L). Zmieniłam też towarzystwo. Jestem teraz w elicie samych intelek-
tualistów. Słowniki, repetytoria, bibliografie i leksykony – to moja nowa pacz-
ka. Teraz jadę do domu i już nie mogę się doczekać, kiedy rzucę się znowu w 
wir nauki. Ślęcząc nad książkami, potrafię się zatracić. Naprawdę! i wstaję od 
biurka dopiero o 2… w nocy. Mama mówi, że to źle, że śpię tylko 3 godz., Co 
tam! Nie będę ograniczała nauki, na jakieś głupie zajęcia. A propos wczoraj 
się zapomniałam i pograłam 2 min na gitarze. Chyba przesadziłam, boję się, 
że urosną mi zaległości. Jeszcze w szkole ciągle gadają o studniówce. Jaka 
studniówka? Po co? Jakiś głupi bal. Czyż rozwiązywanie arkuszy maturalnych 
nie jest przyjemniejsze? Nasza pani prof. mówi nam, byśmy uczyli się tak 
dużo, że o mało, co nie pękniemy. Ja jestem trochę wzdęta, ale nie wiem czy 
to od nauki, czy od blachy ciasta, którą wczoraj zjadłam na podwieczorek. 
Ludzie w busie dziwnie się na mnie patrzą. A co to balerin w grudniu nie moż-
na nosić? Mam grube skarpetki. Nie miałam czasu kupić sobie kozaków. Mu-
szę się uczyć. Nie uważacie, że to trochę dziwne, jak strzykają kolana i słucha 
się Last Christmas w październiku. Bo ja tak mam. O! Przyszło moje nowe 
repetytorium! To już 15ste J 

ZUZA 

 Czasami w naszym życiu bywa tak, że nie możemy 
sobie pozwolić na bal sylwestrowy. Wtedy nachodzą 
nas  myśli jak samemu zorganizować niezapomnianą 
sylwestrową noc. TO WCALE NIE JEST TAKIE TRUDNE! 

Po pierwsze musimy wiedzieć z kim będziemy się 
bawić i ile osób mamy zamiar ugościć. Wystarczy za-
dbać o urozmaicone menu, dobrze dobraną muzykę i 
nastrój, na który wpływ ma nasza dbałość o detale 
(dekoracje). Najważniejszy jest jednak wyśmienity 
humor i chęć zabawy naszych gości. Jeśli zastanawia-
cie się, jak zorganizować imprezę dla tych, którzy nie 
lubią tańczyć (choć to mało prawdopodobne), może to 
być wieczór filmowy (uzgadniamy z zaproszonymi oso-
bami tytuły filmów) lub muzyczny (jeśli mamy do czy-
nienia z prawdziwymi miłośnikami muzyki). Najważ-
niejsze, aby uczestnicy dobrze sie bawili i  z uśmie-
chem powitali nadchodzący rok! Pamiętaj: JAKI SYL-
WESTER, TAKI CALY ROK!, więc odsuń od siebie 
wszystkie trudne sprawy, nie myśl o kłopotach-tylko 
baw się wyśmienicie! 

P.S. Zapakuj do torby ciepłe, wygodne buty. W wyjścio-
wych pantofelkach nie najlepiej wraca się do domu 
mroźnym rankiem. 

Alicja Rajczakowska  

Małe, co nieco na Święta!Małe, co nieco na Święta!Małe, co nieco na Święta!Małe, co nieco na Święta!    

Polecam wam kilkanaście moich ulubionych filmów, jeśli oczywi-
ście mieli byście dość oglądania kolejny raz „Beethovena” czy 
„Kelvina samego w domu”. Film dobierzcie odpowiednio do wa-
szych potrzeb, czy będziecie bardziej zapchani ciastami z odleży-
nami od siedzenia, czy może trochę mniej. 

 

JEŚLI Chcecie …………………..to tylko 

Poczuć się Poczuć się Poczuć się Poczuć się Nostalgicznie i muzycznie: Nostalgicznie i muzycznie: Nostalgicznie i muzycznie: Nostalgicznie i muzycznie: Przeboje i podboje, Rock 
Star, Sunset Strip, Szaleństwa młodości, U progu sławy 

Ciepło i przytulnieCiepło i przytulnieCiepło i przytulnieCiepło i przytulnie: Benny and Joon, Smażone zielone pomidory, 
Skrawki życia 

Wesoło:Wesoło:Wesoło:Wesoło: Klatka dla ptaków, Wpadka, Wakacje w domu 

Sentymentalnie:Sentymentalnie:Sentymentalnie:Sentymentalnie: Pamiętnik, Spacer w chmurach 

Magicznie:Magicznie:Magicznie:Magicznie: Cinema Paradiso, Jasminum, Iluzjonista 

Cofnąć się do innej epokiCofnąć się do innej epokiCofnąć się do innej epokiCofnąć się do innej epoki: Elizabeth, Wiek niewinności, Niebez-
pieczne związki 

Poznać różne twarze miłościPoznać różne twarze miłościPoznać różne twarze miłościPoznać różne twarze miłości: Miłość i inne nieszczęścia, Bliżej, 
Plac Waszyngtona, Malowany welon 

Coś ambitnego: Coś ambitnego: Coś ambitnego: Coś ambitnego: Fanatyk, Zostań, Życie za życie, Źródło, Requiem 
dla snu 

Miłego Świątecznego Oglądania! 

ZUZA 

JAK SAMEMU ZORGANI-

ZOWAC SYLWESTRA? 

LOS MATURZYSTY CIĘŻKI JAK  

HIPOPOTAM 


