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plaża, słońce… Już raptem za kilka dni oddamy się błogiemu 

nicnierobieniu okraszonemu mrożoną kawą, późnymi 

porankami i wypadami na koncerty. Budziki wyrzucamy 

(chyba że ktoś przed południem bez niego nie wstanie), 

podręczniki chowamy na dnie półki (o ile nie urządziłeś sobie 

uprzednio dziesięciomiesięcznych wakacji), a troski, plany  

i techniki organizacyjne wymazujemy z pamięci. Innymi 

słowy – pełny reset!  Szalejcie – z umiarem, podróżujcie – 

z rozmachem, zawierajcie nowe znajomości – nie tylko na 

okres kilku tygodni, a co najważniejsze…. 

… i wszystko gra! ;-) 

Karolina Kaim 
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 Pożegnanie trzecioklasistów  

   25 kwietnia odbyło się zakończenie roku szkolnego maturzystów. W tym roku pierwsze LO opuściło 

dwustu dziesięciu uczniów. W uroczystości wzięli udział: dyrektor szkoły Anna Mruk, starosta powiatu 

limanowskiego Jan Puchała, członek Zarządu Mieczysław Uryga i przewodniczący Rady Rodziców 

Leszek Król. Blisko połowa uczniów otrzymała świadectwa z wyróżnieniem. Laureatom olimpiad i 

konkursów przedmiotowych oraz zwycięzcom zawodów sportowych również zostały przyznane nagrody.  

W zakończeniu uczestniczyli także rodzice wyróżnionych uczniów, którzy za trud włożony w wychowanie 

tak wspaniałej młodzieży otrzymali listy gratulacyjne. Atmosfera panująca na sali była z jednej strony 

radosna, ale z drugiej strony nie obeszło się bez łez, spowodowanych rozstaniem z przyjaciółmi i szkołą, 

do której maturzyści przez trzy lata zdążyli się przywiązać. Naszym absolwentom gratulujemy ukończenia 

szkoły oraz życzymy dalszych sukcesów, zdobycia wymarzonego zawodu, a przede wszystkim, aby 

wiedza zdobyta w I LO była przydatna i często wykorzystywana w życiu codziennym.  

Patrycja Marcisz   
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Najlepsze osiągnięcia sportowe  

 

   Mistrzostwa Powiatu Limanowskiego w Narciarstwie Alpejskim o Puchar Starosty 

Limanowskiego (Powiatowa Licealiada) odbyły się 21 lutego 2014 roku. W kategorii dziewcząt IV 

miejsce zajęła Magdalena Drzyzga, a VI miejsce Kinga Kądziołka. W kategorii chłopców I miejsce 

wywalczył Emil Szot, V Kacper Pala, a Damian Janczyk był VI. Drużynowo dziewczęta zajęły II, a 

chłopcy I miejsce. Zawodników przygotowali Profesor Anna Dyląg i Profesor Feliks Smęda.  

   

   25 lutego odbyły się zawody o Mistrzostwo Powiatu Limanowskiego w piłce siatkowej w kategorii 

chłopców (Licealiada Młodzieży). Drużyna w składzie:  Maciej Poszwa, Krystian Sławęta, Dawid 

Stach, Tomasz Czyrnek, Szymon Skowronek, Aleksander Kożuch, Karol Jasica, Maciej Mordarski, 

Andrzej Marcisz, Bartłomiej Morzywołek i Jan Stach zajęła II miejsce. Opiekunem zespołu jest Profesor 

Feliks Smęda.  

    

  10 kwietnia 2014 roku odbyły się Mistrzostwa Powiatu w indywidualnych biegach przełajowych. 

W kategorii dziewcząt  z rocznika 1996 I miejsce wywalczyła Agata Zając, a VI Diana Klimek, 

w roczniku 1995 VI miejsce zajęła Katarzyna Korba. W kategorii chłopców w roczniku 1997 III miejsce 

zdobył Sławomir Porębski. Do zawodów uczniów przygotowali Profesor Krystyna Wojtowicz i Profesor 

Feliks Smęda. Uczniowie, którzy zajęli miejsca od I-VI, zakwalifikowali się do zawodów 

wojewódzkich, które odbyły się 29 kwietnia w Nowym Targu .   

 

   29 kwietnia odbyły się Wojewódzkie Zawody w Indywidualnych Biegach Przełajowych.  Na ok. 

sześćdziesięciu startujących Agata Zając zajęła III miejsce. Opiekunką jest Profesor Krystyna 

Wojtowicz. 

 

   14 maja odbyły się Finał Powiatowych Zawodów Strzeleckich w ramach Licealiady. Chłopcy 

drużynowo zajęli III miejsce. Indywidualnie w kategorii dziewcząt Magdalena Kaim zdobyła III 

miejsce, a w kategorii chłopców Kamil Bujak zajął również III miejsce.  Opiekunem jest Profesor 

Tomasz Kita. 

 

   21 maja w Mszanie Dolnej odbyła się Powiatowa Licealiada Młodzieży  w Indywidualnej Lidze 

LA. W biegu na 100 metrów w kategorii dziewcząt III miejsce zajęła Gabriela Pietryga, a V miejsce 

Aleksandra Grochmal. W biegu na 200 metrów II miejsce wywalczyła Justyna Kęska, a w biegu na 400 

metrów I miejsce zajęła Agata Zając, która zwyciężyła także w skoku w dal. W pchnięciu kulą 

IV miejsce wywalczyła Renata Florek. W sztafecie szwedzkiej I LO zajęło I miejsce. W kategorii 

chłopców w biegu na 1500 metrów V miejsce zdobył Sławomir Porębski, a w sztafecie 4x100 metrów I 

LO zajęło III miejsce.  

Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.   

Patrycja Marcisz 

 



 

 

 

5 

 

I NIKOMU NIE WOLNO SIĘ Z TEGO ŚMIAĆ 

 

  Prezydent powinien powiedzieć, aby dodać otuchy wszystkim zgromadzonym 

tego dnia w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, że żaden komunista nie 

znajdzie miejsca w piekle, bo zrobiłby tam taki raj, że wszyscy diabli pouciekaliby 

z trwogą. 

  Trzech prezydentów III RP obok siebie na pogrzebie gen. Wojciecha 

Jaruzelskiego to symboliczny obraz pokazujący, że ludzie stanowiący rządy po 1989 roku mają 

dług wdzięczności wobec rządzących w PRL-u. Uwidacznia on fakt, że „okrągły stół” nie był 

żadnym przewrotem, ani obaleniem systemu, ale przyjacielskim podziałem władzy. Na 

przełomie lat 80. i 90. doszło do przemian gospodarczych i ustrojowych, ale było to 

spowodowane sytuacją zewnętrzną, mianowicie upadkiem Związku Sowieckiego. W naturalny 

sposób wymusiło to zmiany w Polsce, będącej dotąd strefą wpływów ZSRS. Zmiany te były 

zresztą w interesie  Zachodu. Na gruncie polityki nie zmieniło się jednak wiele – pozmieniano 

jedynie szyldy. Podobnie stare pozostało w mediach – „Dziennik” zastąpiono 

„Wiadomościami”, „Trybunę Ludu” „Gazetą Wyborczą”, dodatkowo powstały prywatne media 

ludzi silnie zakorzenionych w starym systemie, takie jak TVN Mariusza Waltera (związanego 

z PZPR, już w 1983 roku rekomendowanego przez Urbana jako zdolnego do prowadzenia 

antysolidarnościowej propagandy). Funkcja mediów pozostała wciąż niezmienna – mają być 

propagandową tubą rządu, mają malować kolorowy kraj, niczym z salonowego obrazka. Ważne, 

żeby spacyfikować polskie umysły. Oto ten dług; dzisiejsza elita państwa jest w tym miejscu 

między innymi dzięki gen. Jaruzelskiemu. Nie ma się więc co dziwić, że został on pożegnany 

niczym bohater, z salwą wojskową, polskim hymnem, przy obecności Wałęsy, Kwaśniewskiego, 

czy Komorowskiego, pochowany na Powązkach. Nie ma się co dziwić, bo jest to ich bohater, 

jeden z konstruktorów „okrągłego stołu”, jakże ważnego dla nich porozumienia. Skoro jest to 

ich bohater to zadaniem Lisa, Michnika i Kraśki jest wymalować bohatera nam – Narodowi. 

Nikomu nie wolno powiedzieć nie, nie wolono się sprzeciwić, jak śpiewał za PRL-u jeszcze 

zespół Kobranocka: „I nikomu nie wolno się z tego śmiać”. 

  Kilka dni po pogrzebie gen. Jaruzelskiego ci sami ludzie mają swoje wielkie 

święto -  25. rocznicę pierwszych wyborów parlamentarnych. Znów te same media malują nam 

nowe święto. Będą koncerty, gry, zabawy, balony, orły z czekolady, pikniki, piwa i kiełbasy, 

nawet specjalne wydanie „Wiadomości” ze specjalnym orędziem po nich. Masz Polaku 

wszystko, rób co chcesz, pij, jedz, baw się, tylko nie myśl, nie czytaj, jeśli będziesz chciał się 

czegoś dowiedzieć, to włącz telewizor, tutaj tuzin profesorów prawdę ci powie – ten cały 

dobrobyt zawdzięczamy partii. Przybędą wielcy tego świata; od prezydenta USA Obamy po 

nowego prezydenta Ukrainy Poroszenkę, wszyscy potwierdzą. Będzie doniośle i patriotycznie 

nawet, ale będzie to patriotyzm wielbiący Polskę prowadzoną przez partię, jako kraj będący 

niczym raj, z którego wszyscy uciekają.. Ten sam, wypróbowany już scenariusz widzieliśmy 

przecież niedawno – 1 maja. Tak samo malowane święto, tym razem zamiast orła, były 

gwiazdki z czekolady. Bruksela od dziesięciu lat z Warszawą, a może zamiast niej. Wielka akcja 

propagandowa w rytm muzyki „The Beatles”; akcja, której nie powstydziłby się sam Goebbels. 

Dziennikarz wyszedł na krakowski rynek, mówiąc, że nam Polska wyładniała. Wystarczy się 

rozejrzeć. Cały ten ten rynek powstał przecież dzięki funduszom unijnym... Każde miasto 

piękniejsze, każda łąka bardziej zielona, każda góra jakby wyższa. Dziesięć lat cudów. 

Posługuję się absurdem, bo obchody tej rocznicy były absurdalne. W swoim orędziu z 1 maja 

urzędujący obecnie prezydent wypowiedział dosłownie takie słowa: „Polska suwerenna należy 

do Zachodu”.  
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Bezsensowność tych słów mogłaby nawet śmieszyć, gdyby nie fakt, że wypowiedziała je głowa 

naszego państwa i że chodzi o tak poważną sprawę, jaką jest wolność Ojczyzny. Kiedyś władza 

z wspominanym tutaj Jaruzelskim mówiła, że Polska suwerenna należy do Moskwy (może nawet 

nie mówiła tego narodowi prosto w twarz). Globalne procesy polityczne (a nie podskoki Wałęsy) 

doprowadziły do zmiany naszej orbity, ale władza wciąż mówi nam podobnie doszczętnie 

obdzierając Polskę z dumy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 To wszystko nie nasze święta, nie nasze żałoby. Nasze święta to nie te malowane przez 

„Tomasza Lisa na żywo”, ale te, które upamiętniają bohaterstwo Polaków walczących o kraj   

suwerenny, który należy tylko do Narodu. W maju była rocznica uchwalenia  Konstytucji 3 maja, 

święto ku czci tych, którzy o Polskę walczyli do końca, była rocznica bitwy o Monte Cassino, 

święto ku czci 2. Korpusu gen. Andersa, który pokazał, że dla najwyższych wartości da się zrobić 

rzeczy z pozoru nie do wykonania, była rocznica śmierci  płk. Witolda Pileckiego, święto ku czci 

człowieka, który dla Polski wszedł do nazistowskiego piekła, a zginął po wojnie 

w komunistycznym „raju”.   

  Mógł też prezydent powiedzieć, aby dodać otuchy nie tylko zgromadzonym 

tego dnia w Katedrze Polowej Wojska Polskiego w Warszawie, ale i całemu społeczeństwu, 

że może spać spokojnie, że partia czuwa, stworzy tu raj, tylko przez sen róbcie to co my 

chcemy, myślcie co my chcemy, świętujcie co my chcemy, honorujcie kogo my chcemy. Nikt 

nie może się buntować. I nikomu nie wolno się z tego śmiać. 

 

Kazimierz Wielki 

 

 

 

Felieton prezentuje poglądy własne autora. 
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Krótki felieton na lato 

Pamiętacie, jak w podręcznikach z podstawówki zawsze na końcu były obrazki 

zachęcające do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w czasie wakacji, chociażby: „nie 

skacz do wody na główkę” albo „nie biegaj po torowisku” ? Pamiętacie, jak wyglądały 

wtedy Wasze wakacje? Dla mnie, poza urywkami wspomnień z niemal zapomnianych już 

wyjazdów to nie wyróżniają się niczym szczególnym. Ot, lato, było ciepło i przyjemnie. 

A teraz, czas minął tak szybko, że to już odpowiednio dla klas pierwszych i drugich 

przedostatnie i ostatnie wakacje po których wracamy do kolejnej klasy. Ale to chyba 

wiadomo nie od dziś. Wakacje dają przecież tyle możliwości! Mam tylko nadzieję, że plan 

zwykłego wakacyjnego dnia typowego ucznia, będzie różnić się od tego: 

13:37 – zwleczenie zwłok z łóżka, następnie obiado-śniadanie 

14:09 – nic konkretnego 

18:15 – rozrywka/odpoczynek względem indywidualnych upodobań 

00:46 – sen (przecież trzeba wstać „wcześnie”) 

Nieee, znowu to samo! Ile dni w czasie poprzednich wakacji tak wyglądało? Powiedzmy, 

że 7… , albo 14… ewentualnie 45. Dużo, zgadza się? Czas najwyższy to zmienić. Nie 

można po prostu tak zmarnować tych 1500 godzin wolnego czasu. Nie robiąc nic 

kreatywnego, nie trenując mózgu choć w 20%, po prostu wegetując wyniszczamy sami 

siebie. Nie nawołuję tutaj do analizy prac doktorskich z fizyki, ani wyczerpującej pracy od 

5:00 do 19:00. Warto pomyśleć o sobie np. w taki sposób: „O ile nigdzie nie wyjeżdżam, to 

przesypiam połowę dnia, a w czasie drugiej nie robię nic szczególnego. Jak wpłynie to na 

moją przyszłość? Ciągle tylko się narzeka, a nie działa. Życie składa się z godzin, nie 

lat.”Jak dobrze wykorzystać swój czas – to już wiesz najlepiej, bo to Twoje marzenia. 

Wystarczy. W imieniu moim i całej redakcji CDN życzę wszystkim gorącego, 

kreatywnego lata pełnego przygód i wrażeń. Gdy wrócicie do szkoły, chcę, żebyście mogli 

powiedzieć  - wycisnąłem/łam z wakacji każdą minutę! I to właśnie się nazywa pozytywne 

myślenie. 

M. 

PS: Pamiętajcie, wakacje stworzono po to, żeby dzieci pomagały przy pracach polowych  
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Wywiad z Isabelle Lafleche 

 

 

- Isabelle, czemu postanowiłaś porzucić swoją pracę 

prawnika i rzucić się w wir kariery pisarskiej? To 

musiała być decyzja, która pociągnęła za sobą wiele 

konsekwencji! 

- Jak mawiał francuski pisarz Andre Gide, „Człowiek nie 

wypłynie na odkryje nieznanego, jeśli nie ma odwagi 

spuścić oczu z brzegu”. Nie byłam szczęśliwa pracując w 

branży prawniczej i chciałam zająć się czymś, co 

wymagałoby wykazania się kreatywnością i zmysłem 

artystycznym. Dokonywanie dużych zmian zwykle jest 

przerażające, niezależnie od tego, czy dotyczą one kariery 

czy też nie. Niejeden raz zamartwiałam się, wątpiłam w 

swoje powodzenie. Jednak udało mi się przepłynąć przez 

wzburzone oceany dzięki upartemu skupianiu się na celu 

podróży: szczęściu, spełnieniu artystycznym i życiowym. 

 Gdy byłam w Nowym Jorku na Manhattanie, a konkretniej na Upper East Side, mój los 

zmienił swój bieg, a wszystko dzięki wyjątkowemu spotkaniu. Pewnego deszczowego 

niedzielnego popołudnia pod koniec listopada stara kobieta o przenikliwych, ciemnych oczach 

zatrzymała mnie na chodniku by, jak twierdziła, przekazać mi pilną wiadomość dotyczącą mojej 

kariery. Pokazała mi swoją wizytówkę – na imię było jej Christine i była medium.  

Byłam spragniona wskazówek, które mogłyby pomóc mi w karierze zawodowej i uznałam, że 

może właśnie ona nieco rozjaśni dla mnie tę kwestię, dlatego, z nieznanych mi do końca 

pobudek, poszłam z nią do jej mieszkania. Ta rozmowa była mi przeznaczona i zmieniła moje 

życie. Christine powiedziała mi, że jestem artystką i mijam się z powołaniem pisarki. Wyczytała 

z kart tarota, że będę nieszczęśliwa, dopóki nie zajmę się rozwijaniem i pielęgnowaniem swego 

talentu. 

 Minęło trochę czasu, zanim ta nowina do mnie dotarła (i zanim zaczęłam traktować tę 

przesłankę poważnie). Po miesiącach prób poznania własnego wnętrza doszłam do wniosku, że 

medium prawdopodobnie miała rację. Tak więc złożyłam wypowiedzenie, powróciłam do 

ojczyzny i zapisałam się na warsztaty kreatywnego pisania. Dwa lata później podpisałam 

pierwszy kontrakt wydawniczy. 

 

 

- … i napisałaś „Kocham Nowy Jork”  Czy jakiekolwiek elementy tej powieści są oparte 

na prawdziwych wydarzeniach lub postaciach? 

- Mimo że zdecydowana większość fabuły jest fikcyjna, kilka osób oraz kolegów z pracy, których 

poznałam mieszkając w Nowym Jorku, zainspirowało mnie do stworzenia paru postaci. 

Niektórych miłych, innych mniej… Pozwolę Wam zgadywać, o kogo tutaj mi chodzi – trzymam 

buzię na kłódkę! 
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- Wracając do twojej serii – ile kontynuacji historii Catherine zamierzasz 

opublikować? 

- To dobre pytanie! Sama próbuję znaleźć na nie odpowiedź… Sądzę, że seria będzie 

składać się co najmniej z czterech, jeśli nie więcej, pozycji. Nie chcę, byśmy ja i bohaterzy 

moich książek znaleźli się pod presją. 

 

- Czy odwiedziłaś kiedyś Polskę? Co sądzisz o różnych odsłonach serii „Kocham 

Nowy Jork” i ich okładkach? Które podobają Ci się najbardziej? 

- Nie miałam okazji przyjechać do Polski, ale planuję to zrobić w przyszłym roku. Nie 

mogę się doczekać! Co do okładek, uwielbiam polskie wydania. Są eleganckie, sexy 

i nowoczesne. 

 

- Widać polski gust jest nienaganny. Czytelnikom także bardzo podoba się ten 

design  Żałujesz lat, które spędziłaś pracując jako prawniczka? 

- Nie, skądże. Studiowanie i pracowanie w środowisku prawniczym przez ponad dziesięć 

lat udostępniło mi materiały, które mogę wykorzystać podczas pisania, a także nauczyło 

dyscypliny potrzebnej do kończenia linijki za linijką. Tworzenie powieści to prawdziwe 

wyzwanie, w dodatku wykańczające, dlatego wymaga ogromnego skupienia. 

 

 

- Jednak każdy pisarz, nawet ten najbardziej doświadczony, miewa chwile słabości  

i braku weny. Zdarza Ci się utknąć w środku zdania i nie mieć pojęcia, co dalej? Co 

wtedy robisz? 

- Oczywiście, to dzieje się ciągle! Chodzę na zajęcia yogi, które bardzo mi pomagają. Poza 

tym wyprowadzam psa na spacer na łonie natury, przeglądam czasopisma. Te czynności są 

istną kopalnią inspiracji! 

 

 

- Czy znalezienie wydawcy jest ciężkim zadaniem? Jak skutecznie opublikować swoje 

dzieło? 

- Oczywiście nie było to proste. Nie ma żadnego magicznego przepisu, dzięki któremu 

wydanie książki stałoby się sprawą łatwą i przyjemną. Trzeba wysłać swoją powieść do 

jak największej ilości osób (agentów, wydawnictw), uzbroić się w cierpliwość i trzymać 

kciuki. 

 

- Szkopuł w tym, że w miarę jedzenia apetyt rośnie i wydanie pierwszej książki 

zapewne nie nasyci pisarza. Jak podążać za swoimi marzeniami, lecz skupiać się 

także na innych aspektach swojego życia? Czy ta równowaga jest możliwa do 

osiągnięcia? 

- Nie wolno się poddawać. Należy snuć plany i marzenia, pracować i starać się z całych 

sił! Nawet jeśli konsumuje to twój wolny czas lub czujesz się zniechęcony. Należy 

pamiętać, że nie liczy się cel podróży, lecz ona sama w sobie. 
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- Co zmieniłabyś w młodym pokoleniu? Czy według Ciebie czytamy za mało książek? 

- Moim zdaniem wynalazki i nowinki technologiczne tego wieku zaszkodziły naszej 

umiejętności koncentracji przez dłuższe okresy czasu, co także odnosi się do czytania 

literatury. Efekty widać nie tylko wśród młodzieży. Często walczę ze sobą, by nie logować 

się na Facebooka lub by nie odwiedzać innych portali, szczególnie gdy piszę! 

 

- W XXI wieku oprócz talentu trzeba też posiadać pewne kwalifikacje oraz 

bezproblemowo się porozumiewać - iloma językami umiesz się posługiwać? 

Mówię po francusku i po angielsku. 

 

- Jakie są Twoje wspomnienia z liceum i późniejszych etapów nauki? Czy od zawsze 

wiedziałaś, czym chcesz się zajmować w życiu? 

- Odkąd pamiętam miałam zapędy artystyczne. W szkole średniej organizowałam sztuki, 

koncerty muzyczne i show taneczne. Napisałam też wiele opowiadań, jeszcze jako mała 

dziewczynka. Chyba przez cały ten czas tkwiła we mnie artystka. 

 

 

- Decydujące pytanie: kto jest Twoim ulubionym autorem i jaki jest tytuł ukochanej 

książki? 

- Oj, to bardzo ciężkie pytanie! Oto pozycje z mojej górnej półki: „The House of Mirth” 

Edith Wharton, „Wielki Gatsby” F. Scotta Fitzgeralda, „The Rules of Civility” Amora 

Towlesa, „Beautiful Ruins” Jess Walter i wszystkie książki napisane przez Candace 

Bushnell (Cóż mogę powiedzieć… jestem fanką!)! 

Rozmawiała Karolina Kaim 

 

 

Wywiad 
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„Mondre Żeczy” 

O polityce, tolerancji i czymś tam jeszcze słów kilka.  

Nie ma to jak wygodne krzesło z popcornem… zaczynamy… 

   Ze względu na modne ostatnimi czasy tematy związane 

z Europarlamentem oraz tolerancją (która zawsze była i jest na 

topie, bo jakże [niektórzy już pewnie wiedzą, o czym będzie]), 

postanowiłem zabrać moją małą, przeciekającą łódkę i wypłynąć 

na ocean obfitości, mając przy tym nadzieję, że nie zatonę. Na 

dobrą sprawę i tak tutaj nie zagląda, więc od biedy dopłynę 

jakoś pieskiem do lądu, gdyby coś poszło nie tak (na dno nie 

pójdę, bez obaw, ja nie kamyk). 

 Jak każdy uświadomiony obywatel (i ten drugi też) wiem, 

ostatnio było głośno od wszelkiej maści reklam, pokazujących 

ludzi, którzy korzystali ze wszystkiego (nawet ulubionej maślanki, 

którą chwalą i cenią, bo z Polski), aby pokazać się z jak najlepszej 

strony i pojawiły się urny w kolorze biało-czerwonym. Obok nich 

znajdowała się komisja, która z uśmiechem wskazywała, gdzie 

trzeba strzelić autograf i dawała kartę z dużą ilością nazwisk oraz 

ewentualnie tłumaczyła, że pan w granatowym swetrze nie może 

zagłosować za babcię, czy kota, bo muszą sami przyjść. Jednym 

słowem wybory. Polacy postanowili po raz kolejny zadecydować 

o swoim losie.  

Pisząc ściślej, coś koło jednej czwartej Polaków tak zrobiło. Reszta stwierdziła, że się nie 

opyla, bo i tak nic z tego dobrego nie ma. Z wyników jedni się cieszyli, inni stwierdzili, że 

„coś nie pykło”. Czy to wszystko o wyborach? Prawie. Szczęśliwcy, którym się udało 

przebić pojadą do Europarlamentu reprezentować Polskę, a raczej tą jedną czwartą Polski, 

która ich wybrała. Reszta musi się dostosować, więc nie ma prawa jęczeć, że znowu źle. 

Tak więc nie jęcz jedyny czytelniku z Uralu (gdzieś makulatura musi lądować), który 

w wolnej chwili przeglądasz gazetkę, przed wysiąkaniem nią nosa. Oprócz wyborczej 

papki, ciut wcześniej doszło do kolejnego niezwykle ważnego wydarzenia, prawie 

ogólnoświatowego. Jak zwykle, tak i tutaj prawie robi wielką różnice. Mowa tu o jedynym 

takim, niepowtarzalnym konkursie - Eurowizji. Pewnie nie pisałbym o tym teraz, ale skoro 

cały świat żył i przeżywał raz po raz to wyjątkowe cuś, to czemu nie odgrzać kotleta? (Nie 

jestem aż takim prostakiem, żeby napisać: „To czemu nie odgrzać kiełbasy?”. Bez 

przesady.) Wszystko byłoby cacy, ktoś by wygrał, byłaby radość i świętowanie. Jednak 

wygrał(a) pan(i) z brodą, który(a) zaprezentował(a) pieśń o powstaniu z popiołu, jak ten 

ptok, co się zwie feniks. Po rozpatrzeniu się w sytuacji wyszło, że broda nie była 

przyklejona tylko naturalna. To oczywiście nie obeszło się bez echa. „Jakże to tak? Baba 

z brodą?” pytali zdezorientowani Polacy. Jednak inne kraje uspokajają, bo to przecież 

normalne i nie ma się czemu dziwić.  
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 Nasz kraj jest po prostu zacofany i nie zna jeszcze najnowocześniejszych trendów. 

Z powodu tego wszystkiego znowu wyszła tolerancja, której tak bardzo nam brakuje. 

Przecież trzeba traktować każdego człowieka tak samo i mieć do niego szacunek. Tak oto 

broda stała się atrybutem nie tylko facetów, ale też kobiet. Bo jakże ciężko jest być 

normalnym w dzisiejszych czasach i użyć maszynki do golenia. Oszczędziłoby to tylu 

problemów. 

 Tak oto pojawia się następne zagadnienie - stronniczość (nie chodzi tu o strony 

w książkach). Ktoś może być za, a nawet przeciw, ktoś inny może być neutralny, a jeszcze 

inny może być kamykiem. Nie ma tutaj się nad czym długo rozwodzić, bo każdy 

powinien robić to co jest dobre. Jest to podstawa, która obowiązuje raczej wszędzie. Jest 

jeszcze kwestia neutralności. Takie mają być sądy, które wymierzają sprawiedliwość, ale 

patrzenie bezczynnie, jak nasz nowy kolega, którego poznaliśmy dwie godziny temu, 

wynosi z naszego mieszkania wszystkie sprzęty, nie wypada dobrze. Tak samo sprawa się 

ma z kwestiami cięższego kalibru, bo milczenie w sprawach kraju, czy kiedy ktoś 

wygaduje takie farmazony, że uszy opadają, wymaga interwencji. Nie ma co siedzieć 

w wygodnej skorupie i obserwować świat przez mały otwór, bo wtedy nasz „bezpieczny” 

domek będzie przenoszony z miejsca na miejsce, podrzucany, niszczony i to bez żadnego 

słowa z naszej strony. Tyle lekcji, stary wujek dobra rada idzie spać. 

 Robi się cieplej, chociaż pada deszcz i czasami temperatura spada niebezpiecznie 

nisko, to wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują, że zbliżają się Mistrzostwa Świata 

w Piłce Nożnej. Aby uczcić to wiekopomne wydarzenie, pod koniec czerwca kończy się 

rok szkolny. To bardzo smutne, ale trzeba się cieszyć z tego, co daje los. Zresztą, to tylko 

dwa miesiące, więc szybko minie i z uśmiechem na twarzach wszyscy wrócą do szkoły. 

A na razie pozostaje tylko kibicowanie, ale nie naszej drużynie. 

Pro Nose Picker ®©™ 
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SŁOWO O ROZSTANIACH 

 Redakcja naszego magazynu „CDN” już się z nami pożegnała, za co w imieniu 

wszystkich ex-redaktorów dziękuję. Rozstać się jednak nie jest tak łatwo. Stąd ten artykuł, stąd 

kolejne artykuły, które będą się tutaj pojawiać… 

 Ale do rzeczy. Rozstaniom towarzyszą łzy, wspomnienia  

i zdziwienie, że to „już minęło” oraz pytania wymalowane na bladych 

twarzach: „Czy to naprawdę koniec? To, co było, nie wróci?” Tyle już 

rozstań w życiu przeżyliśmy, a ciągle nie możemy się nadziwić, że coś 

przemija bezpowrotnie. Z czego to wynika? Ze strachu przed nowym?  

Z przywiązania do tego, co minione? Mówią, że aby żyć, nie wolno się 

oglądać za siebie. Ale co zrobić z tymi wszystkimi przyjaźniami, ze 

zdjęciami? Przecież ten czas zmienił nas bezpowrotnie.  

 Takie myślenie towarzyszy przy każdym rozstaniu. Wtedy chyba najbardziej odczuwa 

się tę część egzystencji, którą nazywamy samotnością. „Nic wiecznego na świecie”, pisał Jan 

Kochanowski. Historia lubi się powtarzać. Co roku maturzyści odchodzą, co roku płaczą… 

Obiecują, że będą odwiedzać… A potem mija dziesięć lat i człowiek sobie uświadamia, że to, 

co było ważne, pozostaje jedynie wspomnieniem. Stąd można wysunąć wniosek, że wszystko 

jest marnością, ale nie będziemy tu naśladować Koheleta. Zajmiemy się raczej inną kwestią – 

naszą wolną wolą.  

 Po tygodniu „końcoworoczna depresja” mija i można poddać całą sytuację obiektywnej 

refleksji. Szkoła nie zniknęła, drzwi są otwarte, ludzie nie odlecieli na Księżyc. Hm… To może 

by tak odwiedzić stare kąty? I wszystko wraca do normy. A wniosek z tego taki: nieprawda, że 

nic się więcej nie zdarzy. Oczywiście, „panta rei”, „nie można wejść dwa razy do tej samej 

rzeki”. Tak, to prawda, nic już nigdy nie będzie TYM samym, ale może być takim samym lub 

podobnym. Wystarczy trochę chęci i optymizmu.  

 Ten artkuł piszę specjalnie dla Was wszystkich, których czeka rozstanie za rok czy dwa. 

Spokojnie, będziecie płakać jak ja, a później zrozumiecie, że zmiany następują powoli i ma się 

czas, żeby się przyzwyczaić. To ewolucja, nie rewolucja (jedyna rzecz, którą pamiętam z lekcji 

WOS’u).  

 Jeszcze jedno: cieszcie się, że możecie się uczyć,  bo po maturze ogarnia depresja. 

Człowiek przestaje mieć cel. Może legalnie nic nie robić i to go przeraża, bo nauczył się 

pracować jak maszyna: „pobudka – szkoła – powtórki – sen”. Trudno się przyzwyczaić do 

ŻYCIA.  

Na koniec chcę serdecznie pozdrowić wszystkich nauczycieli naszego liceum, 

wszystkich uczniów i wszystkich, wszystkich, wszystkich. W bibliotece byłam już pięć razy po 

zakończeniu roku szkolnego (nie licząc matury) i zamierzam jeszcze przychodzić. Do 

zobaczenia! 

Klaudia Miśkowicz 

 



 

 

 

14 

 

KREATYWNOŚĆ 

 Czasem zazdrościmy osobom, które wpadły na oryginalny pomysł, który nam 

pewnie nie przyszedłby do głowy nigdy. Podziwiamy ich za niekonwencjonalny sposób 

myślenia i umiejętność łatwego rozwiazywania problemów w domu, szkole itd. 

W czym tkwi sekret? 

Ich sekret to zasługa kreatywnego myślenia, które polega na kontrolowaniu procesu 

myślenia i używania narzędzi, pozwalających na tworzenie nowych pomysłów.  

Dla wielu z nas osoba kreatywna to osoba szczególnie uzdolniona, która ma 1000 

pomysłów na minutę. Często porównujemy się z geniuszami czy osobami, które 

osiągnęły sukces. Widzimy, że nie strzelamy pomysłami z rękawa i wtedy pojawia się 

myśl, że jesteśmy do niczego. Nic bardziej błędnego! Nasz mózg z natury jest 

niezwykle kreatywny, to jego nieodłączna cecha. Jako dzieci byliśmy osobami 

niezwykle kreatywnymi, wymyślaliśmy sobie zabawy i nie myśleliśmy, że brakuje nam 

kreatywności, bowiem nie każdy rodzi się geniuszem. 

5 sposobów na bycie kreatywnym  

1.Pozytywne myślenie 

Jeśli uznasz się za głupca, to prawdopodobnie nigdy nie uda ci się stawić czoła 

wyzwaniom. Jeśli myślisz pozytywnie, twój mózg bierze twój sposób myślenia za 

prawdę i działa zgodnie z nią, więc najlepiej powtarzać sobie w myślach, że jesteś 

zdolny i otwarty na nowe pomysły. 

2. Słuchaj ulubionej muzyki, czytaj, oglądaj, twórz 

Słuchanie ulubionych piosenek może spowodować, że wpadniesz na świetny pomysł 

albo zaczniesz już tworzyć coś konkretnego. 

Czytaj o ludziach, którzy cię inspirują – osoby twórcze, które odnoszą sukcesy, mogą 

być twoimi nauczycielami. Zainspiruj się nimi. 

 



 

 

 

15 

 

3. Nie bój się pomyłek 

Od kiedy chodzimy do szkoły, nasza kreatywność 

została wystawiona na ogromną próbę. Odechciewa 

nam się eksperymentowania, ponieważ pomyłki są 

karane a większość odpowiedzi znajduję się na 

końcu książki. 

Żeby wskrzesić swoja naturalna kreatywność, 

trzeba dać sobie prawo do błędów. Nie ma innego 

wyjścia.  

Aby zostać mistrzem w jakiejś dziedzinie, trzeba 

być cierpliwym. Ale kiedy nie mamy nadziei na 

osiągnięcie naszego celu, przypomnijmy sobie 

powiedzenie: „Nie od razu Kraków zbudowano" 

4. Bądź ciekawski 

Jest to jedna z metod na zwiększenie swojej 

kreatywności. Zawsze szukaj, czy nie ma 

alternatywnego rozwiązania problemu, a nie 

takiego, który został podany przez inną osobę. 

Rozwiń w sobie umiejętność ciągłego 

poszukiwacza. Szukaj innych rozwiązań, nawet 

wtedy, gdy wydaje ci się to niemożliwe. 

5. Spisuj swoje myśli na papierze 

Spisuj to, o czym myślisz. Twoja głowa to prawdziwa fabryka pomysłów, ale niestety nie 

zapamiętasz ich wszystkich.  Zapisujmy wszystko, co mamy w głowie, zawsze możemy wrócić 

do naszych notatek i dopisać nową myśl albo wykreślić starą. 

Anna Gąsiorowska 
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CHARLOTTE CAFE 

W Limanowej pojawiła się 7 kwietnia 2013 roku. Zlokalizowana przy ulicy Leśnej. 

Pierwsze miejsce w Limanowej w oryginalnym brytyjskim, ciepłym, przytulnym stylu. 

Café, w której unosi się wspaniały zapach świeżo zmielonych ziaren kawy, cynamonu 

oraz wielu innych aromatycznych przypraw. Kawiarnia przyciąga nie tylko miłośników 

dobrej kawy, czekolady czy herbaty, ale również smakoszy deserów. Menu Charlotte 

Cafe zawiera wiele ciekawych propozycji podania kawy m.in.: Espresso, Americano, 

Latte w wielu różnych smakach. Oprócz napojów można tu zjeść lunch lub spróbować 

„mouth-wathering cakes” np.: serników, tortów (serca wielu gości Charlotte, podbił 

tort mocno czekoladowy).  

W Charlotte Cafe panuje miła i życzliwa atmosfera, 

wszystko dzięki sympatycznej obsłudze, zdolnej do 

pomocy przy dokonaniu wyboru z bardzo obszernego 

menu. Miejsce to jest przeznaczone nie tylko dla 

dorosłych i młodzieży, ale również dla najmłodszych 

klientów - dzieci. Znajdą one coś dla siebie, mianowicie 

kącik do zabaw z przystosowanym dla nich stoliczkiem 

oraz zabawki. Klienci, którzy nie rozstają się z swoimi 

smartphonami, mogą skorzystać z darmowego dostępu 

do wi-fi. Atmosfera w Charlotte sprzyja rozmową 

z przyjaciółmi oraz spędzaniu czasu wspólnie z rodziną.  

W Charlotte Cafe można miło i spokojnie spędzić 

niedzielne popołudnie, ale i inne dni tygodnia, 

z wyjątkiem poniedziałków. Wszystkim, którzy jeszcze 

nie spróbowali, serdecznie polecam zajrzeć i skosztować 

deserów oraz napojów od Charlotte, ponieważ drugiej 

takiej kawiarni w Limanowej nie znajdziecie.  

Michał Smoter 
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KONSTELACJA ŻYCIA 

 Tonąc, tracisz orientację – walka o wypłynięcie na powierzchnię może okazać się 

ucieczką w głębiny. U Andruchowycza oddycha się słowami, jednocześnie skradając się 

ku meritum duszy kosmopolity. Zguba gatunku bliżej nieokreślonego? Raczej Gwiazda 

Północna przyświecająca odkrywcom miast, ojczyzn inspiracji. 

 Leksykonu miast intymnych nie jest w stanie 

zdefiniować sam autor. On sam wymyka się 

wszelkim klasyfikacjom; łączy w sobie cechy 

powieściopisarza, reportera, poety, kartografa, 

kulturoznawcy. Jego „encyklopedia” to elipsa 

skrajności. Płynnie łączy ze sobą precyzję eseju 

naukowego, personalność dziennika oraz sarkazm 

felietonu. Alfabet staje się kategorycznym 

fundamentem tej książki, niczym 10 (czy też 26?) 

przykazań pisarza-podróżnika. To właśnie umowny 

układ liter staje się chronologią dla miast, które 

odwiedził Andruchowycz. Metoda ta pogwałca 

datowania i rozmieszczenia na mapie. Nie trzeba 

być blondynką, by stracić orientację w terenie – 

każdy czytelnik zada sobie pytanie, czy aby Lwów  

i Lipsko nie dadzą większego Paryża niż sama 

pretensjonalna stolica Francji. Pewnej grupie 

poetyckiej przyświecała maksyma Minimum słów, 

maksimum treści.  

 W kontekście Leksykonu… zachodzi istny paradoks – jest to minimum z maksimum,  

i maksimum z minimum. Nagromadzenie wspomnień ociekających językami, ukazującymi 

kulturę i obyczaje, okraszonymi ludźmi i dniami, które już nigdy nie wrócą – 

niemożliwym jest skomentowanie podróży Jurija kilkoma słowami. Słowa ożywają  

w oczach, co daje efekt trójwymiarowości czytelniczej – efekt, którego osiągnięcie 

wymaga od pisarza przelania na papier emocji z użyciem najwyższej technologii.  

 Wśród metafor ukrytych w licznych perypetiach autora najbardziej przemawia ta 

„kosmopolityczna”. Świat jest egzystencją, losy każdego z nas – krwią płynącą przez 

arterie miast. Choć różnią się od siebie i wywołują odmienne reakcje, wszystkie 

napędzają ambicję pchającą nas do wyłączania budzika co ranek…, bo „życie jest twarde 

jak kij baseballowy, czarne jak noc wśród białego dnia i niczym narkotyk bezlitośnie 

pociągające”. Nie wierzycie? Zapraszam do Chicago, 2001. 

Karolina Kaim 
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„POETA I MIT” – WŁADYSŁAW JUSZCZAK 

 Niekompetencja rządzi światem. Jakżeby inaczej, skoro wiedza powszechna 

bazuje na stereotypach będących niczym innym jak uprzedzeniami względem 

konkretnych grup lub miejsc opartych na opinii zmiennej i niesprawiedliwej w swej 

skali egocentryzmu. Tym sposobem poeta pisze wiersze, a uczony lub fanatyk 

starożytności szeroko pojętej zajmuje się badaniem mitów lub tworzeniem mitologii 

dla danej krainy. Nie ma jednak nic bardziej mitycznego, wręcz prehistorycznego, 

dla współczesności niż osobistość władająca słowem i piórem. Mogłoby to kończyć 

dowód jednej z tez „Poety i mitu” mówiącej, że bliżej naszemu gatunkowi do Homo 

spiritualis niżeli do Homo sapiens. Mogłoby, ale nie dzieje się tak, gdyż jedyną 

adekwatną odpowiedzią na pytanie „dusza czy umysł, poeta czy mit?” jest sama 

książka Juszczaka. Rilke, Merton, T.S. Eliot, Maryla Falk oraz wielu innych 

kultowych myślicieli i twórców zostaje przytoczonych w dziele, które uświadamia 

głębię stworzenia, utożsamiania się z demiurgiem w jego nieskończoności 

pojmowania. Odczucia opierają się na archaicznych, szlachetnych emocjach, 

a oczywiste staje się niewidzialne, kiedy natura zatraca swą istotę w naturalności 

zjawisk. „Poeta i mit” uświadamia, jak ważnym i jednocześnie niepojętym 

narzędziem jest język, oraz dlaczego pełne zrozumienie niektórych tekstów jest 

najakuratniejsze dla danego dialektu, a próby przekładu zajmują nawet po 

dwadzieścia lat.  

 

Lektura ta dostarcza najróżniejszych 

doznań, od egzaltacji mnogością doznań  

i zanurzaniem się w empirii wraz z poetą, 

aż po zew pierwotności złagodzony słodką 

boskością towarzyszącą pragnieniom 

poznania. Czynności najbardziej pospolite 

otrzymują rangę mitu. Frapujące  

w najwyższym stopniu zagadnienie to 

„dusza snu” umieszczona na 

niebezpiecznej krawędzi paradoksu  

i rzeczywistości, Le Reel, stanowiąca 

jedynie przedsmak szczytu. Zdobywając 

go, czytelnik ma nieodparte wrażenie, że 

upadł na niego z obłoków utkanych  

z materii iluzji egzystencjalnej. 

Karolina Kaim 
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Pasjonatka i badaczka losów ludzi uwikłanych w czasy totalitaryzmowi i wojen XX wieku 

- Sylwia Sara z klasy I C prezentuje Wam artykuł opracowany na podstawie wspomnień 

86-letniego mieszkańca naszego regionu. Obszerna praca naukowa Sylwii pt. Radości 

i Smutki czyli życie prostych ludzi we wspomnieniach Władysława Kaima została 

doceniona w finale Ogólnopolskiego Konkursu Tematycznego „Losy Bliskich i losy 

Dalekich – życie Polaków w latach 1914 - 1989”. 

 

ŚWIAT NIE ZGINIE DZIEKI NIM…  

Wspomnienia Jana Kaima 

Gody 

Słowo to wywoływało radość i oznaczało wspólnie spędzone z rodziną Święta 

Bożego Narodzenia. Gospodynie piekły duży chleb, dokładały kawałek masła i owijały 

w papier oraz wkładały wszystko przeważnie w kawałek płótna. Taki pakuneczek 

przygotowywały kobiety żołnierzom. Mężczyźni w służbie wojskowej nie zawsze spędzali 

święta z rodziną, ale gdy już dostali przepustkę, ogarniała ich wielka radość płynąca 

przede wszystkim ze świadomości, iż spędzą wspólne chwile. Okres ten trwał od Wigilii 

do Trzech Króli. Dom był pięknie przystrojony, z sufitu zwisała choinka, tzw. 

„podwarznica”, na niej kółka opłatków, łańcuszek i aniołek z papieru. W wigilijny wieczór 

rozpoczynało się wspólne kolędowanie. W tamtych czasach żyło się bardzo skromnie, 

jednak w czas Godów każdy mógł najeść się do syta i nacieszyć bliskością rodziny. 

Zważając na to, że panował wielki głód, niektóre dzieci nie mogły skończyć nawet 

podstawówki, ponieważ musiały iść na służbę do zamożnych gospodarzy z powodu braku 

chleba. 

Wesela 

Kolejnym obrzędem, który warto opisać, było wesele. Świadkowie swatali majętnego 

mężczyznę z posażną kobietą, bo nie było mile widziane jak pan (czyli bogaty chłop) 

żenił się z potocznie nazywaną „dziadówką”- chłopką, która nic nie posiadała. Starzy 

ludzie często powtarzali młodym: „Dziady nie żeńcie się, bo jeżeli dziad dziada spłodzi, 

a matka wychowa, to niech Bóg zachowa”. Ślub brano tylko i wyłącznie dla hektarów 

ziemi. Dla niejednej panny dzień ten był dniem płaczu, bo musiała wyjść za mąż za 

chłopaka, którego nie kochała, a rodzice niestety kazali. Przed ślubem wysyłano dziada 

do druhny z ćwiartką wódki, by ją przyprowadził. 
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Musiał najpierw wypić tę ćwiartkę. Gdy zdołał ją namówić wracał do domu, a na 

wesele już nie szedł, bo było mu wstyd. Po przyjeździe z kościoła orkiestra witała młodą 

parę i wszystkich gości, natomiast wodzirej śpiewał do panny młodej: „Zajaśniałaś jak 

świca i się mu urwało!... ” I tak trzy razy. Wesela były organizowane w domach. Goście 

zasiadali za stołami, na których były rozdawane jadła w dużych, glinianych miskach, 

z czego przypadała jedna na kilka osób. Ciasno tak bywało przy stołach, że nie było gdzie 

pomieścić łokci – „wypadało tych naprzeciwko karmić”. Podawano kapustę z grochem, 

gotowaną z mięsem wieprzowym, przedtem marynowanym w naczyniu glinianym, oraz 

flaki z krupami. Później podawano kawę zbożową z jęczmienia z dodatkiem cykorii 

z mlekiem i kołacz pszenny z mąki razowej oraz „buchtę” - ciasto drożdżowe z serem. 

Napojem była wódka w ćwiartkach, piwo i podpiwek przygotowany przez gospodynie. 

Był on robiony z jęczmienia z chmielem w hermetycznie zamykanych butelkach z wód 

sodowanych. Butelki były tak nagazowane, że gdy przyłożono ją do ust, podpiwek 

wylewał się nosem z pianą. Podczas tańców goście tak tupali, że w tumanie kurzu prawie 

nikt nikogo nie widział. Każdy tańczył oberka, krakowiaka, polkę. Wesela nie obeszły się 

też bez bójek. Na podwórku było słychać trzask sztachet czyli palików z ogródka. Bywało 

kilku rannych, ale rzadko się zdarzało, żeby ktoś stracił życie. Było to spowodowane 

przyśpiewkami, które z czasem się przeradzały w dogryzanie i walkę. 

 

Dzień Wszystkich Świętych 1944 roku 

 Oto fragment wspomnień jednego z uczestników: „W 1944r. w Dzień Zmarłych 

poszliśmy na cmentarz, by odwiedzić groby bliskich, aż tu nagle nad Gruszowcem zawisły 

czarne chmury. Pluton pacyfikacyjny przyjechał z Nowego Sącza, otaczając kilka osiedli 

i strzelając do wystraszonych ludzi, uciekających do domów. Oblewali ich domy dookoła 

benzyną i podpalali. Resztę domów zniszczyli miotaczami ognia. Do dwóch kilometrów 

było słychać jęki palących się żywcem ludzi i zwierząt. Czarne dymy zasłoniły niebo 

z gorejących domów, obór i stodół przeważnie przykrytych słomą, z której palące się 

części zdawały się dosięgać szczytu Śnieżnicy. Z ciekawości poszedłem w górę, na 

Śnieżnicę, żeby zobaczyć, co tam się dzieje, ale nie doszedłem. Nogi się pode mną ugięły 

i wokół mnie zaczął spadać popiół ze spalonej słomy, a świst kul i pociski, które wbijały 

się w drzewa, wystraszyły mnie do reszty. 
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Z otoczonej części Gruszowca uwolnił się tylko jeden chłopiec, który nie wiadomo 

jakim sposobem znalazł się w piwnicy pod kuchnią i na drugi dzień przez maleńkie okienko 

wołał: „Ratunku! Pomocy!”. Usłyszeli go sąsiedzi i uwolnili, zabierając do swojego domu. 

Tego dnia w straszny sposób zginęły aż 33 osoby.” 

Po „wyzwoleniu” w 1945 roku, przy drodze postawiono krzyż i kamienny głaz. 

Pierwszą rocznicę tego tragicznego wydarzenia upamiętniliśmy procesją z krzyżem 

i chorągwią pogrzebową. Obchód zakończono słowami: „Ty, coś poległ dla idei, chwała Ci! 

Boś padł w progu Twych nadziei w jasne dni! U tych prochów, u mogiły będą wieki szukać 

siły! I naznaczą Twoje kości znakiem Ducha ku przyszłości, śladem krwi!” 1. 

 

1 Konopnicka Maria, Głos ciszy, XVIII Ty, coś walczył, Warszawa 1915r., str. 138. 
 

Sylwia Sara 
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Biorę krzyż świata na ramiona swoje.  

Ku sztuki Golgocie podążam.  

Ciernie kaleczą myśli dogłębnie.  

Gwoździe bezradności przybite zostały.  

Odarta z szaty nadziei zawisłam. 

Śmierć ma nikogo nie zbawi. 

 

 Gdzie oni idą? Czemu ja nie z nimi? Znów uciekam w bezruch. Jest mi błogo. 

Wszechogarniający zastój. Bezdomność i znieczulica. Tylko ten zimny wiatr. Głucha cisza. 

Nieme milczenie. Głosy z oddali. Powoli wyrasta mój szklany mur. Nikt mnie nie 

dotyka. Nikt nie widzi. Maskuje mnie dym. Spokój. 

 Wiatr muska policzek. Już nie chłodem. Głaska. Pieści. Wtapiam się 

w powiew. Przestaję być materią. Ulatuję. Już nie uciekam. Unoszę się swobodnie. 

 Oni znów gdzieś biegną. Stukot obcasów. Szmer rozmów. Jest im zimno. Czują ból 

i strach. Chmara myśli w każdej głowie. Uśmiecham się do nich. Nie widzą. To nic. Popłynę 

po trawie sama. Boso. Jest dobrze. Nawet bez nich. Cisza koi. Regeneruje duszę. To proces 

powolny. Trzeba uważać na inne brudne istnienia. Na szczęście mój mur jest szczelny 

i sterylny. 

Pora się odrodzić. 

 

Już nie błądzę w labiryncie. Ślepy zaułek. 

Bezradnie osuwam się po ścianie. Krew zmieszana z łzami. 

Rozlewam smutek. Poziom cieczy wzrasta. Nie ruszam się. 

Nie wołam o pomoc. Czekam na koniec. Na ostateczne 

zanurzenie w Świadomości. 

 

Usta wypuszczają dym. Unosi się, jakbym płonęła. 

I ten krzyk w duszy. Nie mogę go uwolnić, to zbyt 

niebezpieczne. Więc idę wolno z podniesioną głową. Płomień 

pożera ubrania strzępek po strzępku, liże skórę gwałtownie, 

niedelikatnie osusza łzy. A ja wciąż idę. Nadal w tym samym 

tempie. Ogień odrywa kolejne mięśnie, połyka żyły i nerwy, 

ssie krew łapczywie. Śmierdzę spalenizną, topionymi 

tkankami. I idę. Aż do całkowitego rozpadu. Moje prochy leżą 

na chodniku jak psie odchody. Może rozwieje mnie wiatr? 

Może użyźnię glebę? Może się mną zakrztusisz? Może 

zostanę na Twoich butach? 

 

 

 

 

 

 

Magda Trzeciecka 
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Woda żywa 

 

Woda żywa 

Podpisany wartością 

równą kropli rosy,  

która już niebawem 

wzniesie się ku niebu 

by znów spaść 

nim powstanie 

przed upadkiem 

za zaledwie jedno mgnienie. 

Żeby zginąć!  

 

 

 

Nie, nie zginie.. 

Żeby uciec! 

Nie ucieknie.. 

Lecz cichuchno wyparuje 

by się skraplać, 

by nasiąkać 

i się błąkać! 

Między niebem , 

między ziemią  

Będąc w samym 

środku  piekła.. 

 

Aleksandra Pociecha 
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 Mentorka kazała jej medytować.  Oddaliła się więc od osady i udała się w głąb lasu 

– prawdziwego domu każdego elfa. Usiadła na trawie ze skrzyżowanymi nogami. Miała 

się skupić, poćwiczyć koncentrację przed codzienną nauką czytania ksiąg, ale nie potrafiła. 

Ciągle coś ją rozpraszało. Wiatr, świergot ptaków. Nawet cisza... 

 Położyła się na ziemi. Patrzyła w niebo. Marzyła. To jej najlepiej wychodziło. 

Ciągły wir obowiązków... Księgi, leczenie ziołami, szkolenia wojowników. Była 

zmęczona. Gdy tylko mogła, marzyła. O czym? Żeby choć raz móc zadecydować. Kochała 

wszystko, co robiła. Do tego została stworzona, to jej dar. Ale... Czasem chciała być sama. 

Chciała choć przez chwilę dotykać ziemi, żeby poczuć jedność z naturą a nie, by wytropić 

zwierzynę. Siedzieć pod drzewami i słuchać ich opowieści zamiast pozbawiania żywicy. 

Nadal leżała. Zamknęła oczy. Zdawało jej się, że zna tylko jedno słowo. Wolność.  

Nagle wstała. Powiew wiatru. Szum strumienia. Las. To jest to. To wystarczyło, by 

narodził się bunt. Nie chciała uciekać, nikomu robić krzywdy. Nie. Ona chciała po prostu... 

Tańczyć.  

 

* * * 

Szedł. Musiał. Nie spieszyło mu się do zatęchłego więzienia pełnego 

nieobliczalnych zbójów. Dostał szansę. Nie zamierzał zmarnować okazji. Będzie trudno, 

bo elf, ale poradzi sobie. Więc szedł. Przez las. Nasłuchiwał.  

Nucenie. Coraz bliższe i wyraźniejsze. Skradał się. W końcu przykucnął i 

obserwował przez zarośla. Strzał w dziesiątkę. Młoda elfka, pewnie  jeszcze 

niewyszkolona. Tańczyła . Obracała się z rozłożonymi rękami, głową uniesioną ku górze. 

Wydawała się beztroska, radosna. Szczęśliwa. Ładna. Nawet bardzo. Jak każda elfka.  

Wyjął łuk, wycelował. Strzała trafiła prosto w plecy.  

Dziewczyna padła na kolana. Podszedł do niej. Patrzyła mu prosto w oczy i jakby 

coś szeptała. Przybliżył się. Cichutko, bardzo niewyraźnie zapytała: 

- Dlaczego? 

- By być wolnym. 

Jej oczy były szeroko otwarte i szkliste. Patrzyła z niedowierzaniem. W głowie 

rozbrzmiewały jej słowa mężczyzny. Z otwartych ust popłynęła stróżka krwi. Zatrzęsła się 

i padła.  

 Uśmiechnął się. Łatwo poszło. Rozmarzył się. Może jeszcze dziś będzie pił piwo 

w karczmie? Dobre dziewuchy tam mają. Chętnie na siano chodzą. Odetchnął głęboko. 

Przerzucił martwe ciało przez ramię, pogwizdując. Wyruszył w drogę powrotną. Drogę do 

wolności. 

 Magda Trzeciecka 

 

 

 

 



 

 

 

25 

 

WITAJCIE W INTERNETACH 

 

Kiedyś ktoś zapytał mnie,  czego jest najwięcej w Internecie. Natychmiast 

odpowiedziałam: idiotów. Jak dla mnie do tej pory jest to chyba najbardziej trafna 

odpowiedź. Mogłoby się wydawać, że Internet jest kopalnią wiedzy, przydanych 

i pożytecznych informacji, ale na dobrą sprawę łatwiej trafić tam na coś kompletnie 

głupiego i bezsensownego, niż na coś wartościowego. Rozumiem, że wszystko jest dla 

ludzi, ale niektórych naprawdę powinno się od tego odcinać, dla dobra innych i ich 

własnego. Począwszy od małych dzieci, które powinny mieć normalne dzieciństwo, przez 

„skrzywdzone przez los” gimnazjalistki, kończąc na wiecznie zakompleksionych 

„hejterach”, próbujących dowartościować się poprzez krytykowanie innych. Dzieci tu 

może oszczędzę i zacznę od tych drugich.  

Biedna, wykorzystana przez życie nastolatka... Temat rzeka. Tak bardzo potrzebuje 

miłości i współczucia, że będzie  próbować czego się da, by znaleźć „wsparcie”. Masa 

smutnych piosenek na Facebooku, okraszonych jeszcze bardziej smutnym opisem na  

pewno da do myślenia jej znajomym. Każdy z pewnością przejmie się tym, że „cierpi”. 

Może ktoś zapyta ją w komentarzu, co się dzieje, a wtedy on odpowie, że  życie jest 

okrutne i trzeba się z tym pogodzić i iść dalej, bo nie warto tracić cennego czasu, trzeba 

walczyć o swoje... A kiedy wszyscy będą mieć jej dość, przeniesie się na inną, bardziej 

idiotyczną stronę np. ask.fm. To portal idealny dla niej. Trafiła na podobnych sobie - nie 

jest już sama. Odpowiadanie na głupie pytania od anonimowych osób musi być takie 

ekscytujące! Będzie użalać się nad sobą, jaka to ona nie jest brzydka i samotna, 

jednocześnie czekając na komplementy innych, z którymi oczywiście się nie zgodzi. Gdzie 

tu logika? Ogólnie to rzecz w której żaden inteligentny człowiek nie powinien brać 

udziału, w szczególności powyżej 16. roku życia. Zawsze można się tłumaczyć, że to 

wszystko dla żartów. No ale ludzie, jak można!? Poziom czegoś takiego powoli zbliża się 

do zera absolutnego. Są jeszcze dwa (najbardziej popularne) sposoby dzięki, któremu 

może zostać „doceniona”. Mianowicie zdjęcie, na którym ma wielki dekolt (czasem to po 

prostu mała bluzka, a nie duży dekolt) na pewno wzbudzą niemałe zainteresowanie. 

„Lajki” będą, to więcej niż pewne. W ostateczności zawsze może udostępnić jakieś zdjęcie 

z imprezy, na której była, rzecz jasna z opisem typu: ” #grubo #nie #chudo #melo #yolo „. 

Nie jest pełnoletnia, a ma zdjęcie z alkoholem i papierosami? To nic, a nawet lepiej. Niech 

ludzie wiedzą, jaka jest szalona - jej nie ograniczają żadne zasady.    

         To może teraz coś o 

tych kolejnych. Wszechobecni „hejterzy”, którzy nienawidzą wszystkich i wszystkiego. 

Cokolwiek zobaczą na pewno zmieszają to z błotem, niezależnie od tego, jakie będzie. 

Może z zazdrości?  Hmmmm, może. Ale mi bardziej wydaje się, że ich po prostu nie stać 

na nic ambitniejszego, bo konstruktywna i dobra krytyka wymaga jakiegoś wysiłku 

intelektualnego, a to wiele kosztuje. 
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Zawsze najprościej jest wyzwać coś używając do tego zazwyczaj bardzo 

niewybrednych słów, jednocześnie wiedząc, że znajdą się kolejni idioci, którzy na 

pewno go poprą. Ogólnie rzecz ujmując, problem leży w ich ograniczonych główkach, 

które nie akceptują sukcesu innych, kiedy oni sami tkwią przed ekranem komputera, 

czekając kiedy to szczęście przyjdzie do nich. Jest też jeden szczególny przypadek, 

równie znienawidzony. Grasz w gry z innymi internautami? Na pewno wiesz, o czym  

mówię. Tam zazwyczaj nie istnieje coś takiego jak gra zespołowa. A jeśli już uda nam 

się skompletować w miarę dobrą drużynę, to  zawsze znajdzie się to najsłabsze ogniwo. 

Ono oczywiście nie będzie zauważać swojej winy, ale za to na pewno nie przeoczy 

żadnego błędu innych. „Noob!!! So retard! Please report my team! Stfu idiots!”. Chyba 

tylko tyle potrafią, bo nic więcej nie są w stanie zrozumieć. Ale i tak uważają się za 

największych „miszczów” od wszystkiego. No cóż, za wysokie ego niczemu nie służy,  

już na pewno budowaniu sobie dobrej opinii wśród znajomych.     

   Istnieje jeszcze masa innych typów ludzi, którzy irytują resztę. 

Z wszystkimi trzeba nauczyć się żyć. Można ich zwyczajnie ignorować albo robić to, co 

cieszy i nas - śmiać się z nich, bo chyba na nic innego nie zasługują. A już na pewno nie 

na współczucie, czy branie ich zdania na poważnie.      

            

            

            

        CS. 
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Na językach VOL 3 

Chociaż wakacje za rogiem, nauka nie siedzi już nikomu w głowie, mimo wszystko to już trzeci i ostatni 

(przynajmniej w tym roku) odcinek kącika z rzeczami do nauki języków, łatwo dostępnych w Internecie. 

YOUTUBE PO RAZ DRUGI 

Serwis YouTube po raz kolejny udowadnia, że jego potencjał edukacyjny jest niesamowity. Oto kolejne 

trzy kanały, które warto odwiedzić. Wywiady ze zwykłymi ludźmi na ulicach europejskich miast, 

dostępne w kilku językach znajdziesz na kanale EasyLanguages. Pozwoli Ci to zobaczyć w jaki sposób 

mówi się w rzeczywistości i sprawdzisz zdolność słuchania. Jeżeli szukasz szybkiej powtórki z 

angielskiej gramatyki lub słownictwa, umożliwi Ci to prowadząca kanał Anglo-Link. Tajniki nauki 

wymowy angielskiego amerykańskiego odnajdziesz na Rachel’s English, łącznie z instrukcjami jak 

układać język i usta. 

BLOGI 

Blogi na temat języków są bardzo popularne w sieci, można tam znaleźć użyteczne wiadomości i 

techniki nauki, bez konieczności płacenia. Oto kilka z ciekawszych blogów, na które warto od czasu do 

czasu zajrzeć, jeżeli Cię zainteresują bądź zainspirują do działania. Podstawy norweskiego i nie tylko 

odnajdziesz na nocnasowa.pl, autorzy w jasny sposób wyjaśniają nawet zawiłe zagadnienia. Niemiecki 

odpowiednik takiego bloga, wraz z bazą zadań gramatycznych oraz porządnym słownikiem 

tematycznym to blog.tyczkowski.com. Kolejne blogi są nieco podobne w treści: osoby zainteresowane i 

pracujące z językami dzielą się swoimi przemyśleniami na temat ich nauki, nierzadko dzielą się swoimi 

przeżyciami, podając niezwykle użyteczne wskazówki, warto więc przeczytać chociaż kilka artykułów 

na: jezykowaoaza.blogspot.com; swiatjezykow.blogspot.com oraz  swiatjezykowca.blogspot.com. 

INNE STRONY 

Pewnie część osób zajmuje się uprawianiem internetowych farm, albo toczy bitwy kosmiczne naciskając 

przycisk „wyślij flotę” w przeglądarce. Zamiast marnować czas w ten perfidny sposób, warto poświęcić  

kilka minut dziennie na porcję ćwiczeń w serwisach społecznościowych do nauki języka; mamy z tego 

większą korzyść niż wirtualne punkty. Kilkanaście języków (a przynajmniej ich podstawy) można 

poznać na italki.com albo busuu.com. To o wiele lepiej zainwestowany czas, a znawcy internetowych 

farm będą zadowoleni - na Busuu tworzymy własne językowe drzewko. 

Przedostatni serwis o jakim chcę wspomnieć to pl.bibliobird.com. Znajdziecie tam kilka ciekawych 

angielskich artykułów tematycznych, wraz z tłumaczeniami słówek i nagraniami. Można dzięki temu 

wykonywać świetne ćwiczenia - szkoda tylko, że strona od jakiegoś czasu przestała być aktualizowana. 

Na koniec wspomnę jeszcze o pewnej rosyjskiej stronie (niech was nie odstraszy cyrylica ) na której w 

łatwy sposób uzyskamy dostęp do sporej liczby filmów i seriali z angielskimi napisami. Oto jej  adres: 

filmsubs.blogspot.com. 

Dziękuję za przeczytanie i zapraszam w przyszłym roku szkolnym na kolejne językowe artykuły  

 

Mateusz Król 
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ŻYCZY WSZYSTKIM UCZNIOM I LO 

 

RAJSKICH WAKACJI,  

KSZTAŁCĄCYCH PODRÓŻY, 

UNIKATOWYCH WSPOMNIEŃ, 

SPADAJĄCYCH GWIAZD, 

DŁUGICH PORANKÓW 

ORAZ 

INSPIRACJI NA KOLEJNY ROK SZKOLNY 
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