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 Za nami ponad dwa miesiące przymusowej kwarantanny, związanej  

z epidemią koronawirusa. Przed nami nie wiadomo jak długi jeszcze czas 

oczekiwania, żeby wszystko wróciło do normy.  

 Musieliśmy odnaleźć się w nowej rzeczywistości zdalnej szkoły. Brakuje 

nam spotkań z koleżankami i kolegami z klasy, a także z naszymi 

nauczycielami:). Lekcje w TEAMSIE czy ZOOMIE nie zastąpią spotkań 

w  CZWÓRCE. 

 CHCEMY JUŻ WRÓCIĆ DO SZKOŁY! 



 

3 

Nr 1/2020 

Weronika Gęca kl. 2d 

 W życiu każdego człowieka ważny jest 

wzór do naśladowania. Nadchodzi moment, 

w którym chcemy się powołać na autorytet. 

Pod tym określeniem rozumiem tu osobę, która 

ma wpływ na zachowanie i poglądy innych, budzi 

zaufanie i może stanowić wzór postępowania. 

Człowiekiem, który z pewnością posiadał te cechy, 

był Jan Paweł II. 

 Jan Paweł II był człowiekiem autentycznej 

wiary. Nie było rozdźwięku między tym, co mówił 

i co czynił w swoich kontaktach z różnymi ludźmi. 

Okazywał wielki szacunek innym, nie tylko tym 

wielkim, ale i tym małym. Był człowiekiem 

dialogu. Można powiedzieć, że w kontakcie  

z innymi kierował się autentyczną miłością  

i życzliwością – dobrocią. Spotykał się z ludźmi 

chorymi, ubogimi, bezrobotnymi, spychanymi na 

margines społeczny. Wszystkich ich kochał. 

Często przemawiał w ich imieniu, jak przedtem  

w Polsce, w okresie stanu wojennego. W czasie 

swoich licznych podróży apostolskich obok 

oficjalnych spotkań, obok często pięknych  

i dostojnych uroczystości, były wzruszające do łez 

spotkania z tymi, których inni nie dostrzegali albo 

nie chcieli dostrzec. Ile razy publicznie 

przypominał o prawach człowieka i domagał się 

poszanowania godności ludzkiej. Ile razy krzyczał 

– był to krzyk miłości – krzyk w obronie biednych 

i uciskanych. Nie bał się otwarcie mówić  

o niesprawiedliwościach i krzywdach. 

 Jan Paweł II miał poczucie humoru i lubił 

się śmiać. Kiedy atmosfera na licznych papieskich 

spotkaniach robiła się zbyt poważna, papież 

próbował rozładować sytuację dowcipem lub 

żartobliwym komentarzem. O takich ludziach 

mówi się, że mają dystans do siebie. Nie obrażają 

się, gdy ktoś sobie z nich żartuje. O słynnych 

papieskich żartach napisano wiele książek. Kiedyś 

jeden z watykańskich duchownych chciał się 

pochwalić znajomością języka polskiego. Nie uczył 

się długo, więc popełniał błędy. Zamiast: „Jak się 

czuje papież?”, zapytał „Jak się czuje piesek?”. Jan 

Paweł II spojrzał na niego rozbawiony  

i odpowiedział: „Hau. Hau…”. 

 To był autorytet dla większości ludzi, bez 

względu na kolor skóry czy wyznanie. Mówiąc  

o tolerancji, mówił o postrzeganiu drugiego 

człowieka jako brata, autentycznego, równego nam 

brata. To była prawdziwa tolerancja Jana Pawła II 

– takiej tolerancji uczył nas ,przemierzając tysiące 

kilometrów, znosząc trudy podróży, uczył nas tego 

niestrudzenie przez prawie dwadzieścia siedem lat 

pontyfikatu. 
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„Wymagajcie od siebie  
choćby inni od was nie wymagali.” 

 

Jan Paweł II 
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Michał Lipa, kl. 3d 

 Tematem numer jeden w mediach na całym świecie niewątpliwie jest pandemia 

koronawirusa. Dla Polaków jest to teraz bardzo trudny okres. W czasach kwarantanny 

narodowej nikomu nie jest łatwo. Wielu ludzi przeżywa teraz kryzys ze względu na 

załamującą się gospodarkę. Duża część społeczeństwa utraciła pracę. Ludzie nie są  

w stanie przez najbliższe miesiące zapewnić sobie swobody finansowej. Dla niektórych 

jest to czas przemyśleń, ale w czasach izolacji trudno jest nie myśleć o niczym innym jak  

o pandemii. Izolacja od społeczeństwa również źle wpływa na naszą psychikę, czujemy 

się coraz bardziej przygnębieni, bo jedynym tematem, jaki słyszymy w mediach, jest 

koronawirus. Uważam, że należy ograniczyć media, ponieważ gdy włączamy telewizor, 

słyszmy tylko o panującej chorobie. Powinniśmy znaleźć inne tematy, które potencjalnie 

powinny nas zainteresować. 

 Wielu celebrytów teraz zachęca do pozostania w domu. Siedzenie w domu dla 

wielu może być jednak uciążliwe. Jednym z najbardziej wpływających czynników na naszą 

psychikę jest to, że jeszcze nie wiemy, ile potrwa izolacja. Jednak ten czas powinniśmy 

spędzić z rodziną i jak najlepiej go wykorzystać. 

 Niewątpliwie najbardziej zapracowani w tym ciężkim okresie są pracownicy 

służby zdrowia. Na wielu portalach społecznościowych widziałem zdjęcia pracowników 

szpitala, jak po wielogodzinnej pracy śpią na korytarzach. Uważam, że polskim 

pracownikom służby zdrowia należy oddać szacunek. Bo oni teraz ratują największą część 

społeczeństwa. W Polsce liczba zgonów na milion mieszkańców jest niska. 

 Moment izolacji jest to na pewno trudny czas. Ale powinien na skłonić do 

refleksji. Teraz za porządnego obywatela uważa się człowieka, który siedzi w domu  

i nigdzie nie wychodzi. Jeśli teraz pozostaniemy w domach, ocalimy świat. 
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Nr 1/2020 

Ola Głos, kl. 3d 

 W związku z zaistniałą sytuacją – pandemią koronawirusa – 

musieliśmy zostać w domach i podjąć naukę zdalną. Nie jest to czas na 

wychodzenie, spotykanie się ze znajomymi czy imprezowanie. Wszyscy 

musimy siedzieć w domach dla dobra własnego i innych. 

 Nie jest to korzystna sytuacja dla maturzystów. Matura już 

niedługo, materiału dużo, dlatego warto wykorzystać czas na nadrobienie 

zaległości, na powtórki, na przygotowanie się do egzaminów. Kiedy 

wracaliśmy po lekcjach do domu, zazwyczaj byliśmy zmęczeni, większość 

miała ochotę tylko się położyć, odpocząć, coś obejrzeć. Teraz możemy się 

wyspać, a potem siąść do nauki. Jeśli dobrze to rozplanujemy, znajdziemy 

też czas na oglądanie filmów, seriali i inne rzeczy. 

 Rady dla tych, którzy obawiają się nudy podczas siedzenia  

w domu: 

 można się uczyć nowych treści, 

 powtarzać materiał, 

 oglądać seriale, co jest bardzo wciągające, 

 rozmawiać ze znajomymi przez telefon, na kamerce, 

  grać w gry, 

 z rodzeństwem grać w planszówki,  

 robić coś wspólnie z rodziną, 

  czytać książki,  

 można też posprzątać swój pokój, zrobić jakieś porządki.  

 Jest naprawdę wiele rzeczy, które można robić będąc w domu. 

Dlatego czas kwarantanny wcale nie musi być nudny. 

Źródło rys.: pl.freepik.com 
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Wiktoria Chruścicka, kl. 3d 

 Z uwagi na rozprzestrzeniającą się epidemię koronawirusa, a wraz z nią zalecenie, 

by w najbliższym czasie nie wychodzić z domu, coraz więcej osób zastanawia się, jak 

wykorzystać ten czas. Wiele osób, szczególnie tych aktywnych, które rzadko spędzają czas 

w domu, zaczęło poszukiwać w sieci informacji na ten temat. 

 Sporo osób z mojego otoczenia zaczęło więcej gotować czy eksperymentować  

w kuchni z różnymi przepisami. Możemy też się nauczyć nowych przepisów lub nauczyć 

się gotować od podstaw, jeżeli ktoś nie miał jeszcze do czynienia z gotowaniem. 

 Jeszcze innym sposobem na zabicie nudy są porządki, które odkładamy na bliżej 

nieokreślony czas. Wreszcie nadszedł ten moment, kiedy możemy sprawić, żeby  

w naszym domu zapanował ład nie tylko w naszej szafie, ale także na zakurzonych 

półkach z książkami. 

 Możemy również znaleźć trochę czasu na obejrzenie zaplanowanych seriali czy 

filmów, które odkładamy w nieskończoność przez szkołę, pracę, czy po prostu zwykłe 

zmęczenie. Chyba każdy zna taką osobę, która zawsze poleca nam do obejrzenia masę 

filmów i seriali. Wreszcie mamy na to czas! 

 Jest również wiele innych pomysłów takich jak: ćwiczenie w domu, rysowanie czy 

czytanie książek. Ze znajomymi możemy komunikować się poprzez media 

społecznościowe. Powstrzymajmy się od spotkań w miejscach publicznych. Zostańmy  

w domu i zatrzymajmy rozprzestrzenianie się wirusa. 

Źródło rys.: pl.freepik.com 
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Nr 1/2020 

Wiktoria Jamińska, kl. 3d 

 Kończymy naukę w liceum. Opuszczamy 

mury tej szkoły. Zastanawiamy się, jaką drogę 

wybrać. Studia? Jakie? Pracę? Jaką? A może 

rozpocząć naukę w szkole policealnej i zdobyć 

dodatkowe umiejętności, inny zawód? 

 Od najmłodszych lat dorośli uczą nas, jak 

mamy postępować. Mówią, co możemy robić,  

a czego nam nie wolno, w co mamy się ubierać. 

Zabraniają rozmawiać z nieznajomymi. Zapisują na 

dodatkowe zajęcia. Zdarza się, że decydują o wyborze 

naszych szkół. 

 Aż pewnego dnia dorastamy…. I nagle 

okazuje się, że zupełnie nie wiemy, kim jesteśmy.  

W korytarzach porad, zakazów i nakazów, zgubiliśmy 

swoją tożsamość, a na horyzoncie nie widać 

drogowskazów wskazujących własną ścieżkę. Tak 

więc latami podążamy ślepo za przyjętymi 

schematami, wmawiając sobie, że jest to jedyna  

i słuszna droga, bo przecież tak jest bezpieczniej. 

Wygodniej. Zakładamy na co dzień maski, żeby 

przypodobać się środowisku, nie zostać źle 

odebranym. Żeby nie wyłamać się z tłumu. 

 W moim odczuciu ten życiowy zakręt to 

jeden z najpiękniejszych momentów, jaki może nas 

spotkać. Dlaczego? Bo wyobraź sobie, że nikt Cię nie 

zna, nikt o Tobie nic nie wie, nikt nie mówi Ci, co 

masz robić. Kształtujesz swoje nowe „ja”. W każdej 

chwili możesz obrać ścieżkę, którą uważasz za 

słuszną, a jeśli okaże się, że to jednak nie jest 

właściwa droga, możesz zawrócić. I znów zacząć 

wszystko od nowa. 

 Nie działaj przypadkowo. Nie zdawaj się na 

decyzję podjętą w ostatniej chwili. Nie pozwól 

zdecydować innym o swojej przyszłości. Masz czas, 

więc zrób to świadomie. 

 Zadaj sobie pytanie - Kim jestem? 

 Ważne przede wszystkim powinno być realne 

spojrzenie na własną osobę. A więc nie to, co mi się 

wydaje, ale to, jak jest rzeczywiście. Swoją ocenę 

siebie możesz skonfrontować z tym, jak postrzegają 

nas inni (szczególnie osoby najbliższe). Pamiętaj, że 

tylko rzetelne poznanie siebie gwarantuje 

dokonanie  najbardziej skutecznych wyborów. A co 

warto wziąć pod uwagę? 

 Ważne jest, by umieć rozróżnić trwałe 

zainteresowania od tych przelotnych, od chwilowego 

zaciekawienia czymś, bo to chwilowe może 

prowadzić do błędnych decyzji. Natomiast 

najsilniejsze i trwałe zainteresowania należy traktować 

jako drogowskaz przy wyborze kierunku kształcenia 

i zawodu.  

 Zdolności to Twoje predyspozycje do 

łatwego opanowywania pewnych umiejętności, 

zdobywania wiedzy. Pomyśl, co przychodzi Ci 

łatwiej, lepiej od innych czynności bądź działań.  

W jakich dziedzinach, obszarach nauka przychodzi Ci 

łatwiej, w jakich bez trudu nabywasz określone 

sprawności. Twoje zdolności, umiejętności  

i uzdolnienia zdecydują o powodzeniu w określonej 

działalności, o sukcesach i zadowoleniu 

z wykonywanej pracy czy efektach nauki. 

 Twoja osobowość to temperament połączony 

z charakterem. A charakter to sposób Twojego 

postępowania, zachowanie w stosunku do innych, to, 

jak widzisz rzeczywistość, Twoja motywacja i system 

wartości, Twój stosunek  do powierzonych Ci zadań  

i pracy. Jest to cały wachlarz cech, które posiadamy 

w mniejszym bądź większym stopniu. Ważne jest 

więc, czy jesteś np.: prawdomówny, odpowiedzialny, 

pracowity, ambitny czy też  np.: złośliwy, leniwy lub 
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niezdyscyplinowany. 

 Nasze wartości to coś, do czego jesteśmy 

przekonani.  To coś ważnego, co ma dla każdego 

duże znaczenie. To one wyznaczą w przyszłości 

Twoje priorytety. Kariera czy zdrowie, rodzina czy 

praca, przyjemność czy obowiązek? To one już teraz 

mają wpływ na Twoje funkcjonowanie na co dzień. 

Pracowitość czy lenistwo, uprzejmość, życzliwość 

czy brak kultury? Wartości nie występują pojedynczo, 

lecz tworzą u danego człowieka układy, zwane 

systemem wartości. System ten jest zbudowany 

hierarchicznie, a więc jedne wartości są ważniejsze 

od innych, mają wyższą rangę. Ten porządek 

hierarchiczny nie musi być stały i może ulegać 

zmianie. Ocena własnego systemu wartości pozwala 

na określenie prawidłowych wyborów życiowych 

oraz przyczynia się do rozwoju Twojej 

samoświadomości. 

 Przemyślenie tych wszystkich czynników 

pozwoli Ci poznać siebie i ukierunkować swój 

rozwój. Twój obraz zmienia się z czasem na skutek 

coraz większej ilości informacji zwrotnych, które 

otrzymujesz  od innych (przyjaciół, nauczycieli, 

rodziców, pracodawcy). Z wiekiem poszerzasz swoje 

pola działania, więc wiesz już, jak reagujesz na różne 

nowe sytuacje. Bądź więc szczery i otwarty. Nikt 

poza Tobą nie wie tyle na Twój temat. Jesteś swoim 

najlepszym doradcą. 

 W czym jestem dobry? Co mi sprawia 

przyjemność? Rób to, co kochasz! 

 Bardzo często można zauważyć, że ludzie 

boją się realizować to, czego najbardziej pragną. 

Wybierają rzeczy które są bardziej „prawidłowe”, 

które będą zaakceptowane przez rodziców 

i otoczenie. Rzeczy, które zapewnią stały dochód, 

mały bo mały, ale stały i przy tym zabiorą większość 

czasu i energii, stępiając w końcu do tego stopnia, że 

trudno odnaleźć sens w swoim życiu. 

 Znam wiele osób, które nie robią tego, co 

kochają, bo twierdzą, że rynek jest już wystarczająco 

przesycony: fotografami, trenerami, pisarzami, 

fryzjerami, makijażystami. I oczywiście jest to 

prawda, ale czy to aby na pewno wystarczający 

powód, żeby zrezygnować z własnych pasji i marzeń? 

 Czy nie jest to przypadkiem kolejna 

wymówka? Ucieczka przed zmianą, strach przed 

podjęciem ryzyka? Jestem przekonana, że każdy z nas 

został obdarzony jakimiś talentami. Sekret polega na 

tym, że jedni są ich świadomi, a inni muszą je jeszcze 

odkryć. Jedni wykorzystują te dary w 100%, a inni nie 

potrafią lub nie chcą ich wykorzystać. 

 Bądź sobą, pokochaj siebie i swoje życie 

 Mawia się, że trawa jest zawsze bardziej 

zielona po drugiej stronie płotu. Lubimy 

obserwować życie innych ludzi, porównywać je do 

swojego. Mówić, że inni mają w życiu łatwiej. Że ich 

sukcesy to zasługa innych osób, szczęścia czy 

przypadku. 

 Często nie dostrzegamy, że droga, którą 

przeszli, by znaleźć się w tym, a nie w innym miejscu, 

wiązała się z latami wyrzeczeń i mozolnej pracy. 

Dlatego zamiast koncentrować się na porównywaniu 

do innych ludzi, skup się na swojej drodze. Na 

odkrywaniu i wykorzystywaniu tego, co jest w Tobie 

najlepsze. Szkoda czasu na zazdrość i kreowanie 

życia, które jest kopią życia drugiego człowieka. 

Naprawdę nie wszyscy musimy mieć takie same 

pasje, prace czy marzenia. Zostawmy trochę miejsca 

na indywidualność. Na bycie prawdziwym. 

 Nawet jeśli nie jest idealnie. Nawet jeśli 

wydaje Ci się, że jesteś niewystarczająco dobrą 

uczennicą czy uczniem, córką czy synem jak również 

dziewczyną czy chłopakiem. Nawet kiedy nic nie 

idzie po Twojej myśli, a od paru tygodni masz 

wrażenie, że cały świat jest przeciwko Tobie, 

wykorzystaj ten czas jako dar, jako trudną lekcję 

p r zygo t o wując ą  do  czego ś  l ep szego , 

piękniejszego. Daj sobie kredyt zaufania. 

 Często zdarza się, że musimy zmienić swoją 

drogę. I nie ma w tym nic złego. Najważniejsze, to 

nie stracić z oczu tego, na czym naprawdę nam 

zależy i płynąć w kierunku szczęśliwego życia. Bo 

pod koniec dnia, kiedy staniemy przed lustrem, 

dobrze jest spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć: „Tak, 

to ja”. Może nie najpiękniejsza. Nie najmądrzejszy. 

Nie perfekcyjny. Po prostu ja. 
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Nr 1/2020 

Zuzanna Jóźwiak, kl. 3d 

 Przed zrobieniem kawy musimy przygotować domowy 
sos karmelowy (może być również  zakupiony). 
 
Składniki do sosu : 

 200g cukru, 
 80g masła, 
 120g słodkiej, płynnej śmietany 30- 36%, 
 ewentualnie szczypta soli. 

Sposób przygotowania: 
1. Cukier wsypać do garnka , rozłożyć go równomiernie po całej 

powierzchni. Na średniej mocy palnika skarmelizować cukier na 
złoty kolor. (Nie mieszamy cukru. należy tylko potrząsać 
garnkiem, aby rozprowadzić równomiernie cukier. Proces 
karmelizacji trwa ok. 10- 15min). 

2. Gdy cukier się skarmelizuje dodać masło i szybko wymieszać 
trzepaczką. Gdy masło się rozpuści, ściągnąć z odnia, 
mieszając energicznie trzepaczką wlewać cienkim strumieniem 
śmietanę. Mieszać energicznie i szybko, aby powstał jednolity, 
gładki sos. przelać do słoika lub innego naczynia, poczekać, aż 
się ostudzi, zamknąć i włożyć do lodówki. Sos można 
przechowywać do paru tygodni w lodówce.  

 
Składniki, których potrzebujesz do przygotowania kawy: 

 szklanki mocno zaparzonej kawy, 
 2 łyżki sosu karmelowego, 
 szklanka mleka ( owczego lub, 
 2 łyżki brązowego cukru. 

Sposób przygotowania:  
1. Zaparz 2 szklanki mocnej kawy. Podgrzej mleko z brązowym 

cukrem lub białym. 
2. Spień mleko, wykorzystując siłę swoich rąk, bądź użyj 

spieniacza do mleka. Cukier dodany podczas podgrzewania 
mleka wzbogaca jego smak. 

3. Rozlej kawę do dwóch szklanek, dodaj po łyżce 
sosu  karmelowego. Zamieszaj, by sos się rozpuścił. Do kawy 
wlej wolno spienione mleko. Możesz dołożyć bitą śmietanę  
i polać jeszcze sosem karmelowym. Nawet jest to wskazane! 

 

Z okazji zbliżającej matury kilka przepisów  
na pobudzające pyszne kawy + rozsądne przekąski:) 

Składniki:  
na 1 porcję: 

 1 łyżeczka kawy rozpuszczalnej, 
 szklanka zimnego mleka, 
 gałka lodów waniliowych, 
 opcjonalnie bita śmietana. 

 
Sposób przygotowania: 
1. Do wysokiej szklani wsypujemy łyżeczkę kawy . 
2. Następnie zalewamy około 2 łyżkami gorącej wody. Po to aby 

rozpuścić kawę. 
3. Dodajemy szklankę zimnego mleka (krowiego lub roślinnego). 
4. Dodajemy gałkę lody i bitą śmietanę.  

 

 Podczas nauki wybierajmy te produktu które pomagają 
nam w przyswajaniu wiedzy Świetnymi przekąskami są: 
 różnego rodzaju orzechy, 
 najzwyczajniej pokrojone warzywa jak np. papryka czy 

ogórek, 
 ciastka lub batoniki z musli ale najlepiej robione samemu, 
 gorzka czekolada sporadycznie mleczna, 
 nie zapominajmy o wodzie. Zamiast coli, napojów 

energetyzujących, które dają przysłowiowego "kopa", lepiej 
sięgnąć po butelkę wody. Woda oczyszcza ciało i dotlenia 
mózg, co zwiększa nasze możliwości w nauce. 
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Klaudia Dolecka, Paulina Sugier, kl. 2d 

 W dzisiejszym świecie znaczna większość  

z nas ma dostęp do Internetu, przeróżnych aplikacji, 

które mają zmienić szarą rzeczywistość w świat 

idealny, niemający prawa bytu. Idąc z duchem czasu 

pozwalamy zmieniać samych siebie na takich, jakimi 

chcielibyśmy się stać, choćby na chwilę, wiedząc 

dobrze, że nigdy tacy nie 

będziemy. Inspirują nas inni 

ludzie, szczegó ln ie tzw. 

„celebryci”, otaczający nas 

świat, który sam nie nadąża  

za - często niekorzystnymi- 

zmianami, coraz to nowsze 

pomysły, mające za zadanie 

ułatwić, czy też ‘pokolorować’ 

nasze życie. Jednak… czy te 

wszystkie czynniki powodują 

tylko i wyłącznie inspirację? 

Istnieje bowiem granica między 

inspiracją a… kopiowaniem. 

 Żyjemy w czasach, które 

można by bez ogródek określić 

jako szalone. Każdy z nas 

przynajmniej raz mocno się 

czymś, bądź kimś, zainspirował. 

Reklamy otaczają nas ze 

wszystkich stron- w telewizji,  

w Internecie, na ulicy. Abyśmy 

zechcieli kupić dany produkt, 

twórcy reklam wybierają  

d o  w s p ó ł p r a c y  o s o b y 

rozpoznawalne, wierząc w to, że my, ludzie 

zapatrzeni w ideał człowieka, uwierzymy każdemu 

wypowiedzianemu przez niego słowu. Patrzymy na to 

z ogromnym zaciekawieniem i stwierdzamy: „Skoro 

ta aktorka ma te buty, to ja też muszę je mieć! Będę 

wtedy najlepsza i najpiękniejsza na świecie!”, „Moja 

ulubiona piosenkarka stworzyła własne perfumy! 

Muszą być cudowne! Chcę je mieć!”. Pierwotne 

zaintrygowanie zaczyna się przeradzać we 

wspomniane wcześniej kopiowanie zachowań innych 

ludzi: zafascynowani każdym słowem, gestem,  

myślą, naszych idoli, dążymy do 

tego , by być , jak on i ,  

a może nawet… BYĆ NIMI?  

Są przecież kobiety, które  

robią kilkadziesiąt operacji 

plastycznych, by wyglądać, jak 

Barbie, a mężczyźni pragną  

z dnia na dzień zostać  

Kenem. Czyż to nie brzmi 

abstrakcyjnie i strasznie? 

Młodzież w szczególności jest 

podatna na tego typu sytuacje- 

każdy z nas ma kogoś, kogo 

ubóstwia, przez co możemy 

wpaść w rozpacz i zaniżyć swoją 

samoocenę, bowiem celebryci 

bardzo często zmieniają swój 

wygląd, używając przeróżnych 

programów, by przypodobać się 

innym:  wygładzają  cerę , 

ulepszają swoją sylwetkę, dodają 

blasku swojej skórze. Młodzież 

(również dzieci) dopiero co 

wkraczające w świat dorosłości, 

patrzy na te piękne fotografie  

i zalewa się łzami, mówiąc: „Boże, jaka ona jest 

śliczna, ja nigdy taka nie będę. Jestem okropna”. 

Internet zalewają sesje zdjęciowe, nad których 

przeróbkami pracuje się godzinami, abyśmy później 

wzdychali i podziwiali „jacy to oni są wspaniali”, 

Rysunek—Patrycja Leśniak, kl. 1cg 
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przez co rośnie niechęć do samego siebie i pojawia się 

brak odwagi, brak samoakceptacji, a czasem wręcz 

wstręt i obrzydzenie do swojej osoby. W takich 

sytuacjach myślimy, że jest jedno wyjście z tej sytuacji: 

stać się tym, kogo uwielbiamy. Jednak… to 

niemożliwe. Nie możemy poprosić złotej rybki o to, 

by zamieniła nas w kogokolwiek innego. Jednak my, 

młodzi ludzie, często zakładamy maski, chcąc udać 

kogoś, kim nie jesteśmy i nie będziemy- istotne jest, 

jak za wszelką cenę chcemy się upodobnić do 

celebrytów, nie zwracając uwagi na nasze własne 

możliwości, wygląd, cenne cechy. To, co 

widzimy, to często tylko kreacja. 

Niestety, wielu młodych ludzi podąża 

też za niewłaściwymi wzorcami: 

używa wulgaryzmów, pali papierosy, 

wdaje się w bójki, nosi wyzywające 

stroje. Do czego to prowadzi? Gubimy 

się i nie wiemy, czego pragniemy, co jest w 

życiu naprawdę ważne i kim jesteśmy. 

 Ogromny wpływ na naszą osobę mają też 

ludzie z najbliższego otoczenia. Wielu z nas miało 

zapewne sytuację, w której ktoś nam mówił, jak mamy 

żyć, co powinniśmy zrobić i, co ma być priorytetem, 

pomimo tego, że mamy swój własny rozum. Niestety, 

w wielu rodzinach rodzice decydują o przyszłości 

swojego dziecka, nie zwracając uwagi na jego pasję, 

wrażliwość i marzenia. Sądzą, że jeśli wybiorą mu 

przyszłość zawodową, będzie ono szczęśliwe, bo 

nauczeni doświadczeniem, wiedzą, co robią. Jednak 

ludzie wykonujący pracę, której nie kochają, często 

popadają w depresję i czują się nieszczęśliwi, 

zagubieni, uwięzieni. 

 Wielu młodych ludzi doświadczyło również 

dyskryminacji z powodu wyglądu, zachowania, 

zainteresowań. Jesteśmy wytykani palcami, bo komuś 

nie podoba się nasza bluzka, uśmiech, czy też 

ulubiona piosenka. Zadajmy sobie pytanie: Czy te 

wszystkie cechy drugiej osoby szkodzą mi, krzywdzą 

mnie, psują dzień, sprawiają, że mam ochotę wyjść  

i nie wracać? Gdzie są nasze oczy? Na co dziś 

patrzymy? Czy jesteśmy w stanie nie oceniać ludzi 

powierzchownie? Utarte już powiedzenie „Nie ocenia 

się książki po okładce” praktycznie do nikogo nie 

trafia. Jeśli ktoś lubi nosić biżuterię, pozwólmy mu na 

to. Przecież to nam nie przeszkadza! Nie musimy 

zwracać na to uwagi. Jeżeli ktoś chciał, to zrobił sobie 

tatuaż- czy zniszczył nam tym samym życie, że 

musimy mu się teraz „odpłacić” i wyśmiewać się  

z niego? Skoro słuchamy takiej, a nie innej 

muzyki, to znaczy, że nam się podoba- 

Tobie nie musi się podobać, jest 

milion różnych gatunków muzyki, 

każdy znajdzie coś dla siebie, więc 

skup się na swoich ulubionych 

utworach i nie wyśmiewaj innych, bo 

tobie się nie podoba. Każdy ma inny gust  

i prawo do własnych decyzji. Piętnowanie, 

wyśmiewanie innych wcale nie pomaga w akceptacji 

siebie i byciu sobą. 

 Każdy z nas jest inny, ale nie znaczy to, że jest 

gorszy. Czy świat nie byłby nudny, gdybyśmy byli tacy 

sami? Bądźmy sobą, bez względu na to, co mówią  

o nas inni i motywujmy innych do tego samego. 

Ideały? NIE ISTNIEJĄ. Możemy się fascynować 

celebrytami, ale wszystko ma swoje granice- nie 

grajmy przed innymi, nie zakładajmy masek, bo 

najpiękniejsi jesteśmy wtedy, gdy jesteśmy szczerzy  

i potrafimy być sobą. Kochajmy siebie, bo choć sami 

nie wierzymy we własne piękno, dla kogoś możemy 

być najwspanialsi na świcie. Życie mamy tylko jedno- 

to zbyt mało czasu, by porównywać się z innymi  

i oszukiwać samych siebie. Wszyscy jesteśmy piękni 

pod każdym względem i nie musimy ukrywać swojej 

prawdziwej twarzy. 
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Zofia Turkiewicz, kl. 2d 

Żyjemy w świecie, w którym media społecznościowe są 

ogromną częścią naszego życia. Co chwilę spoglądamy na Facebooka, 

oglądamy insta story ulubionej insta-gwiazdy, czy wysyłamy mało 

sensowne zdjęcia na Snapchacie. Oczywiście są osoby, których to nie 

dotyczy, ale myślę, że w tym momencie jest to bardzo 

mała grupa. Co za tym idzie  przyswajamy pewne wzorce 

czy nawet podświadomie zmieniamy swój system 

wartości. Nie dzieje się to oczywiście od razu. Na 

początku wydaje nam się, że „przesiewamy” te wszystkie 

informacje. Jednak gdy słyszymy pewne wypowiedzi 

codziennie, stają się one dla nas prawdą. 

 W pierwszej klasie liceum zaczęły się moje 

problemy z cerą. Nie mogłam sobie z tym poradzić. 

Miałam wrażenie, że każdy, kto ze mną rozmawia, patrzy 

tylko i wyłącznie na moje niedoskonałości. Zdarzało mi 

się, że przed wyjściem do szkoły płakałam przed lustrem. 

Niejednokrotnie odwoływałam spotkania ze znajomymi, 

bo bardzo wstydziłam się samej siebie. Codzienne życie 

było dla mnie bardzo ciężkie, nie potrafiłam odciąć się 

od tego problemu. 

 Pewnego dnia coś we mnie pękło. Oglądałam na 

Instagramie relację pewnej dziewczyny, która miała wręcz 

idealną cerę i powiedziała „żeby spojrzeć na jej twarz,  

bo ma tyle syfów, że nie wyjdzie dzisiaj z domu”. 

Poszłam wtedy do łazienki i rozdrapałam sobie wszystko 

na twarzy do takiego stanu, że cała moja twarz była we 

krwi. Doskonale wiedziałam, że wydłużam tym czas 

gojenia i samego leczenia dermatologicznego. Wtedy nie 

wiedziałam, co się ze mną dzieje. Sama nie mogłam 

zrozumieć, czemu ten problem urósł aż do takiego 

stopnia. Nigdy wcześniej wygląd zewnętrzny nie miał dla 

mnie aż tak wielkiego znaczenia, jaki miał wtedy. 

 Jakiś czas temu moja koleżanka usunęła swoje 

konto na Instagramie. Z ciekawości zapytałam, dlaczego 

to zrobiła, a że spodziewałam się innej odpowiedzi, Rysunek—Patrycja Leśniak, kl. 1cg 
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byłam bardzo zaskoczona. Myślałam, że po prostu poświęcała za dużo czasu na tę aplikację. 

Niestety myliłam się, a jej odpowiedź mnie poruszyła. Powiedziała, że zrobiła to, ponieważ 

oglądając zdjęcia dziewczyn, które wyglądają idealnie, nie potrafiła odnaleźć piękna w sobie. 

Najgorsze w tym wszystkim jest to, że Instagram nie przedstawia prawdziwego życia i nic, co tam 

widzimy, nie wygląda tak w rzeczywistości. To nie jest świat, w którym żyjemy. Celebryci, którzy 

żyją z pracy na Instagramie, mają cały sztab ludzi od tego, żeby zdjęcie wyglądało idealnie. Dzięki 

specjalnym pozom do zdjęć i programom komputerowym mogą wyglądać zawsze idealnie. Ale czy 

na pewno czują się tak samo pięknie, gdy patrzą na siebie w lustrze? Czy bez makijażu, w luźnych 

dresach i koku akceptują siebie bezgranicznie? Czy nie przerasta ich ta otoczka perfekcyjności  

i życie w ciągłej pogoni za wyidealizowanym światem? Na te pytania niech odpowie sobie każdy 

sam, dokonując osobistej analizy.  

Moja podstawowa prośba dla wszystkich, którzy to czytają: patrzmy na siebie łaskawie, 

wspierajmy się a nie komentujmy nawzajem swój wygląd. Zacznijmy oddzielać życie realne i życie  

w sieci.  

Jeśli dzięki moim przemyśleniom pomogłam chociaż jednej osobie, to znaczy, że odniosłam 

sukces.  

Rysunek—Patrycja Leśniak, kl. 1cg 
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Katarzyna Zaborek, kl. 2d 

 Trudność w odnalezieniu człowieka, który uważa się za zwykłą, niczym nie 

wyróżniającą spośród reszty populacji istotę, można przyrównać do trudności, z jaką 

przyszłoby nam się zmierzyć podczas szukania ziarna piasku w opakowaniu soli. Ludzie już 

tak mają. Pragną być niepowtarzalni. Posiadają bowiem świadomość, że któregoś dnia truchło 

każdego z nich skończy w tym samym miejscu – 1,7 m. pod powierzchnią gruntu, po którym 

stąpają (no chyba, że ktoś zdecyduje się na kremację i umieszczenie jego prochów na 

rodzinnym kominku bądź nie uda się odnaleźć zwłok w rzece i zostaną skonsumowane przez 

organizmy wodne, to już kwestia indywidualna). Tak, czy inaczej, żywot każdego z nas kiedyś 

się zakończy. Podświadomie chcemy, by wraz z ciałem nie przepadła również pamięć  

o naszych osobach. Boimy się nieistnienia. Toteż za wszelką cenę, mniej lub bardziej 

świadomie, usiłujemy być „inni niż wszyscy”.   

 Ale czy to źle? 

 Jak wiadomo, każdy z nas jest inny. Ale niektórzy wolą patrzeć na rzeczywistość nie 

własnymi oczami, a przez wielkie „okulary” wycięte z szablonu przez społeczeństwo i wraz  

z pozostałymi ludźmi spoglądać przez nie, twierdząc, że każdy z nich widzi inne kolory.  

 Każdy z nas jest inny, a tak niewielu jest w owej „inności” sobą. 

 Bycie „tym innym” to świadoma decyzja. I mimo że to oczywiste, warto przypomnieć, 

że taki człowiek nie musi być pustelnikiem zaszywającym się w ciemnym rogu szkolnego 

korytarza z książką o sposobach pozbywania się ciał z miejsca zbrodni (swoją drogą, ostatnio 

widziałam taką w empiku i z trudem powstrzymałam się, by jej nie zakupić). „Ten inny” 

równie dobrze może otaczać się gronem znajomych i „emanować pozytywną energią”. Może 

być „lubiany”.  To wszystko zależy od nastawienia. 

 „Ten inny” to po prostu człowiek, który postanawia, mimo potencjalnego 

niezrozumienia ze strony pozostałych ludzi, wypowiadać na głos swe abstrakcyjne myśli. 

  Bo każdy z nas je posiada, nie oszukujmy się.  

 Przygnębiający jest jednak fakt, że wolimy powielać spostrzeżone w serialach, filmach, 

książkach, czy też otoczeniu frazesy innych „Innych”, zamiast uwolnić własną inwencję, a tym 

samym wzbogacić nasz glob o nowe, piękne spojrzenia na niego.  
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Alaska 

 Powtarzane kłamstwo staje się prawdą” - a ileż prawdy widzimy w tym 

stwierdzeniu. Niestety więcej wokół nas jest kłamstw niż samej prawdy. 

Mogłabym zaapelować do części społeczeństwa, której przeszkadza cudzy wygląd, 

jednak wiem, że to na nic. Nie pokonam świata. 

 Samoocena to część nas. Powiedzmy, że X ma samoocenę na poziomie 

zera. Czy X pójdzie na imprezę, czy będzie wolał zostać w domu pod kołderką 

razem z psem? Czy X będzie wolał założyć obcisłe ubrania podkreślające sylwetkę, 

czy może ogromną bluzę, dzięki której będzie się czuć swobodnie? Czy X nauczy 

się po powrocie do szkoły na jutrzejszy sprawdzian czy pójdzie spać? Odpowiem, 

że pójdzie spać, bo będzie zmęczony wymaganiami, którym nie sprostał: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nie wiem, czy mogę wypowiadać się na temat trądziku mojej koleżanki  

z klasy, gdyż nie wiem o nim aż tyle. co ona. Wiem jednak sporo  

o konsekwencjach wymagań, które przerastają człowieka. Wiem sporo  

o staraniach, które podejmujemy. żeby zadowolić innych. Tak, właśnie: „innych”, 

nie „nas”. 

 Wiem jak to jest, gdy każde słowo budzi coraz większą złość i zarazem żal. 

„Jesteś za gruba” 

„Pomaluj się bardziej” 

„Nie ubieraj się w ten sposób” 

„Nie maluj się tak mocno” 

„Mów więcej” 

„Nie, nie mów tyle” 

”Przytyj” 

„Uśmiechaj się więcej” 

„Nie bądź taka prowokująca” 
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Wiem, jak to jest, gdy z każdym dniem nienawidzisz 

całej siebie, a za jakiś czas nienawidzisz wszystkich 

innych. Pytanie dlaczego? Dlatego, że widzieli we 

mnie osobę, którą nigdy nie będę. Ba, granie  

i udawanie jest całkiem przyjemne, dopóki nie tkwisz 

w życiowym dnie. Przepraszam, w moim przypadku 

był to kanion. Spójrzcie, jaka jestem pewna siebie, 

spójrzcie, ja mam przecież tyle do powiedzenia! 

Przez to wszystko muszę uczęszczać co tydzień na 

terapię i brać psychotropy (nazywajmy rzeczy po 

imieniu). Ale chociaż już nie udaję, przynajmniej nie 

tak jak kilka lat temu. Lubisz mnie? Cieszę się 

bardzo. Nie lubisz? Akceptuję to, jednak nie wchodź 

mi w drogę. Powiedziałabym: no cóż takie życie, 

przecież nie będę się użalać nad czymś, nad czym nie 

miałam nawet wpływu. Mieli go inni ludzie, którzy 

do tego wszystkiego doprowadzili. Teraz codziennie 

muszę głaskać swoje ego. Wychodzę z domu, 

pomaluję się. Nie wychodzę z domu, pomaluję się. 

Przecież nie mogą mnie zobaczyć! Wychodzę do 

szkoły, ubiorę się ładnie i użyję perfum. Wychodzę 

do sklepu po drożdże, założę spódniczkę i zrobię to 

samo, bo ktoś mnie zobaczy i będzie mnie 

komentował. Muszę się ciągle starać i tworzyć 

osobowość, która nie należy do mnie i wygląd, który 

też nie należy do mnie. Ale będę mówić tak czy 

inaczej „jest dobrze, radzę sobie”. 

 

 

Rysunek—Patrycja Leśniak, kl. 1cg 

OTÓŻ NIE, NIE RADZĘ. 
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Hubert Regec, kl. 1 ap 

 
 

 
 

Wiele osób raczej nie lubi pisać. Jednych boli od tego ręka, inni narzekają,  

że w XXI wieku nadal muszą posługiwać się długopisem. Piszemy bo musimy, a przynajmniej 

tak nam się wydaje. Z jednej strony pisanie może być nudne, ale z drugiej fascynujące. Właśnie 

dla mnie jest fascynujące. Daje dużo możliwości i pomysłów. Biorę długopis i piszę, co 

przyjdzie mi do głowy; nie będę porzucał myśli, których na razie nie potrafię dokończyć lub 

które pozornie nie mają sensu. One mają znaczenie, nawet jeśli ty nie wiesz, jakie. 

Z tego co wiem, wiele osób pisze pamiętniki, dzienniki, nawet poezję. Nie dla każdego 

będzie dobrze napisana, ale sens ma być ważny dla samego autora. Nawet jeśli nie podoba ci 

się, nie rozumiesz tego, nie potępiaj . Poezja jest ratunkiem, odskocznią od otaczającej 

rzeczywistości, podróżą w głąb siebie. Jeśli jest ci przykro, idziesz do swoich przyjaciół, może 

do osoby, którą kochasz. Ale nie zawsze będzie mogła ci pomóc lub cię zrozumieć. Zamiast 

od razu wyżalać się komuś, spróbuj napisać, co cię gnębi. To właśnie kartka cię zrozumie, ona 

może pomóc ci poczuć się lepiej. Może nie powie ,co powinieneś zrobić, ale sprowokuje  

u ciebie głębsze myślenie nad sytuacją, w której się znalazłeś. Poprzez poezję poszukujemy 

własnego ja, sensu bycia, sensu zrozumienia świata, który nas otacza. Uciekamy od konfliktów 

społecznych, które są wszędzie. Myślę, że to poezja pozwoli ci zachować harmonię w duszy, 

jest najlepszym sposobem na wyciszenie się, ucieczkę przed problemami, a nawet przed 

ludźmi. Chyba każdy z nas potrzebuje czasami samotności. Spędzamy czas w pokoju, na 

dworze w cichym miejscu. Mamy różne natchnienia, które wywołują w nas refleksje. Czemu 

by nie zapisać ich na kartce? 

 Od czasu do czasu przeczytam jakąś książkę, dla własnych chęci lub aby odnaleźć 

odpowiedzi na pytania, które sam sobie stawiam. Czytając powieść kryminalną lubię 

przebywać w samotności, z dala od osób, które zakłócają mój spokój, ponieważ zagłębiając się 

w lekturę zaczynam rozumieć, że bohater jest taki jak ja. Nawet fabuła, którą czytam, jest 

przerażająco podobna do mojego życia. Dlaczego czytamy książki? Każdy sam stara się 

znaleźć odpowiedź. Może czytamy, bo każdy człowiek jest interesujący, każdy jest zagadką, na 

którą nie jest łatwo znaleźć odpowiedź. Szukamy jej w książkach, ale dowiadujemy się tylko po 

części, a kiedyś ta część stworzy całość. Każdy ma swój ulubiony gatunek książki, ale gdyby 

tych gatunków było tyle co ludzi, każda osoba miała by swój własny gatunek książki. Te, które 

aktualnie są, są opisem części naszych charakterów. Naszych odpowiedzi. 

Rysunek—Patrycja Leśniak, kl. 1cg 
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KAWA Z PRZYSZŁYM POLONISTĄ 

Liść ostatnio widziałem na drzewie,  

Dziwne, bo zima jest już od dawna.  

Zaschnięty i kruchy wiszący samotnie,  

Nie wie co zrobić, jak spaść na ziemię. 

Staję się nieprzytomny,  

Gdy o mnie ciągle gadasz.  

Mówisz, że jestem samotny,  

Że czasem cię przerażam.  

Dobrego życia nie chcę,  

Chcę tylko skończyć płakać.  

(żyć, oddychać i gadać do lustra) 

Mógłbym przeleżeć całą wiosnę na łące,  

tylko po to, aby czuć kwiaty pod moją głową.  

Mógłbym opisywać rzekę oraz młodość,  

tylko po to, aby oczy posypywać brokatem.  

Mógłbym załatać serce, które się wykrwawia,  

bo resztkę moich uczuć trzymam w lewej dłoni 
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Mateusz Drżał, kl. 2d 

,,Et cetera” to projekt, który jest tworzony przez 

studentów MiSHuS KUL z zamiłowania do literatury. 

Poprzez ten projekt dzielimy się poezją oraz 

przekazujemy ją w nieszablonowy sposób. Pierwsze 

spotkanie z cyklu: ,,Kawa z przyszłym polonistą” 

odbyło się 6 lutego.2020 roku i było skierowane dla 

licealistów. Toczyły się interesujące 

rozmowy na różnorodne tematy 

dotyczące literatury, których  

z różnych względów nie porusza się 

na lekcjach języka polskiego. 

Niezapomnianych wrażeń 

dostarczył nam wykład profesora 

Lecha Giemzy o dzikości w 

literaturze. Kto by przypuszczał, że 

w naszej literaturze jest tyle 

dzikości.  

Była kawa, ciastka, które 

przygotowali dla nas studenci oraz 

rozmowy np. o tym, dlaczego 

Słowacki jest wielkim poetą. 

Momentami u boku Słowackiego 

pojawiał się również Mickiewicz, ale tylko 

momentami i tylko na chwilę. Każdy miał inne zdanie 

odnośnie twórczości obydwu poetów, więc rozmowy 

o nich przeszły na drugi plan. Dodam, że oprócz 

rozmów o literaturze odbywały się rozmowy o luźnej 

tematyce.  

Niewątpliwie każdy odnalazłby się tego dnia wśród 

grona cudownych osób, z którymi można było 

porozmawiać o swoich planach na przyszłość, gdzie  

i co chcemy studiować oraz dowiedzieć się więcej  

o studiowaniu na kierunku filologii polskiej (tak 

naprawdę można było z nimi 

porozmawiać o wszystkim). Czas 

leciał nieubłagalnie, a rozmowy się 

nie kończyły. W tym dniu czas się 

nie liczył, bo tak jakby zegar stanął 

w miejscu i nie chciał ruszyć. 

Można było rozmawiać godzinami 

w tak wspaniałym gronie 

nietuzinkowych ludzi. Sam 

dowiedziałem się wielu ciekawych 

rzeczy odnośnie studiowania na 

KUL i studiowania filologii polskiej 

o specjalności dydaktycznej (inaczej 

mówiąc jak zostać polonistą). 

Spotkanie powoli dobiegało końca, 

a nam nie chciało się opuszczać tej 

wspaniałej atmosfery. Po wyjściu miałem wiele 

nowych i ciekawych pomysłów dotyczących 

przyszłości. Z niecierpliwością czekam na kolejne 

spotkanie typu ,,Kawa z przyszłym polonistą”. 

Źródło fot. wkipedia.org 

KAWA Z PRZYSZŁYM POLONISTĄ 
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Michał Stelmaszczyk, kl. 2d 

 Rzeźbiarz Maurizio Cattelan to znany włoski 

artysta, w Polsce kojarzony głównie z kontrowersyjną 

rzeźbą „La nona ora” przedstawiającą papieża Jana 

Pawła II przygniecionego meteorytem. Praca ta 

została uszkodzona przez ówczesnego posła w trakcie 

wystawy w Zachęcie – Narodowej Galerii Sztuki  

w Warszawie w 2000 roku. 

 W 2001 Maurizio przedstawił światu swoje  

dzieło: „Him”. Woskowa rzeźba ukazuje modlącego 

na klęczkach Adolfa Hitlera. Dzieło było 

prezentowane w 2012 roku na terenie byłego ghetta. 

Praca została sprzedana w 2016 roku w domu 

aukcyjnym Christie's w Nowym Jorku za kwotę  

17,2 mln dolarów. 

 Praca „L.O.V.E.”, której tytuł stanowi skrót 

od „Libertà, Odio, Vendetta, Eternità ” - „Wolność, 

Nienawiść, Zemsta, Wieczność” to 11 metrowa 

rzeźba ukazująca wystawiony środkowy palec. Praca 

powstała w 2010 roku i przez 10 dni stała naprzeciw 

gmachu włoskiej giełdy papierów wartościowych. 

 W 2011 roku w Muzeum Guggenheima 

Cattelan przedstawił swoją pracę pod tytułem  

„America”. Przedstawia ona działający, wykonany  

z 18-karatowego złota sedes, warty 6 mln dolarów. 

Praca jest przykładem sztuki partycypacyjnej. 

W grudniu 2019 praca "Comedian" sprzedana za  

120 tys. dolarów została wystawiona w galerii Perrotin  

w trakcie Art Basel w Miami. Praca stanowiła 

przyklejony do ściany srebrną taśmą banan. 

Emmanuel Perrotion założyciel galerii, w wywiadzie 

dla CNN stwierdził, że banan to „symbol of global 

trade, a double entendre, as well as a classic device for 

humour". 

 Siódmego grudnia 2019 roku artysta David 

Datuna, znany ze swego dzieła „Viewpoint  

La nona ora 

Him 
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Comedian 

of Milions” pojawił się w muzeum, zerwał ze ściany owoc 

niczym Ewa w ogrodzie Eden i go skonsumował. Swój 

performance zatytułował „Hungry Artist” (film jest 

dostępny na Instagramie artysty). Niestety ochrona 

muzeum nie podzieliła entuzjazmu twórczego Datuny  

i wyrzuciła go z muzeum. 

 Performer komentuje: „I love Maurizio Cattelan 

artwork and I really love this installation. 

It’s very delicious.” 

 Czy „Comedian” został zniszczony? 

 Perriotion, którego już wyżej cytowałem 

stwierdził: “He (Datuna przyp. red.) did not destroy the 

art work. The banana is the idea”. Banan został 

zamieniony innym, a pracy od tamtej chwili pilnuje 

policjant. 

 . 

kropkaniestanowiącaocenyanikrytykisztukiCattelana 

L.O.V.E. 

America 

La nona hora: 
https://wyborcza.pl/1,75398,13385673,Sad_probuje_zaczac_proces_posla__ktory_w_Zachecie.html  
Him: 
https://www.christies.com/lotfinder/Lot/maurizio-cattelan-b-1960-him-5994820-details.aspx 
America: 
https://www.damnmagazine.net/calendar/maurizio-cattelan-america/ 
Comedian: 
https://www.designboom.com/art/maurizio-cattelan-banana-art-basel-miami-12-06-2019/ 
L. O. V. E: 
https://publicdelivery.org/maurizio-cattelan-love/ 

Źródła zdjęć: 
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Paulina Sugier 
Wiktoria Tarkowska 

Dagmara Karczewska 
Klaudia Dolecka  

 kl. 2d 

 Ziemia jest naszym domem. Dlaczego więc zaśmiecamy środowisko ,w którym żyjemy? Jest 

jednym znanym miejscem we Wszechświecie, gdzie rozwinęło się życie, dlatego dbajmy o nie, aby 

jak najdłużej przetrwało. 

WODA TWÓJ PRZYJACIEL, PLASTIK TWÓJ WRÓG 
 

 Na świecie rośnie liczba zanieczyszczeń, śmieci w tym plastiku, który się bardzo długo 

rozkłada. Konsekwencje zaśmiecanie ziemi będą odczuwalne także dla kolejnych pokoleń. 

Plastik rozkłada się od 100 do 1000 lat.  

 Przeciętny Polak wytwarza od 250 do 315 kg śmieci rocznie. Jedną z konsekwencji 

wymierania zwierząt jest właśnie zaśmiecanie ziemi. Przykładem tego jest znalezienie 

martwego kaszalota na plaży w Północnej Szkocji. W jego żołądku znaleziono 100kg kule 

śmieci, były to między innymi rybackie sieci, liny i plastikowe torby. 

JAK WIĘC TEMU ZARADZIĆ? 
 

 Plastik można poddać recyklingowi, dzięki czemu można otrzymać takie produkty, jak 

rajstopy, buty i namioty. 

 Aby przyczynić się do pomocy ziemi, powinniśmy sami postępować jak jej obrońcy. Może to 

przejawiać się prostymi gestami. Trzeba na przykład zabierać własne torby na zakupy. 

 Warto brać udział w wymianie używanych ubrań. Oddając niepotrzebne nam już rzeczy 

możemy dać im „drugie życie”. Mogą one być przez innych traktowane jak nowe oraz z chęcią 

użytkowane. Negatywną postawą jest z pewnością wyrzucanie takich ubrań. Przykładem tego są 

znani projektanci, którzy palą stare kolekcje, aby klienci nie mogli kupić ich za bezcen. 

 Ludzie coraz bardziej angażują w sprawę ekologii polityków, którzy znaczenie więcej mogą zrobić dla 

środowiska niż my.  

 Coraz większą odpowiedzialność za nasze środowisko biorą ludzie młodzi. To zachowanie wynika  

z wrażliwości i świadomości pogarszającej się sytuacji. Próbują zwrócić uwagę polityków organizując manifestacje. 

Uświadamiajmy innym, że każdy powinien dbać o środowisko, ponieważ jeśli je zniszczymy, stracimy szansę na 

dobre i zdrowe życie.  
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Weronika Szewczyk, kl. 2f 

 Przedstawiamy drugi z cyklu artykułów związanych z pracami Parlamentu 

Europejskiego przygotowywany przez członków Klubu Ambasadorów Parlamentu 

Europejskiego, działającego w naszej szkole. 

Budżet Unii Europejskiej ustalany jest zawsze  

w roku w którym wygasają dotychczasowe ustalenia 

budżetowe. Wówczas przestawiane są propozycje na 

plan finansowy obejmujący przynajmniej pięć 

kolejnych lat i rozpocząć mogą się negocjacje podczas 

debat plenarnych między trzema instytucjami – Radą, 

Komisją i Parlamentem, co miało miejsce w lutym 

bieżącego roku. Zależnie od rozbieżności zdań wśród 

państwa członkowskich, dojście do porozumienia 

może zająć nawet kilka miesięcy. Wymagana jest 

bowiem jednomyślność i zatwierdzenie przez 

Parlament Europejski. 

Celem wieloletniego budżetu Unii Europejskiej 

jest zapewnienie, że UE ma wystarczające zasoby i nie 

przekracza budżetu, łatwo można ustalić roczny plan 

finansowy oraz planować unijne przedsięwzięcia. 

Opracowywany jest aktualnie budżet na lata 2021-

2027, który będzie określał pułap kwoty jaką Unia 

Europejska może wydać w różnych obszarach  

w czasie jego obowiązywania. Powstaje on przede 

wszystkim w oparciu o wspólne ambicje państw 

członkowskich i priorytety jakie stawia sobie Unia 

Europejska. A są to na przykład pomijane w wielu 

państwach, walka ze zmianami klimatu oraz kwestia 

transformacji cyfrowej i ekologicznej. UE finansuje 

także różnorodne projekty mające na celu 

poprawienie jakości żywności, budowę dróg, kolei  

i lotnisk, zmniejszenie ubóstwa, a także zwiększenie 

bezpieczeństwa na zewnętrznych granicach Unii. 

 Budżet Europejski wspiera miasta, regiony, 

rolników, młodych ludzi, wymiany studenckie, 

przedsiębiorców oraz często pomijanych w innych 

dofinansowaniach naukowców, których badania  

i odkrycia w najbliższych latach, w większym niż 

kiedykolwiek stopniu, będą stanowiły podstawę 

szeroko pojętego rozwoju. Między innymi dlatego 

budżet musi się charakteryzować ważnymi dla badań 

naukowych przewidywalnością i wydajnością.  

A jednocześnie zachować pewną elastyczność, aby 

móc odpowiadać na nieprzewidziane kryzysy  

i sytuacje awaryjne. Dlatego też, zawiera  

szereg instrumentów zapewniających, że  

w nieprzewidzianych okolicznościach fundusze będą 

mogły zostać wykorzystane tam, gdzie są najbardziej 

potrzebne. Przykładem jest fundusz solidarności UE, 

który zapewnia pomoc państwom członkowskim  

w przypadku ich poważnej klęski. Istnieje również 

Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji. 

Który pomaga pracownikom zwolnionym w wyniku 

zmian strukturalnych w światowym handlu lub 

kryzysu gospodarczego znaleźć nową pracę. 

Elastyczność budżetu Unii Europejskiej, biorącego 

pod uwagę nieprzewidziane wydarzenia, przydała się 

jak nigdy dotąd właśnie w bieżącym roku, w związku 

z pandemią koronawirusa. Dzięki temu Unia 

Europejska może wspierać walkę z wirusem, ale  

i zapobiegać kryzysowi gospodarczemu na różne 

sposoby. Przykładowo, kraje UE mają szybki dostęp 

do pierwszych w historii zapasów środków 
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medycznych w ramach RescEU, takich jak 

respiratory i maski ochronne. Ponadto UE ogłosiła 

ogromny międzynarodowy przetarg umożliwiający 

państwom członkowskim dokonywanie wspólnych 

zakupów sprzętu i lekarstw oraz mobilizuje 3,08 mld 

euro unijnej pomocy na więcej testów i wsparcie 

personelu medycznego w opiece nad pacjentami. UE 

zorganizowała także zbiórkę pieniędzy online, która 

ma na celu pozyskanie 7,5 miliarda euro na 

szczepionki, leki i diagnostykę do walki  

z koronawirusem na całym świecie. 

Parlament Europejski poparł także nowe przepisy 

pozwalające państwom członkowskim na zwrócenie 

się o pomoc finansową z Funduszu Solidarności UE 

w przypadku sytuacji kryzysowych związanych ze 

zdrowiem publicznym. Dzięki niedawno 

rozszerzonemu zakresowi funduszu, do 800 

milionów euro będzie dostępne w tym roku dla 

państw członkowskich na walkę z pandemią 

koronawirusa. 

UE przedstawiła również pakiet wsparcia  

w wysokości 540 miliardów euro na walkę  

z kryzysem i wspieranie pracowników, 

przedsiębiorstw i państw członkowskich.  

Komisja odblokowała 20 miliardów euro, aby 

pomóc partnerskim krajom spoza Unii Europejskiej 

w walce z kryzysem w ramach pakietu UE na rzecz 

skoordynowanej globalnej reakcji w celu 

przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się Covid-19. 

Jak więc można zauważyć budżet wspiera  

przede wszystkim badania i innowacje, teraz 

skoncentrowane na walce z koronawirusem, a także  

małe i średnie przedsiębiorstwa, co zazwyczaj 

pozwala na wzrost gospodarczy i powstawanie 

nowych miejsc pracy, a w dobie pandemii pomaga 

zapobiec kryzysowi i zwalnianiu pracowników. 

Przychody, składające się na fundusze, którymi 

dysponuje UE pochodzą z wielu źródeł, jednak 

podstawę stanowią: wkłady finansowe państw 

członkowskich, cła przywozowe oraz grzywny 

nakładane na firmy naruszające unijne reguły 

konkurencji. Parlament Europejski chce jednak 

zreformować sposób finansowania budżetu, 

ponieważ w tej chwili uważa go za złożony, 

niesprawiedliwy i nieprzejrzysty. 

Nowy, uproszczony system ma wprowadzić nowe 

źródła dochodów. Parlament sugeruje, że nowe 

środki mogłyby pochodzić z nowego systemu 

podatku od dużych przedsiębiorstw w sektorze 

cyfrowym, dochodów z systemu handlu 

uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych oraz  

z podatku plastikowego. Co mogłoby również 

zmniejszyć bezpośrednie składki krajów. 

Mimo trwających nadal negocjacji i rozbieżności 

zdań wśród przedstawicieli poszczególnych państw 

członkowskich, możemy być pewni, że porozumienie 

nastąpi i najpewniej będzie to zatwierdzenie 

najkorzystniejszej dla Europejczyków wersji budżetu. 

Budżetu, który nie ignoruje współczesnych 

problemów klimatycznych i cywilizacyjnych, 

dostosowuje się również do obecnej sytuacji kierując 

fundusze tam gdzie najbardziej są one w danym 

momencie potrzebne. Jest to przede wszystkim 

budżetem inwestycyjnym, dbający o świat i jego 

mieszkańców. A jednocześnie mimo że ustanawiany 

jest na siedem lat oparty jest na szerszej wizji 

przyszłości i pokazuje, że da się finansowanie 

wszystkich projektów oprzeć na stałym dochodzie 

bez konieczności powoływania się na jednorazowe 

przychody. 

Ź
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Justyna Szydłowska, kl. 2d 

 „Atypowy” po raz pierwszy ukazał się na Netflixie 11 sierpnia 2017 roku i już wtedy 

przyciągnął uwagę kilkunastu tysięcy osób. Serial został wyprodukowany na zlecenie Netflixa przez 

Weird Brain, Exhibit A oraz Sony Pictures Television, którego twórcą jest Robia Rashid.  

 Sam jest głównym bohaterem serialu. Nastolatek chce zacząć żyć samodzielnie. Postanawia, 

że chce radzić sobie sam bez nadopiekuńczej matki, która dotychczas robiła wszystko za niego. 

Niestety codziennie zmierza się z trudnościami, które spotykają go ze względu na chorobę. Chłopak 

ma spektrum autyzmu, przez co posiada problemy z komunikacją i interakcjami międzyludzkimi.  

 Serial sam w sobie trafił do kategorii komediodramatu. Twórcy ,,Atypowego’’ w dość lekki  

i przyjemny sposób próbują pokazać, jak wygląda życie z dzieckiem chorym na autyzm. Są chwile 

trudne, męczące, są też chwile przyjemne i zabawne, dające siłę do dalszego działania.  

Sam mieszka z młodszą siostrą i rodzicami. Po szkole spotyka się ze swoja psychoterapeutką, pracuje  

w sklepie elektronicznym, w którym spotyka się ze swoim najlepszym przyjacielem Zahidem,  

a w wolnych chwilach uwielbia oglądać pingwiny. Myśli Sama zajmuje jednak kolejna sprawa - chłopak 

bardzo chce się zakochać i znaleźć dziewczynę. Oczywiście nie jest to takie proste, ponieważ Sam żyje 

w swoim świecie i zwykle nie jest rozumiany przez swoich rówieśników.  

 Mama Sama jest bardzo nadopiekuńcza, nie jest w stanie pogodzić się z tym, że Sam pomimo 

choroby chce spróbować samodzielnego życia, które nie zawsze będzie usłane różami. Jest zapatrzona  

w swojego syna i w jego problemy, przez co bardzo często (szczególnie w pierwszym sezonie) 

zapomina o tym, że oprócz Sama ma męża i córkę, którzy też potrzebują jej wsparcia.  

 Casey czyli siostra Sama przeżywa swoje pierwsze miłosne rozterki. Jest uzdolniona sportowo  

i dostaje się do szkoły, w której będzie rozwijać swoją pasję, ale mimo to nadal pozostaje w cieniu 
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brata, który w życiu matki gra najważniejszą rolę. Pokazuje to, jak rodzice chorych 

osób często zatracają się w chorobie bliskich tak bardzo, że zapominają o innych 

ważnych sprawach. Mimo tego dziewczyna bardzo kocha i wspiera swojego brata. 

Oczywiście często się kłócą, ale gdy Samowi dzieje się krzywda, siostra jest gotowa 

skoczyć za nim w ogień. 

 Natomiast głowa rodziny – Doug jest o wiele bardziej wyluzowany. Pozwala 

synowi na samodzielność, mocno go w tym wspierając. Nie zapomina jednak  

o swojej córce, z którą wychodzi pobiegać czy uczy jeździć samochodem. Doug 

mimo tego, że wygląda na osobę, która niczym się nie martwi ,tak naprawdę nie radzi 

sobie z chorobą syna. Przez bardzo długi czas nie mógł tego zaakceptować, 

wszystko jednak się zmienia, gdy postanawia naprawić relacje z synem. Sam zaczyna 

go postrzegać jako swój wzór do naśladowania. Uważam, że Doug jest bardzo 

prawdziwą postacią, dzięki czemu ludzie, którzy mają chore dzieci, mogą się z nim 

utożsamić. To, w jaki sposób twórcy przedstawili Douga pokazuje, że nie ma nic 

złego w tym, że możemy sobie nie radzić czy mieć chwile zwątpienia - w końcu 

wszyscy jesteśmy tylko ludźmi i możemy czuć się zagubieni. 

 Najbardziej utkwiła mi w pamięci scena, która odbyła się na szkolnym 

korytarzu. Sam w końcu zdecydował się, aby dać ludziom ze szkoły do podpisania 

swoją ’Year Book’', aby mieć pamiątkę, gdy pójdzie na studia. Szybko jednak okazało 

się, że był to zły pomysł. Jego rówieśnicy wykazali się brakiem tolerancji  

i zrozumienia - wokół jego zdjęcia pojawiło się wiele podpisów takich jak ,,dziwak’’ 

lub ,,wariat’’. Uważam, że była to jedna ze smutniejszych scen i to właśnie wtedy 

pierwszy raz się wzruszyłam. Sam bardzo się tym przejął i uciekł do zoo, gdzie mógł 

podziwiać pingwiny, które były jego oazą spokoju. Jego rodzina szybko domyśliła 

się, gdzie jest i pojechała go wspierać, rozmawiając z nim o pingwinach, które tak 

naprawdę interesowały tylko Sama. Pokazało to, jak bardzo się kochają i jak bardzo 

zależy im na sobie nawzajem. 

 Szczerze mówiąc bardzo polubiłam ten serial. Wzbudził we mnie bardzo 

wiele pozytywnych emocji, wiele razy prawie płakałam ze śmiechu, a wiele razy ze 

wzruszenia. Uważam, że każdy powinien obejrzeć ten serial i zobaczyć, z czym 

zmagają się nie tylko chorzy, a także ich rodziny. Nasze społeczeństwo potrzebuje 

takich seriali, które mimo zabawnej formy są w stanie pokazać nam wartości ważne 

w życiu. Wielu ludzi uważa, że pieniądze są najważniejsze, ale co nam po tym, jeśli 

nie będziemy mieli zdrowia i za wszelką cenę wspierającej nas rodziny.  

 Uważam, że każdy powinien poświęcić chwilę, aby obejrzeć ten serial. Na 

pewno wielu osobom otworzy on oczy na to, co dzieje się wokół nas. Mam nadzieję, 

że ludzie widząc losy Sama i jego rodziny zaczną być bardziej empatyczni, 

wyrozumiali i przestaną krzywdzić innych. W końcu nigdy nie wiadomo, jak nasze 

słowa mogą oddziaływać na drugiego człowieka. 
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Natalia Łakomska, kl. 3d 

  
 Ludzie od zarania dziejów uważali muzykę za sztukę, za 
harmonię i ukojenie. Dzięki niej mogli wydobywać niewypowiedziane 
słowa i nieukazane uczucia. Gatunków muzyki jest bardzo dużo. 
Każdy znajdzie coś dla siebie.  
 Muzyka jest obecna w każdym momencie życia. Od małego 
słuchamy kołysanek, później śpiewamy w szkolnym chórku, 
przerzucamy się na słuchawki i korzystamy z popularnych aplikacji 
jak YouTube czy Spotify. Nawet kiedy wchodzimy do sklepu po 
bułki, słyszymy melodyjkę grającą w tle. Naukowcy w swoich 
licznych badaniach dowiedli, iż słuchanie muzyki ma bardzo dobry 
wpływ na człowieka, między innymi: 

 rozwija i poprawia funkcjonowanie mózgu 
 redukuje stres 
 działa odprężająco 
 przeciwdziała depresji 
 wyzwala twórczość 
 zapobiega nowotworom i migrenie 
 wzmacnia układ odpornościowy 
 poprawia efektywność pracy  
 wycisza emocje 

 Każdy gatunek muzyki wnosi inne oddziaływanie. Muzyka 
wesoła wpływa na wzrost częstości uderzeń serca, natomiast muzyka 
smutna obniża tętno oraz częstość oddechu. Ludzie kojarzą sobie 
muzykę z emocjami i wspomnieniami, a słuchając danego utworu 
mogą przypomnieć sobie o pewnych wydarzeniach. 
 Muzyka jest nieodłącznym elementem kultury ludzkiej. 
Odgrywa znaczącą rolę, wzbudza emocje i wprawia w nastrój. 
Pomaga uczniom w nauce, pracownikom w pracy, dzięki swym 
właściwościom poprawia humor i polepsza dzień. 
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Magdalena Zielnik, kl. 2d 

Duke Dumont- Ocean Drive  

Black Sabbath- Iron Man (Ten utwór od pierwszego momentu zapiera 

dech w piersi!)  

Obywatel G. C.- Nie Pytaj O Polskę (klasyk z lat 80, ale dla mnie wciąż na 

liście przebojów)  

Arctic Monkeys- 505  

All Them Witches- The Mariage Of Coyote Women (polecam z całego 

serca!)  

Oddział Zamknięty- Andzia i ja (jakby śpiewał o wiośnie...)  

Guns n Roses- My Michelle  

Pawbeats ft. Quebonafide, Kasia Grzesiek- Euforia  

David Bowie- Let's Dance  

LP- No Witness (Oh, bear me no witness...)  

Cigarettes After Sex- Apocalypse (czy ten wokal nie jest magiczny?)  

Organek- Wiosna (czy w tym roku usłyszymy go znowu w Lublinie? 

Bardzo na to liczę)  

Satan Satyr's- One by One (Cudowny riff, zakochałam się od pierwszego 

usłyszenia!) 

 Idealny repertuar na wiosnę. Musicie posłuchać!  
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Weronika Gęca, kl. 2d 

 Moja mama uwielbia czytać książki, skutkiem czego  

w każdym miesiącu pojawia się co najmniej jedna na regale pełnym 

różnorakich historii. Często kupuje tomy z polecenia innych osób,  

w tym „Chłopca z latawcem”. Dużo znajomych twierdziło, że warto 

dokonać zakupu, dlatego posłuchała ich i zaopatrzyła się w książkę. 

 Gdy mama skończyła czytać stwierdziłam, że także 

przeczytam, ponieważ książka bardzo się jej spodobała. 

 Głównym bohaterem jest dwunastoletni Amir, żyjący  

w Afganistanie w latach 70. Ojciec chłopca to zamożny Pasztun  

z Kabulu. Aby zdobyć uznanie taty, Amir obiera jako cel wygranie 

zawodów latawcowych, które w tamtym czasie były bardzo 

popularne. W zwycięstwie pomaga mu trzynastoletni Hasan – służący 

i kompan w zabawach. Podczas konkursu syn Pasztuna jest 

świadkiem gwałtu na koledze. Przerażony nie jest w stanie udzielić 

mu pomocy. Kolejne decyzje dwunastolatka powodują opuszczenie 

domu przez Hasana. 

 Kilkadziesiąt lat później, mieszkający w USA główny bohater 

dalej czuje się winny wydarzeń z młodości. Zdaje sobie sprawę ze 

swoich okrutnych czynów. Niespodziewanie dostaje szansę od losu 

na odkupienie. 

 Książka zmusza do refleksji. Dzięki niej poznałam Afganistan 

z lat 70. – biedę oraz bogactwo, relacje pomiędzy ludźmi oraz 

kawałek historii – od obalenia monarchii przez Sowietów do przejęcia 

rządów przez talibów. Książka pokazuje skomplikowane stosunki 

pomiędzy ojcem a synem. Pojawiają się motywy wiary i odkupienia. 

Bardzo polecam tę książkę, ponieważ jest bardzo wartościowa  

i poruszająca. Myślę, że nasze postrzeganie na świat może w pewnym 

stopniu ulec zmianie. 
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Oliwia Świtalska, kl. 3d 

 Powieść "Lato z ciotką spirytystką" Danuty 

Korolewicz to bardzo ciekawa i wciągająca komedia  

z wątkiem kryminalnym.  

 Jest to historia Magdy, która po rozstaniu  

z chłopakiem wyjeżdża na wakacje do ciotki, do Warby.  

W tym małym, malowniczym miasteczku dostaje pracę  

w bibliotece. Dziewczynie wydaje się, że spędzi cudowne 

wakacje, odpocznie, zarobi trochę pieniędzy, a przede 

wszystkim zapomni o bolesnym doświadczeniu. Lecz 

idylliczność tego miejsca to tylko pozory. Powietrze jest 

gęste od napięć między ludźmi, a Magda znajdzie się w 

centrum wydarzeń jak z horroru. Wraz z przyjaciółką 

Dorotą rozpoczynają śledztwo na własną rękę. Pomimo 

wielu chwili grozy pojawia się także ciekawy  

i zaskakujący wątek miłosny.  

 W książce znajdziemy wiele zabawnych postaci: 

Żyła - lokalny pijaczek, burmistrz i jego kuzynka 

(oficjalnie)/ kochanka (nieoficjalnie), ciotka Waleria  

z klnącą papugą czy tajemniczy, a zarazem zabójczo 

przystojny ksiądz Dominik.  

 Przy tej książce nie sposób się nudzić, jest 

zaskakująca, emocjonująca. To idealna lektura dla każdego  

i na każdą porę roku. Uśmiech nie będzie wam schodził  

z twarzy i na pewno poprawi wam humor, jeśli będziecie 

tego potrzebować.  
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Klaudia Dolecka, kl. 2d 

 „Demian” Hermanna Hesse - książka, która wywołała we 

mnie całą gamę uczuć. 

 Samo odkrycie utworu było nieoczekiwane. Zaczęło się 

od głębszego zainteresowania się teoriami związanymi  

z teledyskami ostatnio coraz to bardziej popularnego zespołu- 

BTS. Pomimo tego, że na początku podchodziłam do książki  

z dystansem, już pierwszy rozdział sprawił, że czytając ten dość 

trudny tekst czerpałam z tego przyjemność. 

 „Demian” przedstawia historię młodego Sinclaira, który 

za pośrednictwem tytułowego bohatera poznaje prawdziwe życie. 

Zderzenie dwóch światów. Idealnego, kolorowego, dziecięcego,  

a zarazem zaślepionego, widzącego tylko dobre aspekty życia, ze 

światem ludzi dorosłych. Szarego, pełnego rozterek i cierpienia, 

ale też świata wolności i pierwszej miłości. Największą uwagę, 

przyciąga Demian, który jest specyficznym i tajemniczym 

człowiekiem, jednocześnie można go interpretować, jako boga 

Abraxasa. Wtajemnicza Sinclaira w to, co w życiu najważniejsze, 

pomaga mu odciąć się od tego, co go zniewala. Poprzez swoje 

działania pomaga mu nie tylko odnaleźć siebie, ale też zjednoczyć 

się z innymi ludźmi.  

 Książka, pomimo tego, że ma już ponad sto lat, moim 

zdaniem jest skierowana do każdego i jest warta przeczytania. 
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 Rysunki Patrycji Leśniak doskonale 

ilustrują ten numer „Czwórki z plusem”. 

Oto jeszcze kilka prac naszej 

utalentowanej koleżanki. 
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