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Gazeta uczniów IV Liceum Ogólnokształcącego im. Stefanii Sempołowskiej w Lublinie 

„Spróbuj pokochać jesień 

z niesamowitymi urokami...” 

 

Tadeusz Karasiewicz — Pokochaj jesień 
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 Ten rok szkolny rozpoczęliśmy w cieniu pandemii. Dystans, higiena i obowiązek 

noszenia maseczek - ale jednak byliśmy w CZWÓRCE! Cieszyliśmy się ze spotkań  

z koleżankami i kolegami z klasy, czy - jak w przypadku uczniów klas pierwszych - z zawarcia 

nowych znajomości. Pierwsze lekcje, pierwsze uroczystości i wydarzenia szkolne i niestety znów 

pandemia wymusiła nauczanie zdalne. Dobrze, że „pierwszaki” mogły poczuć tę niepowtarzalną 

atmosferę naszej szkoły, którą odnajdujemy w nadesłanych do naszej redakcji tekstach:) 

 Zapraszamy do przeczytania pierwszego w tym roku szkolnym numeru „Czwórki 

z Plusem”. 
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Nr 2//2020 

Dagmara Kwiatkowska, kl. 1e 

 W piątek - 2 października obchodziliśmy Dzień Patronki naszej szkoły - 

Stefanii Sempołowskiej. Ze względu na panującą pandemię obchody tego dnia 

podzielono na dwie części. W uroczystej atmosferze odbyło się ślubowanie 

pierwszoklasistów. Reprezentanci klas pierwszych złożyli przyrzeczenie bycia 

dobrym uczniem i członkiem szkolnej społeczności. Tego dnia staliśmy się 

pełnoprawnymi uczniami "Czwórki". Kolejnym punktem obchodów pasowania 

na ucznia był test wiedzy o szkole oraz turniej pod tytułem „Jaka to melodia”,  

w którym wzięli udział przedstawiciele wszystkich klas pierwszych. Na 

zakończenie odbyło się podsumowanie tradycyjnego Rajdu Klas Pierwszych. 

Zwycięzcami rajdu zostali uczniowie klasy 1E, drugie miejsce zajęli uczniowie 

klasy 1D, a trzecie -  1F. 
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Karolina Wiszniewska, kl. 1e 
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 25 września odbył się 37 integracyjny rajd klas pierwszych, którego celem było 

upamiętnienie ofiar II wojny światowej, celebracja światowego Dnia Turystyki, 

poznanie Lublina oraz przede wszystkim integracja uczniów. Rajd rozpoczynał się na 

Placu Litewskim, gdzie klasy zbierały się, aby złożyć kwiaty i zapalić znicze pod 

wyznaczonym pomnikiem upamiętniającym Poległych w II wojnie światowej. 

Następnie każda klasa przeszła wyznaczoną trasą, która składała się z wielu miejsc 

poświęconych kulturze i sztuce. Uczniowie odpowiadali na 4 pytania na bardzo różne 

tematy - punkty za poprawne odpowiedzi były wliczane w ogólną punktację rajdu. 

Końcowym przystankiem każdej trasy było boisko szkolne, na którym odbyła się 

prezentacja klasy, piosenki i zawody sportowe.  

 Z mojego punktu widzenia - jako uczennicy klasy pierwszej - rajd był bardzo 

ciekawym przeżyciem i był dobrą okazją do integracji z klasą, wychowawcą ale także 

dziewczynami z drugiej klasy, które były naszymi przewodnikami  i świetnie się spisały. 

 Z ogromną chęcią powtórzyłabym ten dzień jeszcze raz. Najbardziej podobało 

mi się przedstawienie klasy i piosenki oraz kibicowanie drużynie sportowej. Dało się 

poczuć wtedy ducha walki i rywalizacji. 
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Weronika Gęca, kl. 3d 

 Kwarantanna to czas, w którym każdy może zrobić wiele pożytecznych rzeczy, 

znaleźć hobby czy zrobić coś, na co wcześniej nie miało się czasu ze względu na pracę/

szkołę. Jeśli doskwiera nam nuda możemy np.: 

 posegregować ubrania lub przerobić te stare, 

 poczytać odłożone książki, na które wcześniej nie było czasu, 

 wykonywać ćwiczenia razem z trenerami internetowymi, 

  posprzątać każdy zakątek w domu, 

 wypisać tytuły starych filmów czy bajek na karteczkach i codzienne losować 

coś do obejrzenia. 

 Jednak najważniejsze jest poświęcenie czasu na poprawienie kontaktu z rodziną lub 

po prostu spędzanie czasu z bliskimi. 

 Każdy z nas musi uzbroić się w cierpliwość i przetrwać. Pierwszy raz możemy 

uratować świat siedząc w domu! 
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Nr 2//2020 

Marta Jakubaszek, kl. 3d 

 Każdy z nas pragnie żyć jak najdłużej w pełni 

szczęścia. Uważam, że aby to się sprawdziło, należy 

wziąć pod uwagę kilka czynników: geny, nawyki,  

a nawet los. Wszyscy mamy wpływ na jakość  

i trwałość naszego życia. 

 Do wydłużenia życia potrzebny jest naturalny 

ruch. Stosując się do tej zasady, co drugi dzień 

wykonuję ćwiczenia pomagające zachować mięśnie  

i zdrowie ducha w doskonałej kondycji. Wystarczy 

umiarkowanie i regularnie przestrzegać aktywności 

fizycznej, którą łatwo jest wpleść w codzienne 

czynności. Na przykład zamiast jazdy środkami 

transportu, organizuję piesze wędrówki. Pozytywny 

efekt otrzymamy również, gdy jazdę windą zamienimy 

na wejście schodami. 

 Powinniśmy ograniczać, a nawet wykluczyć 

wysoko przetworzone jedzenie, podjadanie słonych 

przekąsek, czy picie gazowanych napojów. Zamiast 

tego polecam pić wodę. Nawilża ona wdychane 

powietrze i chroni ważne dla życia narządy oraz 

umożliwia przemianę pożywienia w energię. Ważną 

rolę odgrywają też ziołowe herbaty pite regularnie  

i niespiesznie. Podstawą diety powinny stać się 

wyhodowane przez nas warzywa. Do jadłospisu warto 

włączyć orzechy zmniejszające ryzyko chorób serca  

i wpływające na pracę mózgu oraz kondycję skóry. 

 Proponuję znaleźć powód, dla którego chętnie 

będziemy wstawać rano z łóżka. Sądzę, że poczucie 

sensu i motywacja chronią przed stresem, zwłaszcza  

u osób w wieku szkolnym. Jako cel możemy uznać 

hobby czy też chęć nauczenia się nowych rzeczy. 

Jednak należy pamiętać, aby w wykonywaniu 

obowiązków robić przerwy. Dzięki temu nie 

pominiemy cennych chwil z życia. 

 Przeglądając strony internetowe znalazłam 

badania, które mówią, że spokojniejsze i szczęśliwsze 

osoby na pierwszym miejscu stawiają rodzinę. 

Seniorzy na przykład nie czują wtedy samotności, 

która nie sprzyja dobremu samopoczuciu. 

 Każdy zdaje sobie sprawę, że długie  

i szczęśliwe życie nakłada na nas dużo obowiązków  

i wyrzeczeń, ale gdy ujrzymy pierwsze efekty, to 

motywuje nas to do dalszego działania  

i wprowadzenia w nawyk zdrowego stylu życia. Może 

nam w tym pomóc hasło:  

IDĘ PO WIĘCEJ! 

Fot.:  https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/eko-torba-z-roznymi-owocami-i-warzywami_10507478.htm 
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Paulina Sugier, kl. 3d 

 Mówi się, że przy pierwszym spotkaniu człowiek ma 11 sekund na zrobienie dobrego wrażenia. Mimo 

że wszyscy wiemy, iż książki nie powinno oceniać się po okładce, te pierwsze chwile są bardzo ważne i mogą 

mieć ogromny wpływ na naszą relację z drugim człowiekiem. Warto więc się uśmiechać, wysyłać pozytywną 

energię i patrzeć ludziom w oczy, okazując zainteresowanie rozmową. 

 Podstawowe grupy emocji takie jak: strach, cierpienie, szczęście, zdziwienie, gniew, smutek, są 

rozpoznawalne przez ludzi na całym świecie, niezależnie od pochodzenia. Te same emocje wykazują dzieci, 

ludzie starsi, czy niepełnosprawni. To dowodzi temu, jakoby wyrazy mimiczne były cechą wrodzoną 

człowieka. Twarz to nie tylko anatomia, indywidualna cecha człowieka, znak rozpoznawczy, ale również 

obszar komunikacji ukazujący nasze emocje, stan psychiczny, relacje społeczne.  

 

WYRÓŻNIA SIĘ SIEDEM WYRÓŻNIA SIĘ SIEDEM REGIONÓW TWARZY, REGIONÓW TWARZY,   

KTÓRE KSZTAŁTUJĄ WYRAZ MIMICZNY: KTÓRE KSZTAŁTUJĄ WYRAZ MIMICZNY:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Pewne obszary twarzy mogą poruszać się niezależnie od siebie:  

 brwi i czoło, 

 oczy, powieki, 

 policzki, usta, broda i dół nosa. 

BRWI I CZOŁO 

OCZY 

NOS 

GÓRNA WARGA 

DOLNA WARGA I BRODA 

SZCZELINA UST 

ŻUCHWA 

Rys.: https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/krakersy-z-mimika-twarzy_7353735.htm#page=4&query=mimika&position=19 
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 Jednak mimika to nie tylko naturalny odruch- to również 

nasze dostosowanie do danej sytuacji. Kiedy robimy rodzinne 

pamiątkowe zdjęcie, już z przyzwyczajenia uśmiechamy się, by 

wyglądać dobrze na fotografii. Twarz jest zatem łatwa do 

kontrolowania i możemy używać jej na różny sposób, np. wtedy, gdy 

chcemy coś osiągnąć, czy spełnić oczekiwania otoczenia (reakcja 

poznawcza). 

 Najwięcej emocji wyrażają brwi (np. całkowicie podniesione – 

niedowierzanie, obniżone do połowy – zakłopotanie), usta 

(podniesienie kącików ust świadczy o zadowoleniu, opuszczenie  

o - niezadowoleniu). Często pojawiające się stany emocjonalne takie 

jak: zadowolenie, irytacja, wpływać mogą na wygląd – tworzenie się 

zmarszczek wokół ust i oczu, pomiędzy brwiami i na czole. 

 Istnieją tysiące wyrazów mimicznych. To dlatego, że emocje 

różnią się od siebie, np. intensywnością, czasem trwania. Zatem 

każda podstawowa emocja ma swoje „różne oblicza”. Co więcej, 

ludzie często przeżywają mieszaninę uczuć, czując zarazem na 

przykład irytację i poczucie winy. 

 Wyrazy mimiczne możemy podzielić też ze względu na to, czy 

są one intencjonalne, czy też mimowolne: 

 Mimowolne- podobne u wszystkich ludzi, niezależnie od 

pochodzenia, wieku, kulturę, płci. 

 Zautomatyzowane - nawyki zostają szybko 

zautomatyzowane i modulują wyraz mimiczny bez 

udziału świadomości. Dziecko, słysząc, pouczenie 

drugiej osoby, np. „Przestań robić taką minę”, uczy się, 

co jest uważane poprawne, a od czego lepiej się 

powstrzymać. 

 Dowolne ekspresje- świadoma zmiana wyrazu twarzy  

w celu wywierania odpowiedniego wrażenia. 

Rys.: https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/krakersy-z-mimika-twarzy_7353735.htm#page=4&query=mimika&position=19 

Nr 2//2020 



 

10 

 

Katarzyna Zaborek, kl. 3d 

 Instagram. Większość z nas postanowiła 

utworzyć profil w wirtualnej rzeczywistości, 

zbudowanej z dokładnie wyselekcjonowanych 

fragmentów życia innych istot naszego pokroju. 

Rzędy momentów uchwyconych przez kliszę aparatu 

można przyrównać do drzew. Dokładnie młodych 

brzózek. Ich zieleniące się listki wprawiają nasze oczy 

w zachwyt, a misterne ornamenty, utworzone  

z przeplatającej się na przemian białej i czarnej kory, 

są w stanie zahipnotyzować człowieka. I pod 

wpływem owej hipnozy śmiertelnik zaczyna zmierzać 

przed siebie, obserwując coraz nowsze pnie. Nie 

zważa jednak na fakt, iż ilość znajdującej się na nich 

bieli stopniowo ulega redukcji. Nawet odgłosy 

puszczyka, których natężenie zdaje się być wprost 

proporcjonalne do kroków przebytych przez naszego 

bohatera, nie wybijają go z rytmu. Upływa parę chwil. 

 W tym momencie jego oko nie jest już  

w stanie zaobserwować bieli na pniach. Zatrzymuje 

się. Człowiek uświadamia sobie, że znalazł się  

w głębi ciemnego boru. A co gorsza, w jego głowie 

poczyna panować taka sama ciemność jak wokoło, za 

każdym razem, gdy próbuje obmyślić plan na 

wydostanie się z owego mrocznego miejsca. 

 Do czego zmierzam? Mnóstwo ludzi boryka 

się z pewnym problemem. Mianowicie codziennie są, 

jak to oni ujmują, „bombardowani” przez ogromną 

liczbę zdjęć, ukazujących wyidealizowane życie 

innych osób. Na chwilę obecną stwierdzam, że moje 

porównanie tych zatrzymanych w czasie ułamków 

sekund do drzew mogło nie być do końca trafne, bo 

przecież drzewa są naturalne, a ich wygląd nie został 

edytowany za pomocą dziesiątek filtrów… No 

właśnie. Mimo świadomości społeczeństwa na temat 

niewielkiej zależności między owymi fotografiami  

a rzeczywistością, w ludziach budzi się niezmiernie 

toksyczne uczucie. Jest nim nic innego niż zazdrość, 

która przysłania im racjonalne myślenie. Przez to, im 

dłużej oglądają piękne kadry, tym w ciemniejszym 

odmęcie poczyna znajdować się ich psychika. 

 Pomyślałam, że dobrze byłoby wpleść do tej 

wypowiedzi punkt widzenia osoby, która poczuła 

opisywany problem na własnej skórze. W związku  

z tym pewna dziewczyna (która wolała pozostać 

anonimowa) przedstawi fragment swojego „bagażu 

doświadczeń”: 

Rys. Patrycja Leśniak, kl. 2cg  
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 Z ostałam poproszona o przedstawienie moich doświadczeń 

związanych z mediami społecznościowymi. Trudno mi o tym 

pisać, ponieważ zawsze miałam problem z publicznym opisaniem uczuć. Wszystko 

zaczęło się, gdy założyłam znanego wszystkim Facebooka oraz Instagrama. Nie 

dodawałam zdjęć, ponieważ nigdy nie czułam się równie atrakcyjna, jak reszta moich 

rówieśników. Gdy przeglądałam się w lustrze, w oczach pojawiały mi się łzy. Wciąż 

chciałam zmieniać swój wygląd i sylwetkę. Każdego dnia ćwiczyłam, aby uzyskać 

efekty takie, jak inni użytkownicy. Potrafiłam nawet przestać jeść, myśląc, iż to 

odpowiedni sposób na poprawienie figury. Widząc, jak na portalach umieszczane są 

zdjęcia osiągnięć, sukcesów i przeżyć, starałam się udowodnić, że ja także potrafię 

„promieniować” szczęściem, nawet jeśli okazałoby się to kłamstwem. Po ciężkim dniu 

wracałam do domu i sprawdzałam, co dzieje się u moich znajomych. Wtedy myśli 

wędrowały w najdalsze zakątki umysłu. W ciągu kilku sekund moja radość przemieniała 

się w płacz. Zazdrościłam osobom wyjątkowej urody, idealnej cery oraz wspaniałych 

kształtów. Zamykałam się w pokoju i odseparowywałam od rodziny. Włączałam 

muzykę i płakałam, wciąż przeglądając zdjęcia. Nie raz pytano mnie, dlaczego się tak 

zachowuję. Jednak nikt nigdy nie rozumiał moich problemów. Pocieszano mnie,  

a nawet twierdzono, że przesadzam  

i nazywano mnie „głupią”. Wszystko 

dlatego, że Internet ukazuje nas tak, 

jak my chcemy, a nie tak, jak 

wyglądamy w rzeczywistości.  

W pewnym momencie byłam  

w takim złym stanie, że 

postanowiłam usunąć moje konta  

z mediów. Chciałam przestać istnieć. 

Byłam niedostępna kilka miesięcy. 

Przez ten czas odpoczęłam  

i odbudowałam swoją samoocenę. 

Gdy poczułam, że jestem gotowa na 

powrót, zaktualizowałam swój profil. 

Obecnie jestem zadowolona i coraz 

mniej zwracam uwagę na innych. 

Rys. Patrycja Leśniak, kl. 2cg  
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 Problem opisany powyżej niestety nie jest 

odosobniony. Ponadto wizja lasu, którą 

przedstawiłam na początku, oddaje to, jak większość 

ludzi, których samoocena „sięgnęła dna”, ową udrękę 

postrzega. Za jej przyczynę upatrują piękne oblicza, 

które widzą w mediach społecznościowych. Według 

nich – im więcej wyidealizowanych fotografii ujrzą, 

tym gorsze stanie się ich samopoczucie. Chcąc 

rozwikłać problem, niejednokrotnie postanawiają 

usunąć swoje konta, by „odciąć się” od rzekomej 

przyczyny bólu. Czy jest to jednak rozwiązanie na 

wydostanie się z „ciemnego boru”? 

 Ludzi o pięknych twarzach możemy spotkać 

niemalże na każdym kroku. Nie tylko przeglądając 

Instagrama. Nawet przechadzając się szkolnym 

korytarzem jesteśmy w stanie zaobserwować 

nieskazitelne cery, włosy niczym te, które posiadała 

Roszpunka czy też długie, zgrabne odnóża. Wydaje 

mi się, że może być to jeszcze bardziej 

przygnębiające dla osób, które zmagają się  

z kompleksami, gdyż widząc ich definicję 

atrakcyjności na żywo, nie są w stanie usprawiedliwić 

jej „tysiącami filtrów oraz fotoshopem”. Prawda jest 

taka, że nie odetniemy się od fizycznych wdzięków 

innych ludzi. Więc… może nie warto się od nich 

odcinać?  

 W związku z tym, co zrobić? Co zrobić, by 

piękno oraz sukcesy innych śmiertelników nie 

odbierały nam energii życiowej, a wręcz dodawały 

siły? Myślę, że wiele osób chciałoby poznać 

odpowiedź na to pytanie. Jest to bowiem również 

odpowiedź na dylemat: „Jak zdobyć pewność 

siebie?”. Dróg ucieczki z „ciemnego boru” jest wiele. 

Każdy z nas może podążyć inną z nich i mimo to 

wydostać się na światło dzienne. 

 Nie chcę dawać wszystkim znanej rady „Nie 

porównuj się do innych”, gdyż nasz tok myślenia jest 

zaprojektowany w taki sposób, iż od najmłodszych 

lat wszystko ze sobą porównujemy i trudno jest 

cokolwiek na to zaradzić. Nie chcę również mówić 

„zaakceptuj siebie”. Bo słowo „zaakceptuj” brzmi dla 

mnie jak „pogódź się” (np. z chorobą). Chciałabym, 

żeby każdy człowiek był w stanie spojrzeć na 

siebie jak na motyla wśród gromady innych 

owadów uskrzydlonych, blisko spokrewniony  

z chruścikami (tak, wzięłam tę definicję motyla  

z wikipedii, bo bardzo nie lubię powtórzeń). Mam na 

myśli to, że każdy z nas może pracować nad swoim 

(za równo fizycznym jak i duchowym) pięknem, 

będąc tym samym częścią całości, składającej się  

z innych olśniewających osób. Warto uświadomić 

sobie, jakie posiadamy zalety i pielęgnować je. Każdy 

z nas dysponuje potencjałem. I od każdego z nas 

zależy, jak oraz czy w ogóle zechce go wykorzystać. 

  Większość ludzi miała okazję usłyszeć  

w swoim życiu stwierdzenie, iż „Ważniejsze od tego, 

co na zewnątrz, jest to, co mamy w środku”.  Mimo 

że owy cytat jest dosyć powszechny i niektórym 

może wydawać się wręcz oklepany – ma więcej 

wspólnego z prawdą, niż może nam się wydawać. 

 Apeluję więc do osób, które czują się 

nieatrakcyjne fizycznie. Wiem, że wiele z was 

odczuwa, poza dyskomfortem wywołanym przez 

kompleksy, również wyrzuty sumienia. Zarzuca się 

wam bowiem, że nie doceniacie tego, co 

otrzymaliście, bądź brak „dobrego gustu”. Nie 

jesteście winni. Każdemu z nas ma prawo podobać 

się co innego. 

 Pamiętajcie jednak, że jeżeli nie możecie nic 

zrobić w kierunku naprawienia nieakceptowanej 

przez was cechy wyglądu, jest coś jeszcze. Wasze 

swoiste „koło ratunkowe”. Mam na myśli charakter. 

Charakter jest niczym siła przyciągania. Porównuję 

go do niej z dwóch powodów. Po pierwsze, nie 

możemy dostrzec go gołym okiem, w odróżnieniu 

do, na przykład nowej sukienki o barwie głębokiego 

błękitu. A jak wiadomo, ludzie często zaniżają wagę 

rzeczy niewidzialnych. Czy jednak słusznie? Siła 

grawitacji ma ogromną moc. Dzięki niej obiekty 

oddziałują na siebie, wzajemnie się przyciągając. 

 I wy możecie przyciągnąć do siebie wielu 

ludzi, używając siły, która z pozoru nie zostanie 

dostrzeżona. 
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Nr 2//2020 

Klaudia Dolecka, kl. 2d 

 Muzyka i literatura, mimo że stanowią odrębne dziedziny sztuki, często czerpią inspirację  

z tych samych źródeł, a także od siebie nawzajem. Istnieją pozycje składające się na zbiór książek 

uznanych za klasykę. Takie które warto znać. Które zapoczątkowały istnienie nowych gatunków. 

Stanowiły przełom filozoficzny, mentalny i etyczny. Mówią o uniwersalnych wartościach.  

 Z których czerpali późniejsi autorzy i które nadal inspirują. Jak się okazuje, nie tylko pisarzy, 

ale także przedstawicieli innych dziedzin sztuki. W tekstach utworów muzycznych zaskakująco często 

możemy znaleźć odniesienia do klasyków literatury światowej.  

W 1995 roku zespół Republika, z charyzmatycznym wokalistą Grzegorzem Ciechowskim na czele, 

wydał płytę  “Republika marzeń”, na której obok tak znanych utworów, jak  “Zapytaj mnie czy Cię 

kocham” czy “W końcu” znalazła się również piosenka “Józef K.” Już tytuł sygnalizuje, że jest to 

nawiązanie do “Procesu” Franza Kafki. W tekście utworu autor wielokrotnie inspiruje się 

wydarzeniami z historii książkowego Józefa K. Mówi o oskarżeniach, istnieniu niejako obok swojego 

życia, braku wpływu na jego bieg; własnej niewinności, która okazuje się nie mieć żadnego znaczenia 

- bo jego los jest już przesądzony. 

 Innym ciekawym przykładem jest “Annuszka” z tegorocznej płyty “Zabawa” Krzysztofa 

Zalewskiego. Sam wokalista, a jednocześnie autor tekstu mówi, że piosenka jest próbą odpowiedzi na 

pytanie, o czym by myślał wiedząc, że zostało mu pięć minut życia. Jak poradzić sobie ze 

świadomością nieuchronności śmierci. Z tym, że nie ma już odwrotu. Nic nie można zrobić ani 

zmienić. Stąd odniesienie do Annuszki, jednej z bohaterek  „Mistrza i Małgorzaty” Michała 

Bułhakowa, gdzie Woland mówi Berliozowi, że biegu zdarzeń nie da się odwrócić, że i tak zginie pod 

kołami tramwaju, bo Annuszka już kupiła olej. „Nie dość, że kupiła, ale już go nawet rozlała”. 

 Jak się okazuje, różne dziedziny twórczości mają więcej wspólnego niż mogłoby się na 

pierwszy rzut oka wydawać. Nie stanowią oddzielnych, egzystujących obok siebie niezależnych 

bytów, ale raczej tworzą ogół szeroko pojętej sztuki, która różne sposoby opisuje marzenia, sny, 

historię, uczucia, dylematy i cały otaczający nas świat. 

Weronika Szewczyk, kl. 3f 

Rys. https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/sluchawki-i-ksiazka-na-bialym-tle_6087252.htm#page=1&query=muzyka%20a%
20literatura&position=34 



 

14 

Nr 1/2020 

Mateusz Drżał, kl. 3d 

 Dzieło życia jest powtarzającym się 

„rytmem” codzienności. Nie każdej osobie 

wykonującej dany zawód kojarzy się on  

z przyjemnością wymarzoną w bajkowych snach - 

pracą. Można powiedzieć, że dane obowiązki stają 

się ,,syzyfową pracą’’. Wyjątkową rolę odgrywa tu 

powołanie, które objawia się małymi ,,krokami’’  

w naszej ,,ziemskiej wędrówce’’. Patrząc na to  

z innej strony - każda osoba jest do czegoś 

powołana. Co więcej – nie zawsze jest świadoma 

tego, że dany ułamek życiowy i przeżyte 

doświadczenia wprowadzają ją w prawidłowe 

odkrycie misji do wykonania. Nawiązując do 

wypowiedzi Victora Frankla - ,,Każdy ma w życiu 

swoje powołanie, właściwą misję. Dlatego nie 

można zastąpić ani też powtórzyć niczyjego życia 

’’ warto pamiętać, by przeżyć swoje życie  

w zawodzie tak, aby tego nie żałować. Taką pracę 

- jak sądzę - wykonuje dziennikarz. 

 Do zadań przypisywanych publicyście 

można zaliczyć szukanie i „sprzedaż” sensacji 

zdolnej zainteresować odbiorcę. Przedmiot tej 

pracy stał się „towarem”, który kieruje prawami 

wolnego rynku. Dziennikarz powinien 

informować, odsłaniać prawdę, czynić ją obecną  

w życiu . 

 Warto wspomnieć również o wadach  

i zaletach, jakie posiada ten rodzaj pracy - misji. 

Osoba, która ma w planach wykonywanie takiej 

działalności, musi liczyć się z tym, że będzie się od 

niej wiele wymagało, że może na tym ucierpieć 

jego rodzina, relacje ze znajomymi. Musi być 

przecież (jako ekspert w danej dziedzinie) zawsze 

dostępna, często dyspozycyjna. Pracując w gazecie 

trzeba wiedzieć, że tematy do opisania nie zawsze 

są ciekawe i atrakcyjne, a za ,,koloryzowanie’’ 

rzeczywistości w artykule może grozić chociażby 

sprawa sądowa. Poza tym mamy do czynienia  

z dużą konkurencją na rynku, co dodatkowo 

naraża publicystę  na niebezpieczeństwo. Pomimo 

tych wad należy również pamiętać o wyjątkowych 

zaletach i przyjemnościach płynących 

z ,,wgłębiania się’’ w dziennikarstwo. W tym 

zawodzie z pewnością nie można narzekać na 

nudę i brak zajęć do wykonania. To zawód, dzięki 

któremu możemy poznać wielu mądrych, 

inspirujących ludzi, fascynujących miejsc, 

uczestniczyć w spektakularnych zdarzeniach, 

nawiązać nowe kontakty, rozwijać się 

intelektualnie i duchowo. Możemy też poprzez 

konsekwencję (oraz uczciwość) w działaniu  

i wierności uniwersalnym, humanistycznym 
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zasadom, kształcić swój kręgosłup moralny, swoją 

kondycję psychiczną, świadczącą o jakości 

człowieka w człowieku. 

 Myśląc o zawodzie dziennikarza jako  

o powołaniu, warto wspomnieć choćby o znanej 

polskiej dziennikarce, Katarzynie Kolendzie - 

Zaleskiej. To kobieta z ogromną pasją i wielkim 

entuzjazmem wobec tego, co robi. Obecnie jest 

dziennikarką telewizyjną i radiową, publicystką  

i prezesem Fundacji TVN ,,Nie jesteś sam.’’ 

Ukończyła filologię polską na Uniwersytecie 

Jagiellońskim. Pracę dziennikarską rozpoczęła  

w „Nowohuckim Biuletynie Solidarności”, 

,,Gazecie Krakowskiej” i ,,Czasie Krakowskim”. 

Pracowała w Wiadomościach TVP1, w których 

relacjonowała m.in. wydarzenia rozgrywające się  

w parlamencie i podczas pielgrzymki  

św. Jana Pawła II do Polski. Jest autorką 

książki ,,Pielgrzymka 2002”,  ,,Zrozumieć papieża. 

Rozmowy o Janie Pawle II’’. Z wywiadu,  

jakiego udzieliła Krzysztofowi Maternie dla 

magazynu ,,Styl’’ można „wyłuskać” słowa, będące 

dobrym – jak sadzę - uzupełnieniem i znakomitym 

podsumowaniem moich refleksji: ,,Zawsze 

chciałam pisać. Ale kiedy zaczynałam studia, trwał 

stan wojenny, więc trudno było mi sobie 

wyobrazić, że jestem dziennikarką ,,Trybuny 

Ludu’’. Dlatego poszłam na polonistykę, a potem 

na wiedzę o teatrze, którą studiowałam przez rok. 

Ale to wszystko było zamiast. Na szczęście potem 

dopadły mnie: okrągły stół i komitety obywatelskie 

i mogłam być takim dziennikarzem, jakim zawsze 

chciałam być”. Właśnie ludzie z poczuciem 

takiego (pięknego i mądrego) powołania powinni 

funkcjonować, działać, rozwijać się w owym, jakże 

szlachetnym, odpowiedzialnym i rozwijającym 

kreatywność - zawodzie. Powinni wyznaczać nowe 

i stać na straży pielęgnowania dotychczasowych, 

fundamentalnych przestrzeni jakości i estetyki 

języka, wartości oraz treści. 

Rys.: https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/wektor-ludzi-zdjecie-przystawki_2807587.htm#page=2&query=dziennikarz&position=31 
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Czasem jak słońce 

Chcę się schować 

Zgasnąć na chwilę 

Bądź dwie 

 

Czasem jak deszcz 

Upaść na dno 

Odpoczywać w kałuży 

Czasem jak burza 

Zniszczyć 

Zburzyć 

 

Czasem jak chmura 

Wisieć w powietrzu 

i mieć humorki 

jasne 

ciemne 

deszczowe 

burzowe 

 

 

Julia Barańska, kl. 3d 

Naiwność kojarzy mi się z młodością, 

Pierwszym pączkiem małego kwiatka, 

Z otwarciem oczka przez małego  ptaszka, 

Z okazywaną chorym litością. 

 

Naiwność połączona jest z miłością, 

Dlaczego z miłością? 

Miłość odbiera resztki rozsądku, 

Chcemy wierzyć w jego prawdy, 

Nawet jeśli wydźwięk mają marny, 

 

Wyciągnięta lekcja wcale nie sprawia, 

Że kończy się w dobro drugiego człowieka wiara, 

Naiwność to wiara, że nie ma złych ludzi, 

To wiara w to, że nikt się złem nie brudzi. 

 

Naiwność to wiara, że ktoś chce dobrze, 

Że wszystkie obietnice brzmią mądrze, 

To też gubienie samego siebie, 

To uczucie właśnie do ciebie. 

 

 

Zofia Turkiewicz, kl. 3d 
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Nr 2//2020 

Słowo 

 

Wszystko co czynisz  

jest dobre i słuszne.  

Dostałem od Ciebie 

kamień szczęścia, który nie  

działa.  

To co robię, nie  

zwraca się już dwa lata.  

Przez bezsilność  

Utknąłem 

w pokoju samemu. 

Szukając wyjścia,  

znajduję kąt,  

w którym mnie nie było.  

Ludzie, których stworzyłeś  

palą kolejne mosty  

nie sprawdzając, czy  

przypadkiem na nim nie  

zostałem.  

Sekundy wydają się  

coraz wolniejsze,  

a godziny szybsze.  

Dlaczego? 

 

 

Hubert Regec, kl. 2ap 

Widzę Twoją maskę przed sobą dokładnie 

Ja się uśmiecham, Ty się uśmiechasz  

Ty płaczesz i ja płaczę  

Podnoszę prawą rękę, a Ty lewą  

Ściągam maskę  

Przed Tobą nie muszę się ukrywać,  

Ponieważ jesteśmy jednością  

Tylko różnica jest taka, że ja jestem tą prawdziwą  

Chociaż nawet i tego już nie jestem pewna  

 

 

Magdalena Krzyżan, kl. 2ep 
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Michalina Majewska, kl. 3d 

 

 Witaj, Drogi Pamiętniku. Przychodzę tu dzisiaj, bo muszę Ci coś powiedzieć. Wiem, że jak za 

każdym razem-dzielnie mnie wysłuchasz! Nie wiem, czy niestety czy stety, ale dzisiaj nie mam zbyt 

dobrego humoru. Tak właściwie to wydaje mi się, że żaden humor mi nie towarzyszy. Jestem jakaś 

znużona, obojętna i …..może trochę zagubiona? Tak.. chyba właśnie tak się dzisiaj czuję. Cały dzień 

zmarnowałam leżąc ciągle, bez sensu z telefonem w ręku. Po raz kolejny bezlitośnie męczyłam swoje 

oczy tym małym zabójcą. Nie cierpię siedzenia przy telefonie. Bardzo złości mnie, jak moja młodsza 

siostra siedzi w nocy przed komputerem  i gra w jakieś niedorzeczne gierki, zamiast spać. Ale co? Ale ja 

sama tak robię! Może, nie siedzę po nocach i nie gram w gry, ale za to potrafię spędzić calutki piękny 

dzień, przeglądając jakieś bzdety w social mediach. To okropne uczucie, kiedy nadchodzi późny 

wieczór, a ja zdaję sobie sprawę, że nie mam pojęcia, kiedy i na czym zleciał mi kolejny dzień. Jestem 

uzależniona. Teraz już wiem, że uzależnienie to naprawdę poważne zaburzenie. Ale nie o tym chciałam 

Ci powiedzieć. Jak już wiesz, dwa tygodnie temu stałam się dorosła. Ha! Nieee…. Dorosła to jeszcze zbyt 

szerokie słowo. Stałam się pełnoletnia. W tym tygodniu przyszła mi karta płatnicza, wróciłam do 

robienia prawa jazdy, które musiałam przerwać przez tego okropnego wirusa i w ogóle całe 

zamieszanie… W piątek wreszcie, po trzech dniach bycia w Lublinie, wróciłam do domu. Uwielbiam swój 

dom! Kocham, kiedy mama jest w domu, kiedy tata majstruje sobie na podwórku. Kocham nad życie 

mojego psa. Mieszkam zresztą na wsi, więc jak tu nie kochać dworu? No proszę! Jest niedziela, chwila 

przed północą. Znowu jestem na stancji. Tym razem na cały tydzień. Ty Pamiętniku jesteś tu oczywiście 

ze mną dlatego, że ostatnio potrzebuję pisać do Ciebie coraz częściej. Jutro mam kolejne 2 godziny 

jazdy. Bardzo się cieszę, bo chociaż jeździłam samochodem zaledwie niecałe 2 godziny w życiu, to już 

mi się to bardzo podoba. To trochę jak bycie dorosłym. Ale takie fajne być dorosłym. Czujesz się taka 

niezależna, wtapiasz się w ten pędzący nurt i jedziesz! Wystarczy się trochę skupić i wczuć. Cieszę się, że 

prowadzenie samochodu przypadło mi do gustu, ponieważ bardzo się tego obawiałam. Bałam się 

momentu, kiedy samochód ruszy, a to ja będę za jego kierownicą. Ale!! Dałam radę!! Mega 

doświadczenie! Wszystko fajnie, ale pomimo tego, że jestem już dużą dziewczyną, to tęsknię za 

domem. Te dwa miesiące, które spędziłam w domu z powodu kwarantanny, upłynęły mi całkiem 

przyjemnie i przede wszystkim wśród najbliższych mi osób. To sprawiło, że przywykłam do tego, 

wydawało mi się, że będzie tak już zawsze. Ale przyszedł moment, kiedy powoli na nowo wszystko 

zaczęło się budzić i trzeba działać. Z jednej strony czuję niepokalaną radość, podekscytowanie,  

a z drugiej, wieczną obojętność, odrętwienie. Czy to w ogóle możliwe? Mam już dosyć 

tego koronawirusa. Sama już nie wiem, co czuję. Dzisiaj nie udało mi się powiedzieć tego, co chciałam 

Ci przekazać. Jednak wierzę, że nadejdą jeszcze lepsze dni! Ja już zmykam, bo muszę rano wstać.  

Jak zwykle przepraszam Cię za moje różne błędy, ale przecież jesteśmy sami swoi! Dzięki, Pamiętniku.  

Do zobaczenia w najbliższym czasie.   

                                                                                                         Twoja Misia 
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Dagmara Karczewska, kl. 3d 

Nr 2//2020 

 Nigdy nie sądziłam, że muzyka może sprawić, iż poczuję się 

zrozumiana, wysłuchana i jednocześnie pocieszona.  

 Gdy odkryłam muzykę autorstwa K. zrozumiałam, że nie 

tylko ja staję przed problemami pewnego typu. W końcu 

prawdziwie mówi się, że w kupie siła. Poczułam wielkie 

zrozumienie i szczęście, że mogę pośrednio słyszeć o podobnych 

problemach, jak moje. Nie czułam się wtedy samotna, ponieważ 

wiedziałam, że jest ktoś, kto doskonale mnie rozumie, próbuje 

mnie pocieszyć i dać do zrozumienia, że w tym świecie pełnym 

przykrości ktoś jest przy mnie, wspiera i daje dobre rady, tylko nie 

za pośrednictwem rozmowy, lecz piosenki. Stwierdziłam wówczas, 

że muzyka naprawdę wpływa na nasze zachowanie, humor, 

światopogląd, jak i sposób ubierania, a nawet na charakter. Ma 

wielki wpływ na nas, a my nie zdajemy sobie nawet sprawy, jak 

bardzo duży. Dzięki niej możemy się wyciszyć, uspokoić, poczuć, 

że jest ktoś, kto nas rozumie. Ponadto muzyka przeciwdziała 

depresji, łagodzi stres, jest pomocna w leczeniu ciężkich chorób 

nowotworowych i wzmacnia układ odpornościowy. Możemy więc 

dostrzec, że muzyka działa jednocześnie na naszą podświadomość  

i pozwala nam naprawdę się uspokoić, wyrzucić z siebie wszelkie 

emocje, jak i również wpływa korzystnie na nasze zdrowie.  

 Życzę każdemu, aby odkrył artystę, który będzie dla niego 

pocieszeniem, zrozumieniem i spokojem. Sama przekonałam się, że 

jest to bardzo pomocne w życiu i daje naprawdę wiele korzyści. 

Rys.: https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/tlo-muzyczne_4239656.htm#page=3&query=muzyka&position=35 
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Weronika Szewczyk, kl. 3f 

 Przedstawiamy kolejny z cyklu artykułów związanych z pracami Parlamentu 

Europejskiego przygotowywany przez członków Klubu Ambasadorów Parlamentu 

Europejskiego, działającego w naszej szkole. 

Dwanaście razy w roku Parlament Europejski 

zbiera się na czterodniowym posiedzeniu plenarnym. 

Jest to czas debat i głosowań, wypowiedzi na 

dowolny temat, który uczestnicy sesji uznają za 

ważny. Posiedzeniom plenarnym przewodniczy 

Przewodniczący Parlamentu Europejskiego. Podczas 

posiedzenia Przewodniczący udziela głosu posłom  

i czuwa nad prawidłowym przebiegiem dyskusji.  

Podczas ostatniej sesji plenarnej trwającej od 5 do 

8 października posłowie poruszyli kilka istotnych 

kwestii.  

Wezwano między innymi do wzmocnienia 

praworządności w całej Europie poprzez nowy 

mechanizm zapobiegający naruszeniom prawa,  

a także łączący otrzymywanie funduszy unijnych 

przez państwa członkowskie z poszanowaniem 

praworządności. Eurodeputowani ostrzegli, że 

wartości UE są zagrożone, i stwierdzili, że unijne 

fundusze z wieloletniego budżetu i planu odbudowy 

nie powinny trafić w ręce tych, którzy działają 

przeciwko demokracji i prawom podstawowym  

w Europie. Posłowie zaznaczyli również, że stawką 

jest coś więcej niż tylko pieniądze UE, chodzi  

o wspólne wartości, których potrzebujemy, aby robić 

postępy, iść naprzód. W odrębnym głosowaniu 

zaapelowalowano także o pełne i bezwarunkowe 

przestrzeganie wartości Unii Europejskiej w Bułgarii. 

Parlament Europejski w głosowaniu nad unijnym 

prawem klimatycznym uznał, że wszystkie państwa 

członkowskie muszą osiągnąć neutralność 

klimatyczną do 2050 r. Posłowie wezwali również do 

tego, aby redukcja emisji CO2 spadła o 60% do 2030 

r. w porównaniu z 1990 r. oraz o ustanowienie 

nowego, pośredniego celu na 2040 r., aby zapewnić 

osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 roku. 

Europosłowie stwierdzili również, że UE 

powinna promować model zrównoważonej 

gospodarki leśnej, który ma zapewniać stabilność 

lasów pod względem środowiskowym  

i ekonomicznym. 

W sierpniu 2020 aż 3 miliony młodych ludzi  

w Unii Europejskiej było bezrobotnych, dlatego 

posłowie wezwali państwa członkowskie UE do 

podjęcia zdecydowanych działań w celu 

przeciwdziałania wpływowi pandemii COVID-19 na 

młodych ludzi, zapewniając, że młodzież 

zarejestrowana do programu „Gwarancja dla 

młodzieży”, działającego od 2014 roku, otrzyma 

dobrej jakości, zróżnicowane oraz dostosowane do 

indywidualnych potrzeb miejsca pracy, szkolenia  

lub staże.  

Rys.: https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/poziome-ujecie-biurek-wewnatrz-budynku-parlamentu-
szkockiego_10303619.htm#page=1&query=parlament&position=44 
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Rys.: https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/poziome-ujecie-biurek-wewnatrz-budynku-parlamentu-
szkockiego_10303619.htm#page=1&query=parlament&position=44 

 Czarny łabędź z 2010 roku to amerykański 

thriller psychologiczny w reżyserii Darrena Arnofskiego, 

gdzie  główną rolę gra Natalie Portman. Film na 

pierwszy rzut oka zdaję się nudny i ciężki w odbiorze. 

Historia rozwija się powoli, stopniowo przygotowując 

widza do nadciągających wydarzeń. 

  Zainteresowałam się filmem za sprawą mojego 

ulubionego artysty, który w swojej działalności 

nawiązywał do Czarnego łabędzia, a ja niesiona 

niepohamowaną chęcią zaspokojenia ciekawości 

sięgnęłam po ten tytuł i nie pożałowałam. Obejrzałam 

go dwa razy dla lepszego rozumienia, a swoje wszystkie 

przemyślenia przekażę tobie. 

 Głowna bohaterka od samego początku zdaje 

się nieświadomie przeczuwać nadchodzące wydarzenia. 

Śni, że wystąpiła w Jeziorze łabędzi, jak się potem 

okazuje została obsadzona w głównej roli tego baletu, 

zamiast Beth MacIntyre. Po tej wiadomości nadchodzi 

fala wydarzeń, które w większości dzieją się w głowie 

Niny.  

 Fabuła toczy się wokół baletu Jezioro łabędzie,  

a Nina ma zagrać w nim aż dwie postacie - Białego  

i Czarnego Łabędzia. Jak się potem okazuję dyscyplina, 

w której żyje bohaterka, idealnie wpasowuje się w rolę 

Białego Łabędzia, ale niestety nie radzi sobie z drugą 

rolą. 

 Biały Łabędź to Odetta, w której zakochuje się -

ze wzajemnością - książę, a czar rzucony na nią znika. 

Niestety pojawia się siostra bliźniaczka bohaterki, 

rozkochując w sobie mężczyznę, doprowadzając 

jednocześnie do śmierci Odetty. Biały Łabędź jest 

niewinnością i czystością. Czarny- pokusą i grzechem. 

  W związku z przyjętą przez Ninę rolą, wszystkie 

czynniki zewnętrzne zaczynają działać, powoli 

zmieniając i doprowadzając do wielkiego Przeobrażenia. 

Pierwszym czynnikiem staje się reżyser występu - 

Thomas Leroy, który, by osiągnąć perfekcję, postanawia 

wydobyć z kobiety Czarnego Łabędzia, namawiając do 

zasmakowania namiętności. Nina z czasem zakochuję 

się w nim, niestety jednocześnie zostaje zraniona przez 

niego. Możemy, więc wysnuć, że jest on Księciem,  

a Główna bohaterka- Odettą. Wraz z rozpoczęciem prac 

nad baletem pojawia się postać Lily. Na początku, 

pomimo niewielkich zgrzytów pomiędzy dziewczynami, 

Klaudia Dolecka, kl. 3d 
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historia została poprowadzona tak, że nie 

odczuwany, że Nina zaczyna schodzić na „złą drogę”. 

Lily namawia bohaterkę do zażycia narkotyków  

w celu rozluźnienia się przed występem. Ulega jej, 

spędzając czas w barze. Po powrocie Nina ma sen,  

w którym dochodzi do zbliżenia po miedzy dwiema 

kobietami. Lily jest Czarnym Łabędziem. Wszystko to 

zostało okraszone jeszcze zazdrością Niny względem 

Beth - byłej solistki. Kobieta dopuszcza się nawet 

niewielkich kradzieży, by stać się jak ona. Doskonała. 

 W filmie znalazły się elementy fantastyczne, 

które odzwierciedlały stan psychiczny kobiety. Wraz  

z przyjęciem roli w balecie, na barkach pojawiły się 

zadrapania, a nawet pióra. Nina widzi odbicie  

w lustrze, które nie zachowuje się tak jak ona.  

A w końcowych scenach nawet śni na jawie. 

Rozumiem to w ten sposób, że Nina całe życie 

skupiała na dyscyplinie i nie pozwała sobie na 

szaleństwa, a także była pod ciągłą kontrolą 

despotycznej matki, która chciała mieć nad nią pełną 

kontrolę. Może miała obsesję na punkcie córki i jej 

urody, bądź swojej młodości. W pokoju starszej 

kobiety znajdowało się wiele rysunków, które 

najprawdopodobniej przedstawiały ją samą, a przez 

niezrealizowaną karierę primabaleriny, swoje 

ambicję przeniosła na córkę. Nina, poznając smak 

zakazanego owocu, zaczyna wypuszczać na wolność 

to, co kiedyś skuła kajdanami dyscypliny. Samą 

siebie. Odbicie w lustrze obrazowało natomiast to, co 

kryje jej wnętrze, odbijało obraz jej duszy. 

  Kulminacyjny moment następuje w chwili 

bójki w przebieralni Niny i Lily. Dwóch 

przeciwstawnych postaci. Wygrywa główna 

bohaterka raniąc swoją przeciwniczkę w brzuch 

kawałkiem stłuczonego lustra. A ona sama staje się 

Czarnym Łabędziem. Jak się potem okazuje, 

awantura nigdy nie miała miejsca. Nina sama siebie 

zraniła, by wykonać idealny występ. Dała się ponieść, 

pochłonąć emocjom i doszła do perfekcji, której 

pragnęła. W pełni stała się Łabędziem. Jeśli 

potraktujemy odbicie w lustrze jako odbicie jej duszy, 

to tłuczenie lustra będzie miało znaczenie połączenia 

się dwóch charakterów. Według teorii 

psychologicznej Junga każdy człowiek ma personę- 

maskę, którą zakłada, by stać się idealnym. Personę 

będzie przedstawiać Nina przed przemianą. Istnieje 

również Shadow- cień-, czyli to, co ukrywamy przed 

całym światem, nasze niedoskonałości, które 

chowamy, by nie zostały obrócone przeciwko nam. 

Ukrywając Shadow, często zapominamy, jacy 

jesteśmy naprawdę. Cieniem będzie odbicie Niny, 

bądź Lily. Ostatnim z archetypów skradających się 

nad nasze „Ja” (Ego), będzie Anima, bądź Animus,  

w przypadku głównej bohaterki- męski element 

duszy człowieka, ideał. Możemy go interpretować 

jako reżysera baletu- Thomasa. Stłuczenie lustra, jak  

i sama Przemiana, będzie odkryciem i wyjściem na 

zewnątrz Shadow, a zarazem zespoleniem z Personą, 

tworząc spójną całość- Ego, które możemy określić 

jako idealnie zrównoważoną duszę. Osiągając to Nina 

jest w stanie wykonać zapierający dech piersiach 

występ. 

 Film zdecydowanie należy do tych, do 

których będę wracać, ciągle odkrywając nowe 

szczegóły. 

Fot.: filmweb.pl 
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Przedstawiamy rysunki  

Patrycji Leśniak 
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Dominika Listopad, kl. 3f 

 Naprawdę nazywał się Shūji Tsushima. Urodził się  

19 czerwca 1909 roku. Pochodził z rodziny majętnych 

posiadaczy ziemskich. Za czasów studenckich angażował się  

w działalność partii komunistycznej. Był uzależniony od 

środków przeciwbólowych, alkoholu i chorował na depresję. 

Wielokrotnie szantażował rodzinę popełnieniem samobójstwa, jeśli nie pożyczą mu pieniędzy. 

Miał bujne życie miłosne, kilkukrotnie wraz z kochankami próbował popełnić samobójstwo. 

Udana okazała się piąta próba – 13 czerwca 1948 roku wraz z Tomie Yamazaki, kochanką, dla 

której porzucił żonę i dzieci. 

 Dazai to jeden z najważniejszych dwudziestowiecznych autorów japońskich. Tworzył 

opowiadania, powieści, dramaty i dzienniki. Zalicza się go do twórców dekadenckich.  

W 1947 roku wydał powieść „Zmierzch”. 

 „ZMIERZCH” – STRESZCZENIE 

 Dwie byłe arystokratki – Kazuko oraz jej chora matka przenoszą się z Tokio na wieś, 

gdzie próbują rozpocząć życie na nowo. 29-lenia bohaterka spędza całe dnie zajmując 

się chorą mamą. 

 Niespodziewanie w domu pojawia się młodszy brat Kazuko, Naoji, który powrócił  

z wojny. Naoji jest uzależniony od narkotyków i alkoholu, przez co popada w długi  

i żeby je spłacić prosi o pieniądze rodzinę. Wkrótce wyjeżdża do Tokio, zostawiając 

kobiety same. 
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 Kazuko cierpi każdego dnia, więc postanawia napisać list do swojego ukochanego Uehary, 

którego poznała sześć lat wcześniej za pośrednictwem swojego brata. W epistole wyraża 

pragnienie miłości oraz pragnienie posiadania dziecka. Na ten list i dwa kolejne nie 

otrzymuje odpowiedzi. Postanawia więc czekać, jednak mijają miesiące i nic się nie dzieje. 

 Matka Kazuko  zaczyna czuć się coraz gorzej, aż w końcu umiera. 

 Jakiś czas po śmierci rodzicielki bohaterka wyjeżdża do Tokio, z którego niedawno wrócił jej 

brat na wieść o gorszym stanie zdrowia matki. 

 Kobieta na podstawie wskazówek żony Uehary odszukuje ukochanego w barze. Mężczyzna 

znajduje dla niej nocleg i razem się tam udają. 

 Kazuko budzi się rano szczęśliwa w objęciach Uehary. Tego samego ranka jej młodszy brat 

popełnia samobójstwo, zostawiając po sobie testament. 

 Kazuko pisze swój ostatni list do ukochanego, w którym informuje go o swojej ciąży oraz  

o śmierci Naojiego. 

 

 KOMENTARZ 

 Powieść porusza problemy ówczesnej japońskiej arystokracji, która po wojnie musi zmierzyć 

się z nową rzeczywistością. 

 Każdy bohater boryka się z problemami, jest zagubiony i nie umie sobie z tym poradzić. 

 Kazuko jest wzorowana na bliskiej przyjaciółce i kochance Dazaia, Shizuko. Kobieta inspiruje 

się postacią Róży Luksemburg – jej najważniejszymi wartościami stają się miłość i rewolucja. 

Kazuko, mimo cierpienia, próbuje zawalczyć o siebie i swoje szczęście. 

 Ciekawą postacią jest także Naoji wzorowany na samym autorze powieści. Dazai dał 

swojemu bohaterowi cechy, które sam posiadał. Naoji tak jak Dazai był alkoholikiem  

i narkomanem, odczuwał samotność oraz nie widział sensu życia. Bohater książki 

postanawia odebrać sobie życie, taki sam los czeka autora, który popełnia samobójstwo 

ponad rok od napisania książki. 

 „Zmierzch” – tytuł powieści oznacza prawdopodobnie zakończenie pewnego etapu. 

Dokładniej chodzi tu o zakończenie istnienia arystokracji wraz ze śmiercią matki głównej 

bohaterki. Zmierzch jest również cierpieniem dla bohaterów, jednak, mimo że reprezentuje 

on mrok, to zawsze na końcu jest szczęście. Matka Kazuko umiera w towarzystwie swojej 

rodziny, Naoji pragnął śmierci, więc samobójstwo było dla niego wybawieniem. Kazuko 

poczuła szczęście z powodu jej stanu błogosławionego. 

 

 CO DAJE KSIĄŻKA? 

 Powieść Dazaia zmusza do refleksji nad sensem życia oraz śmierci. Może dawać czytelnikowi 

nadzieję. Każdy człowiek cierpiący może znaleźć w niej ukojenie, zapomina o dotychczasowym życiu, 

skupiając się na przeżyciach głównej bohaterki, z którą może się utożsamiać. 
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Wykorzystano grafikę ze strony: https://gallery.yopriceville.com/; https.clipart-library.com; https://pl.freepik.com/ 
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Zdjęcie na okładce: https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/close-up-z-pnia-drzewa-z-liscmi-w-cieplych-
kolorach_1014545.htm#page=2&query=jesie%C5%84&position=35 


