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Aktualności 

Mistrzowie rakietki 
Dnia 4 listopada w Hrubieszowie odbyła się 
Rejonowa Licealiada Tenisa Stołowego. Naszą 
szkołę reprezentowali: Banach Wiktor – klasa 
Ie, Loc Zuzanna – klasa IId oraz Prus Wiktoria 
– klasa IIIf. Po zaciętej rywalizacji wśród 
chłopców Wiktor zajął IV miejsce i awansował 
do zawodów wojewódzkich, które odbędą się 
26 listopada także w Hrubieszowie. 
Niestety nasze dziewczęta nie podołały rywal-
kom i nie zagrają dalej w turnieju. 
Wyniki zawodów miejskich: 
Loc Zuzanna II miejsce 
Prus Wiktoria III miejsce 
Banach Wiktor IV miejsce 
Serdecznie gratulujemy naszym sportowcom. 
Zaduszki literackie 
W ramach przygotowań do obchodów 100-lecia 
6 listopada wspominaliśmy zmarłych profeso-
rów, absolwentów i uczniów naszego Liceum. 
W Kościele Św. Katarzyny odprawiona została 
Msza Święta. Złożono też kwiaty pod tablicą 
upamiętniającą poległych i pomordowanych w 
czasie II wojny światowej. Następnie w czytelni 
odbyło się spotkanie wspominkowe. Swoją 
obecnością zaszczycili nas emerytowani profe-
sorowie. Młodzież pod kierunkiem p. profesor 
Beaty Hawrylak przygotowała wzruszający pro-
gram literacko-muzyczny będący wstępem do 
wspomnień o tych, którzy odeszli, ale wciąż 
żyją w naszej pamięci, bo wiele im zawdzięcza-
my. potkanie było też okazją do integracji mię-
dzypokoleniowej. Umówiliśmy się na kolejne :) 

Warsztaty profilaktyczne 
Dnia 12 listopada w naszej szkole odbyły się 
warsztaty profilaktyczne dotyczące uzależnień 
prowadzone przez Pana Adama Mościckiego, 
psychoterapeutę z Lublina, w których udział 
wzięły między innymi klasy Ib, Ic, IIk, IId, IIi. 
Głównym celem zajęć było przedstawienie eta-
pów popadania w nałóg oraz skutków, jakie 
niesie ze sobą zażywanie środków odurzają-
cych. Uczniowie zostali uświadomieni o istnie-
niu mieszanych narkotyków, które zawierają 
niebezpieczne składniki nieznanego pochodze-
nia. Jednym z takich przykładów jest narkotyk 
o nazwie "krokodyl". Po zażyciu tej substancji 
na ciele pojawiają się łuski, a następnie, po 
pewnym czasie, schodzi skóra. To tylko jeden z 
przykładów pokazujących konsekwencje zaży-
wania środków odurzających. 
Spotkanie trwało dwie godziny i po przekazaniu 
uczniom wiedzy na temat zagrożeń związanych 
z uzależnieniami, psychoterapeuta opowiedział 
o czterech etapach świadomości: zmysłach, 
emocjach, myślach, duchowości i opowiedział, 
dlaczego powinno się łączyć je wszystkie i żyć 
w zgodzie z samym sobą. 
 
Pamięci Zygmunta Klukowskiego 
 
W naszej szkole odbyła się wystawa, przygoto-
wana przez naszą bibliotekę,  poświęcona dr Z. 
Klukowskiemu – wieloletniemu  dyrektorowi 
szpitala w Szczebrzeszynie. Zygmunt Klukow-
ski w okresie międzywojennym bardzo aktyw-
nie uczestniczył w życiu umysłowym i kultural-
nym Zamościa.  Był społecznikiem, człowie-
kiem o szerokich horyzontach humanistycz-
nych. Aktywnie działał w środowisku zamoj-
skiej inteligencji. Zainteresowania i  przyjaźń 
łączyły go z dyrektorem Gimnazjum Męskiego 
im. J. Zamoyskiego w Zamościu Kazimierzem 
Lewickim. Wspólnie utworzyli Koło Miłośni-
ków Książek, trzecie po Warszawie i Krakowie 
towarzystwo bibliofilskie w Polsce, które urzą-
dzało wystawy pięknych druków, odczyty i 
przygotowywało wydawnictwa bibliofilskie.  
Do grona tego dołączyli również Bolesław Le-
śmian i Stanisław Młodożeniec.  

Wydarzyło się 
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Do grona tego dołączyli również Bolesław Le-
śmian i Stanisław Młodożeniec. W 1929 r. 
KMK zorganizowało, w murach Akademii, 
ogólnopolski Zjazd Szymonowiczowski – kon-
ferencję naukową z udziałem wybitnych specja-
listów. Wydawano też Tekę Zamojską, kwartal-
nik regionalny o profilu naukowo-
humanistycznym. Koło było także inicjatorem 
powstania Muzeum i Biblioteki Publicznej w 
Zamościu. 
Wystawę przygotowano na podstawie zbiorów 
p. Dariusza Górnego, we współpracy z miej-
skim Domem Kultury w Szczebrzeszynie. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Etap okręgowy Olimpiady Wiedzy o Pra-
wach Człowieka w Świecie Współczesnym 
Dnia 28 listopada 2015 r. w naszej szko-
le, został przeprowadzony etap okręgowy Olim-
piady Wiedzy o Prawach Człowieka w Świecie 
Współczesnym dla województwa lubelskiego. 
Miło nam poinformować, że na 8 osób zakwali-
fikowanych do etapu centralnego Olimpiady, aż 
4 uczniów będzie reprezentowało I LO w Za-
mościu. Na szczególną uwagę zasługuje też 
fakt, że najwyższą punktację olimpijską w skali 
kraju uzyskał Krzysztof Łoza z kl. 2j. 
Poniżej zamieszczamy wykaz osób zakwalifi-

kowanych do etapu centralnego Olimpiady, któ-
ry odbędzie się 12 marca 2016 roku w Białym-
stoku. 
1. Krzysztof Łoza (I Liceum Ogólnokształcące 
im. Jana Zamoyskiego w Zamościu - 72 pkt.) 
2. Katarzyna Biega (II Liceum Ogólnokształcą-
ce im. gen. Gustawa Orlicz - Dreszera w Cheł-
mie - 58 pkt.) 
3. Jan Kwiecień (Pallotyńskie Liceum Ogólno-
kształcące im. Stefana Batorego w Lublinie - 56 
pkt.) 
4. Inga Szczerbińska (I Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Jana Zamoyskiego w Zamościu - 55 pkt.) 
5. Karolina Iwona Polak (XXI Liceum Ogólno-
kształcące im. św. Stanisława Kostki w Lubli-
nie - 54 pkt.) 
6. Daniel Rybak (I Liceum Ogólnokształcące 
im. Jana Zamoyskiego w Zamościu - 53 pkt.) 
7. Ilona Rębisz (I Liceum Ogólnokształcące im. 
Jana Zamoyskiego w Zamościu - 48 pkt.) 
8. Inga Rybczyńska (I Liceum Ogólnokształcą-
ce im. Stanisława Staszica w Lublinie - 46 pkt.) 
Serdecznie gratulujemy i życzymy powodzenia 
w kolejnych zmaganiach. 
 
Rekolekcje dla wolontariuszy Światowych 
Dni Młodzieży w I LO im. Jana Zamoyskiego 
W lipcu 2016 roku w Polsce, pod hasłem: 
„Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miło-
sierdzia dostąpią”, odbędą się Światowe Dni 
Młodzieży. Do Krakowa na spotkanie z papie-
żem Franciszkiem przyjedzie młodzież z całego 
świata. 
Jednak wydarzeniami poprzedzającymi główne 
uroczystości będą Światowe Dni Młodzieży w 
diecezjach. Każda diecezja potrzebuje wolonta-
riuszy - młodych ludzi, którzy czynnie zaanga-
żują się w przygotowanie oraz przebieg tych 
dni. 
W dniach 7-8 listopada w I Liceum Ogólno-
kształcącym im. Jana Zamoyskiego w Zamo-
ściu odbyły się rekolekcje dla wolontariuszy 
diecezji zamojsko-lubaczowskiej. Około dwu-
stu uczestników przebywało na terenie szkoły, 
gdzie zdobywało informacje na tematy związa-
ne z przyszłorocznymi wydarzeniami. W sobotę 
o godzinie 15 wszyscy udali się do zamojskiej 
Katedry na Mszę Świętą. Jednym z gości był 
raper JB. Zaprezentował teledysk promujący 
naszą diecezję i w skrócie wyjaśnił okoliczności 
jego powstania. Piosenka nosi tytuł „Zobacz 
świeci słońce”.  



I Liceum Ogólnokształcące w Zamościu 

5  PodŚwiatło 

Wolontariuszy, zaszczycił także swoją obecno-
ścią ksiądz biskup Marian Rojek, który modlił 
się razem z młodymi. 
Po zakończonej modlitwie uczestnicy udali się 
na nocleg do zespołu szkół katolickich. Reko-
lekcje oficjalnie zakończyła niedzielna Eucha-
rystia w kościele pw. Św. Brata Alberta. 
Czas rekolekcji dla wolontariuszy z pewnością 
nie był czasem straconym. 

Dzień Życzliwości 
23 listopada był w naszej szkole dniem szcze-
gólnym. Zapewne każdy zauważył,  że koryta-
rzami przemykali  dziwnie ubrani uczniowie. 
Z początku było to przynajmniej zaskakujące, 
ale szybko oswoiliśmy się z tym widokiem. 
Zwłaszcza, że ci uczniowie obdarowywali nas 
uściskami i karteczkami z zapisaną sentencją. 
To wszystko po to, żeby uczcić Światowy 
Dzień Życzliwości. Poza tym klasa 1 c zorgani-
zowała kawiarenkę. Było więc i słodko, i weso-
ło. Mam nadzieję, ze w takich nastrojach wy-
trwamy wszyscy do końca roku szkolnego. 
Literacki Hyde Park 
Masz swoją ulubioną książkę, do której wracasz 
i nie odechciewa Ci się jej czytać? Zareklamuj 
ją! Szkoda żeby leżała osamotniona na biblio-

tecznej półce, a Twoi znajomi nie mieli pojęcia 
jaką przyjemność czerpie się z czytania. Zgła-
szajcie swoje  propozycje w bibliotece, będzie-
my je eksponować na multimedialnej tablicy 
ogłoszeń. 
Konkurs Genetyczny 
W dniu 2 grudnia został rozstrzygnięty I Szkol-
ny Konkurs Genetyczny dla klas pierwszych. 
Został on przygotowany przez nauczycieli biolo-
gii – zestawy zadań przygotowała p. Iwona Ki-
cińska. Konkurs składał się z dwóch etapów. 
Jego laureatami zostali: 
Tomasz Karabin – kl.  ID 
Jagoda Madejczyk – kl. ID 
Katarzyna Tymura – kl. ID 
Karolina Ciupak – kl. IH 
Zwycięzcy konkursu otrzymali z rąk Pana Dy-
rektora Zygmunta Kamińskiego nagrody rzeczo-
we – książki o tematyce biologicznej. 
Gratulujemy sukcesu i życzymy dalszego roz-
woju zainteresowań i pogłębiania wiedzy przy-
rodniczej. 
Recytatorzy z Dynamitem 
Kasia Linek (IIk) została laureatką XVII Kon-
kursu Recytatorskiego „Recytacje z Dynami-
tem” organizowanego przez Zamojski Dom Kul-
tury. Z uznaniem jury spotkała się interpretacja 
wiersza T. Tranströmera. Nagrodę publiczności 
otrzymał Mateusz Muszyński z kl. II d.          
Serdecznie gratulujemy! 
Dzień wolontariatu 
Międzynarodowy Dzień Wolontariusza to oka-
zja do tego, by pokazać światu, jak wielką rolę 
odgrywają osoby zaangażowane w pracę spo-
łeczną na rzecz innych. To też doskonały mo-
ment dla samych wolontariuszy, by pochwalili 
się zrealizowanymi inicjatywami i zachęcili do 
współdziałania wszystkich tych, którzy na razie 
stoją z boku. To własnie wolontariusze zatrzy-
mują się i spoglądają na innych. Egocentryzm 
zastępują empatią, pomagają, wspierają i roz-
świetlają zwykły dzień tym, którzy nie mają 
zbyt wielu powodów do radości. Tacy właśnie 
są wolontariusze, bohaterowie codzienności. 
W obchody Międzynarodowego Dnia Wolonta-
riusza włączyli sie również wolontariusze naszej 
szkoły. Zorganizowali szkolną kawiarenkę, cia-
sta kusiły wszystkich apetycznym wyglądem. 
Dochód ze sprzedaży zostanie przeznaczony dla 
osób potrzebujących.  
W szkole pojawili się wolontariusze z ogromny-
mi misiami, które można było przytulić a w ten 
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sposób przyłączyć się do akcji „Pokochaj wo-
lontariat”. 
Wszystkim Wolontariuszom dziękujemy za 
bezinteresowną pomoc i wytrwałość. 
Dzięki Wam świat staje się lepszy. 

Gala Wolontariatu 
We wtorek 08.12.2015 r.  w Osiedlowym Domu 
Kultury "Okrąglak" odbyła się wyjątkowa gala. 
“Wolontariat niejedno ma imię” - pod takim 
hasłem zaprezentowano działalność zamojskie-
go wolontariatu: młodzieżowego i dorosłych. 
Wręczone zostały nagrody i podziękowa-
nia. Podziękowania były dla Dyrekcji szkoły 
oraz wyróżnionych wolontariuszy: Magdaleny 
Osuch- wyróżnienie Prezydenta Miasta Za-
mość, podziękowania dostały: Beata Karska, 
Wiktoria Kozicka, Karolina Paszt, Dominika 
Kwaśniewska.  
Oprócz tego podziękowania dostały wolonta-
riuszki Wolontariatu Stałego przy szpitalu, tj. 
Oddział Paliatywny i Opiekuńczo-Leczniczy. 
Nagrodzone zostały: Aleksandra Kołodziejczyk
-wyróżnienie Prezydenta Miasta Zamość, Mile-
na Makowska, Karolina Młynarczyk, Magdale-

na Szady, Ewelina Romaszko. 
Drugą część imprezy poświęcono podsumowa-
niu konkursu “Inicjatywa Roku 2014”. 
Zgłoszeń było sporo, wolontariuszy przybywa, 
są więc powody do zadowolenia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Język polski – nic trudnego! 
9 grudnia 2015 r. odbył się pierwszy etap VII 
Szkolnego Konkursu Wiedzy o Języku Polskim. 
W konkursie wzięło udział 56 uczniów z klas I, 
II i III, którzy zmierzyli się z testem dotyczącym 
poprawnej polszczyzny.  
Do drugiego etapu zakwalifikowali się ucznio-
wie: Katarzyna Czeczko – klasa 1d, Eliza Byra – 
klasa 3h, Olga Mołdoch - klasa 2k, Natalia 
Skrok -klasa 2c, Jagoda Madejczyk - klasa 1d, 
Oliwia Rybczyńska - klasa 3h, Szymon Wi-
śniewski – klasa 1i, Marcin Witkowski – klasa 
2j. Finał konkursu w marcu będzie miał charak-
ter oratorski. Zadaniem uczniów będzie wygło-
szenie prezentacji na temat: Środowiskowe od-
miany polszczyzny. Na zgromadzonym materia-
le językowym omów wybrany socjolekt. 
 
Mikołajki 
W tym roku 6 grudnia wypadał w niedzielę, ale 
nam to nie przeszkodziło w zorganizowaniu 
szkolnych mikołajek. W poniedziałek od same-
go rana po szkolnych korytarzach i salach prze-
chadzał się najprawdziwszy św. Mikołaj w to-
warzystwie uroczych Śnieżynek. Oczywiście 
każdy, kto w tym roku zasłużył na prezent, do-
stał słodki upominek. 
A jak wyglądały klasowe mikołajki? Część 
uczniów obdarowywała się prezentami, a inni 
postawili na klasowe kino. Poza tym radiowęzeł 
umilił nam dzień świąteczną muzyką, wszędzie 
można też było zobaczyć uczniów śpiewających 
„Last Christmas”. Tego dnia w całej szkole było 
czuć świąteczny klimat. 
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Może pruszy już za oknem 
Śnieżny puch, co grubą kołdrę 

Tworzy, a jej zwitki białe 
Przykrywają miasto całe. 

 
Może bałwan z rudym nosem 
Wita gości niemym głosem, 

A tuż obok choineczka 
Zaplątana jest w lampeczkach. 

 

I tak może jest co roku, 
Gdy prezentów przy swym boku 

Z rana wstając, wypatrujesz, 
Na ich widok radość czujesz. 

 

A to wszystko wielkie 'może', 
Przecież coś się zmienić może. 
Odsuń wszystkie smutki w kąt, 

Bo życzę Ci wesołych świąt! 
Adrianna Siek Łukasz Wodyk 
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Samorząd 

Zmiany samorządowe  
20 października 2015 r. w naszej szkole odbyły się wybory samorządowe - 
wspólnie wybraliśmy nowego przewodniczącego, którym został Mariusz Le-
śniak, a także opiekuna samorządu – pana  Mariusza Fariona. Teraz samorząd 
powinien wywiązać się z wyborczych obietnic.  

Nowy przewodniczący... 
Wybory wygrał Mariusz Leśniak z klasy 2C. 
Otrzymał on najwięcej głosów spośród wszyst-
kich kandydatów: Huberta Kukułowicza i Mi-
chała Wójtowicza. Ustępujący samorząd Kac-
pra Kołaszewskiego wierzy w to, że Mariusz 
poradzi sobie w nowej roli i współpraca między 
oboma sztabami się nie zakończy. Kacper wraz 
z wiceprzewodniczącą Sylwią Nawrocką poma-
gają Mariuszowi, by jak najlepiej przygotował 
się do nowych obowiązków. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pierwszym działaniem przewodniczącego było 
skompletowanie samorządu. Na wiceprzewod-
niczącą wybrana została Natalia Turczyn z kla-
sy IIK oraz Hubert Kukułowicz z kl. IIJ. 
Wspólnie zajmują się oni koordynowaniem prac 
sekcji, a Natalia jest również sekretarzem samo-
rządu – jej zadaniem jest pisanie sprawozdań ze 
spotkań. Mariusz uważa, że są oni najlepszymi 
kandydatami na to stanowisko, gdyż od począt-
ku byli bardzo zaangażowani w życie szkoły. 
Szkolne sekcje 
W szkole jest 11 sekcji. Za sekcję parlamen-
tarną odpowiada Agata Furmańczuk z klasy 
IIK, Szymon Wiśniewski z II i oraz Krzysztof 
Łoza z IIJ. Zajmują się oni m.in. organizowa-

niem takich wydarzeń w szkole, jak np. debata 
kandydatów na przewodniczącego samorządu. 
Sekcją techniczną zajmują się Wojciech Bro-
żek z IIC oraz Maciej Pukaluk z klasy IIH. Ich 
obowiązkiem jest obsługa podczas różnych uro-
czystości szkolnych. 
Eryk Kurantowicz z IIE kieruje sekcją arty-
styczną, której zadaniem jest przygotowywanie 
dekoracji na szkolne akademie lub inne imprezy 
okolicznościowe. Zrzesza ona uczniów z nasze-
go liceum, których pasją jest rysunek lub inne 
formy sztuki. Sekcja odpowiada za wystrój 
wnętrz szkoły, a także gazetki tematyczne. 
Sekcja rozrywkowa Karoliny Rogowskiej z IIJ 
zachęca młodzież do aktywnego uczestnictwa   
w życiu kulturalnym szkoły. Organizuje  impre-
zy  takie jak noce filmowe czy dni tematyczne, 
np. Mikołajki czy Walentynki, a także dyskote-
ki szkolne. 
By uczniowie mogli rozwijać  zdolności aktor-
skie, powstała sekcja teatralno-filmowa, za 
którą odpowiada Piotr Dąbrowski z IIA. 
Uczniowie mogą tworzyć własne scenariusze, 
wystawiać je na scenie przed nauczycielami       
i rówieśnikami, a także wdrożyć się w techniki 
filmowania. Sekcja ta odpowiada za nakręcenie 
filmu promującego stulecie liceum. 
Sekcja fotograficzna zrzesza pasjonatów foto-
grafii w naszej szkole. Kieruje nią Diana Ber-
dak z IIi. Uczniowie dokumentują wszystkie 
wydarzenia, które rozgrywają się w szkole – 
akademie, dni tematyczne czy różne akcje, w 
których młodzież bierze udział. Ich efekty moż-
na podziwiać na stronie internetowej liceum, a 
także na fotoblogu. 
Aleksandra Kozłowska z IID jest przewodni-
czącą sekcji charytatywnej, która zajmuje się  
inicjowaniem takich działań  na terenie szkoły,  
jak np. wysyłanie pocztówek czy zbiórki żyw-
ności. Sekcja angażuje się także w akcje organi-
zowane przez instytucje pozaszkolne, np. Szla-
chetną Paczkę czy Wielką Orkiestrę Świątecz-
nej Pomocy. 
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Sekcja dziennikarska koordynowana przez Pa-
trycję Komisarczuk z IIK odpowiada za pisanie 
artykułów na szkolną stronę internetową gdzie 
relacjonowane są wydarzenia z życia naszego 
liceum. 
Każda sekcja odpowiada za inną dziedzinę życia 
szkoły. Wybrani przewodniczący mają w sobie 
wiele chęci i motywacji do działania przez co 
ich praca z pewnością przyniesie widoczne efek-
ty. Spoczywa na nich duża odpowiedzialność, 
by  w ciągu roku osiągnąć zamierzone efekty. 
 
… i nowe działania 
Mariusz włożył dużo pracy, by jak najlepiej za-
prezentować się wśród uczniów naszej szkoły. 
Wraz ze swoim sztabem wyborczym stworzył 
program, który spotkał się z wielkim entuzja-
zmem. Czynnie brał udział w działaniach jesz-
cze starego samorządu, a od oficjalnego zaprzy-
siężenia wkłada dużo pracy w piastowanie swo-
jej funkcji. Liczne pomysły z programu wy-
borczego już są w trakcie wcielania ich w szkol-
ne życie. 
Samorząd planuje w styczniu zorganizować 
przegląd talentów – coś na wzór telewizyjnego 
„Mam talent”. Uczniowie będą mogli      zapre-
zentować swoje zdolności, a także podzielić się 
swoją pasją z innymi.       
Nie zabraknie też nocy filmowych. Najbliższa 
odbyła się 4 grudnia i trwała całą noc. Ucznio-
wie mieli możliwość obejrzenia takich produkcji 
filmowych jak „Fight Club” czy „Rodzina Ad-
damsów”. Dodatkową atrakcją były występy 
karaoke na scenie. Zdecydowanie to nie była 
ostatnia tego typu akcja. Kolejne wkrótce. 
Przed samorządem szkolnym stoi nie lada wy-
zwanie. Zbliża się stulecie naszego liceum, a co 

za tym idzie – czeka ich ogrom pracy, by uro-
czystość wypadła jak najlepiej. Już od kilku 
miesięcy cała szkoła przygotowuje się do ob-
chodów jubileuszu. Jeżeli uczniowie mają po-
mysły odnośnie stulecia, swoje propozycje mo-
gą kierować do pani dyrektor Bożeny Krupy lub 
do przewodniczących. Warto podzielić się swo-
imi sugestiami, gdyż, musimy pamiętać, że stu-
lecie jest wielkim wydarzeniem przede wszyst-
kim dla nas – uczniów, którzy budują od ponad 
stu lat mury naszego liceum. 
Dzień życzliwości 
Dnia 20.11.2015 r. na korytarzu naszego liceum 
można było spotkać uczniów w zabawnych 
przebraniach,  niektórzy przypominali wesołe 
zwierzątka.  Jaki był powód? Na całym świecie 
21 listopada jest organizowany World Hello 
Day, czyli Dzień Życzliwości. Został zapocząt-
kowany w Stanach Zjednoczonych w odpowie-
dzi na konflikt między Egiptem i i Izraelem je-
sienią 1973 r.; była to tzw. wojna Jom Kippur. 
Dzień Życzliwości przypomina nam o tym, że w 

życiu ważne są drobne gesty i właśnie te małe 
działania człowieka mogą mieć wielką moc dla 
innych.  
Z tej okazji w naszej szkole zostały wywieszone 
motywujące cytaty oraz obrazki, które miały 
skłonić uczniów do uśmiechu i pokazać, jak 
ważne w życiu człowieka jest zwykłe powiedze-
nie „dzień dobry” nieznajomemu na ulicy czy 
pomoc w niesieniu zakupów starszej osobie 
Czas pracy 
Wybory już za nami. Teraz musimy czekać na 
efekty prac samorządu.   Trzymamy kciuki, żeby 
wszystko się udało. 

Asia 
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 Wolontariat 

Wolontariat z pasją 

Z roku na rok wolontariuszy w naszej szkole 
przybywa. Są to ludzie, którzy bezinteresownie 
angażują się w pomaganie innym, nie oczekując 
niczego w zamian. Często słyszy się o tym, że w 
dzisiejszych czasach młodzież jest niewy-
chowana, zachowuje się niekulturalnie wobec 
osób starszych i rówieśników. Jednak uczniowie 
naszego liceum udowadniają, że stać ich na 
wiele i są wrażliwi na potrzeby innych, o czym 
świadczy duże zainteresowanie wolontariatem.  

Wolontariat  jest  bardzo ciekawym 
doświadczeniem w życiu człowieka, warto to 
wykorzystać. Często jest tak, że dzięki poma-
ganiu innym,  pomagamy sami sobie. Wolon-
tariat uwrażliwia na cierpienie drugiego 
człowieka, uczy szacunku    i tolerancji wobec 
innych. Zrzesza w swoich strukturach ludzi         
z pasją, którzy w życiu kierują się altruizmem      
i troską o innych. Wolontariat dzięki nim staje 
się miejscem, gdzie panuje miłość, którą 
naprawdę można poczuć spędzając czas                
z wolontariuszami. Uczy zaangażowania w dzia-
łania, a także rozwija głębokie i wartościowe 
przyjaźnie. Poprzez liczne działania charytaty-
wne uczniowie zdobywają doświadczenie, które 
przydaje im się później w życiu i w pracy.  

Akcje z sukcesem Na przestrzeni wielu lat nasz 
szkolny wolontariat odgrywał dużą rolę i zawsze 
angażował się nie tylko w lokalne ale i ogól-
nopolskie akcje. Każdego roku wolontariusze 
mieli mnóstwo pomysłów, które chceli zreal-
izować podaczas roku szkolnego i nie bra-
kowało im energii do działania.  

U c z n i o w i e 
angażowali 
się przede 
wszystkim w 
zbiórki ży-
wności or-
ganizowane 
przez liczne 
fundacje. Produkty, takie jak ryż, makaron czy 
słodyczne trafiały poźniej na stoły dzieci z domu 
dziecka czy ubogich rodzin z okolic Zamościa. 
Zbiórki organizowane były zazwyczaj w ok-
resach świątecznych i często dawały szansę by 
takie rodziny przeżyły razem magiczne święta. 
Poświęcenie kilku godzin, by zbierać żywność - 
którą zresztą ludzie bardzo chętnie oddawali do 
koszyka wolontariuszy - dało niesamowitą sa-
tysfakcję.  

Ale zbiórki żywności dla dzieci i rodzin to tylko 
część działań wolontariatu. Nasi uczniowie 
kilkukrotnie udzielili pomocy zamojskiemu 
schronisku psów. W tamtym roku przez cały 
luty organizowano zbiórkę darów dla 
schroniska, która spotkała się z pozytywnym 
odzewem wśród uczniów. Udało się zebrać 
ogromne ilości jedzenia dla psiaków, w tym 
karmę, ryż, makaron, ale także  akcesoria: smy-
cze czy obroże. Pracownicy schroniska byli 
bardzo wdzięczni za przekazane im dary. 

Każdego roku na okres Wielkanocy i Bożego 
Narodzenia w szkole zbierane są kartki świątec-
zne, które później są przekazywane chorym z 
oddziałów szpitala, a także instytucjom               
i urzędom państwowym. Samodzielnie zrobione 
kartki cieszą oko i sprawiają wiele radości tym, 

Szkolny wolontariat rusza z akcjami! 

Jan Paweł II głosił kiedyś w swoim kazaniu: "Człowiek jest wielki nie przez to, 
co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi". Czym dla 
nas jest pomoc drugiemu człowiekowi i jak możemy ją okazać? Nasza sekcja 
charytatywna daje różne możliwości. 
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którzy je dostają. Ale w naszej szkole organi-
zuje się także zbiórkę kartek nie tylko z okazji 
świąt - w tamtym roku zbierano kartki urodzi-
nowe dla 6-letniego Mateusza, który cierpi na 
chorobę Recklinghousena. 

Nasi uczniowie chcąc uczcić pamięć rodaków, 
rok temy zaangażowali się w zbiórkę zniczy, 
które 1 listopada zapłonęły na polskich cmen-
tarzach we Lwowie. Do akcji "Światełko pa-
mięci" przyłączyło się wiele szkół z całej Polski 
i wspólnie udało się zebrać  ponad 40 tysięcy 
białych i czerwonych zniczy, które zostały za-
palone m.in. na cmentarzu Łyczakowskim czy 
Orląt Lwowskich. 

Odchodząca przewodnicząca 

Magdalena Osuch z 3a dobrze wspomina pracę 
w sekcji charytatywnej. Jako przewodnicząca 
miała wiele obowiązków, jednak dobrze jej się 
współpracowało z resztą sekcji. Zaangażowanie  
innych osób w działalność charytatywną zrobiło 
niej duże wrażenie, cieszyła się, że w jej otoc-
zeniu znależli się ludzie pełni pozytywnej ener-
gii i chęci do działania.  

Zaangażowała się w wolontariat, chcąc coś 
zmienić w naszej szkole. I udało jej się to; w 
szkole było zorganizowanych wiele akcji, z 
których wolontariat może być dumna. Magda 
jest szczególnie zadowolona ze zor-
ganizowanego 5 listopada 2014r. Dnia Wolon-
tariusza oraz przeprowadzonych do okresu 
świątecznego kawiarenek. Dzięki zyskom ze 
sprzedaży jedzenia udało się uzbierać dużą 
sumę pieniędzy, które zostały przekazane na 
szkolną "szlachetną paczkę". Ponad 24 uczniów 

z naszej szkoły 
skorzystało z tej 
pomocy. Tego 
d n i a  z o r -
g a n i z o w a n o 
również akcję 
"Free Hugs"; 
Magda wspo-
mina, że bardzo 
d o b r z e  s i ę 
podczas niej 
bawiła. Uważa 
też, że zbiórkę 
kartek wielka-
nocnych można 
uznać za bardzo udaną.  Uczniowie  zaanga-
żowali się w ich przygotowanie. Kartki trafiły 
później  głównie do pacjentów z oddziału pa-
liatywnego.  

Magda pytana o to, czy nadal będzie się anga-
żować w akcje charytatywne odpowiada, że jak 
najbardziej. Jej rodzice nauczyli ją tego, że 
warto sie dzielić z drugim człowiekiem— takie 
wartości wyniosła z domu. Wspomina, że w wa-
kacje razem z mamą zrobiły paczkę z ubraniami 
dla dzieci z Afryki. Podczas oglądania filmu na-
granego w dniu     otwierania paczki, jak sama 
mówi, towarzyszyło jej niesamowite uczucie. 
Czy planuje związać  swoją przyszłość z wolon-
tariatem? Magda lubi angażować się w różne 
akcje, a nawet je inicjonować, jednak nie zam-
ierza się temu całkowicie poświęcić.  

 
Zmiana 
 
Nową przewodniczącą sekcji charytatywnej zo-
stała Aleksandra Kozłowska, która jak sama mó-
wi, już od wielu lat jest związana z wolontaria-
tem. Będąc przewodniczącą, chce zarazić innych  
miłością do pomagania a  po ukończeniu szkoły 
planuje to kontynuować. Od zawsze była aktyw-
na w tej sferze  i pomaganie sprawia jej ogrom-
ną przyjemność, czym chce się dzielić także        
z innymi. Jak sama mówi pomaganie jest dla 
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niej czymś co powinno być wpisane w naturę 
każdego człowieka. Osobiście, sprawia jej ra-
dość, gdy widzi, że dzięki niej ktoś się uśmiecha 
i jednocześnie motywuje ją to do dalszej pracy. 
Więc można śmiało powiedzieć, że pomaganie 
to dla niej po prostu radość. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cała sekcja licząca około 60 uczniów ułożyła 
harmonogram pracy na cały rok. Mają mnóstwo 
pomysłów do zrealizowania na najbliższe mie-
siące i już zabierają się do pracy. Ola mówi, że 
mają dużo planów, ma nadzieję, że wszystkie 
uda się zrealizować. Osoby z sekcji są bardzo 
ambitne i już na pierwszym spotkaniu zaskoczy-
ły ją swoimi pomysłami. Jednak chciałaby na 
razie nie zdradzać swoich planów, trzeba uzbro-
ić się w cierpliwość i czekać aż sekcja charyta-
tywna nas zaskoczy.   
Ola zapytana, która akcja jest dla niej najważ-
niejsza, krótko odpowiedziała, że nie ma takiej, 
wszystkie są dla niej ważne i każdej stara się 
poświęcić tyle samo czasu i uwagi. 
Pierwszym większym wydarzeniem będzie za-
angażowanie się w pomoc Wielkiej Orkiestrze 
Świątecznej Pomocy. Z całej szkoły zebrano 
ponad 70 ochotników, którzy już 10 stycznia 
2016 r. wyjdą z puszkami na ulice Zamościa, by 
zbierać pieniądze dla potrzebujących. To 24. 
Finał WOŚP, a wolontariuszy – także z naszej 
szkoły – co roku przybywa. To świadczy o tym, 
że ludziom nie jest obojętna krzywda drugiego 
człowieka i właśnie w takich akcjach potrafią się 
zjednoczyć i wspólnie nieść pomoc innym.  

Czy nasza sekcja charytatywna jest widoczna w 
szkole i poza nią? Na to pytanie Aleksandra od-
powiedziała, że jak najbardziej. Nasi uczniowie 
angażują się w zbiórki żywności na rzecz po-
trzebujących rodzin, odwiedzają szpitale. W 
tamtym roku klasa IC zamiast kupowania sobie 
prezentów, wzięła udział w Szlachetnej Paczce i 
na Mikołajki wysłali jednej rodzinie ogromne 
paczki z ubraniami, jedzeniem i przedmiotami 
codziennego użytku. W tym roku zrobili  podob-
nie.  
Dokonania Klubu Wolontariusza I LO 
 
Wolontariat liczy 58 członków stałych, którzy 
inicjują, organizują i biorą czynny udział w licz-
nych przedsięwzięciach na rzecz potrzebują-
cych. Dzięki zaangażowaniu wolontariuszy i 
wsparciu uczniów już w tym roku udało się 
przeprowadzić zbiórki funduszy na pomoc dla 6
-letniego Mateusza chorego na nerwiakowłok-
niakowatość,  na rehabilitację 22-letniego Mate-
usza, który uległ wypadkowi, oraz  pomoc dla 
uczniów w trudnej sytuacji finansowej. Wolon-
tariusze I LO są obecni nie tylko w szkole, gdzie 
z powodzeniem organizują prelekcje, przygoto-
wują plakaty, prezentacje, akcje, zbiórki mate-
riałów do recyklingu i kawiarenki, ale są wi-
doczni na terenie miasta, współorganizując po-
moc na rzecz potrzebujących wsparcia. Biorą 
udział w WOŚP, w zbiórkach żywności w skle-
pach, angażują się w akcje czytania dzieciom, a 
15 wolontariuszek systematycznie niesie pomoc 
osobom przebywającym na Oddziale Paliatyw-
nym i Opiekuńczo-Leczniczym Zamojskiego 
Szpitala. 
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Do tej pory wolontariat naszej szkoły zaanga-
żował się w: 
- Wolontariat stały na Oddziale Paliatywnym i 
Opiekuńczo - Leczniczym Zamojskiego Szpitala 
Niepublicznego. 
- Akcje charytatywne na rzecz osób niepełno-
sprawnych „Dary Serca” 
- Pomoc dla chorych (Mateusz lat 6 i Mateusz 
lat 22) 
- „Szlachetna Paczka” dla uczniów wymagają-
cych wsparcia materialnego 
- Udział w Amnesty International – pisanie li-
stów, akcje na rzecz wolności i patriotyzmu 
- Organizacja kawiarenek szkolnych – zbiórka 
funduszy na pomoc charytatywną 
- Udział w WOŚP 
- Zbiórka „Znicze dla Lwowa” 
- Zbiórki żywności w sklepach 
- Akcja na rzecz uczniów „Szkoło pomóż i Ty” 
- Przygotowywanie i wręczanie kartek, stroików 
świątecznych 
- Zbiórka zużytych telefonów, zakrętek, karmy 
dla zwierząt 
- Akcja czytania dzieciom w klubiku „Ziarnko 
Grochu” 
- Udział w zbiórce krwi i szpiku kostnego 
- Organizacja szkolnego dnia wolontariusza, dni 
życzliwości, dnia „bez futra” 
 
 

 
 
 

 
 
 
Zamojska Gala Wolontariatu 
 
We wtorek 08.12.2015 r. w Osiedlowym Domu 
Kultury "Okrąglak" odbyła się wyjątkowa gala. 
“Wolontariat niejedno ma imię” - pod takim ha-
słem zaprezentowano działalność zamojskiego 
wolontariatu: młodzieżowego i dorosłych. Wrę-
czone zostały nagrody i podziękowania. 
Podziękowania były dla Dyrekcji szkoły oraz 
wyróżnionych wolontariuszy: Magdaleny Osuch
- wyróżnienie Prezydenta Miasta Zamość, po-
dziękowania dostały: Beata Karska, Wiktoria 
Kozicka, Karolina Paszt, Dominika Kwa-
śniewska. 

Oprócz tego podziękowania dostały wolonta-
riuszki Wolontariatu Stałego przy szpitalu, tj. 
Oddział Paliatywny i Opiekuńczo-Leczniczy. 
Nagrodzone zostały: Aleksandra Kołodziejczyk-
wyróżnienie Prezydenta Miasta Zamość, Milena 
Makowska, Karolina Młynarczyk, Magdalena 
Szady, Ewelina Romaszko. 
Drugą część imprezy poświęcono podsumowa-
niu konkursu “Inicjatywa Roku 2014”. 
Zgłoszeń było sporo, wolontariuszy przybywa, 
są więc powody do zadowolenia. 
Gratulujemy! 

Marta&Asia 
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Pani od matematyki 

Często spotykamy się ze sformułowaniem, że ,,Nauczyciel to piękny ale trudny zawód". Te 
słowa potwierdziła też Pani Maria Bubiłek, nauczycielka matematyki z naszego liceum, któ-
ra w tym roku otrzymała nagrodę Ministra Edukacji Narodowej. Miałam zaszczyt przepro-
wadzić z Nią wywiad i mam nadzieję, że pytania oraz odpowiedzi, które w nim zawarłam za-
spokoją ciekawość wielu z was. 

1. Ile lat pracuje Pani w 1 Liceum? 
- Pracę w liceum rozpoczęłam 12 lat temu, czyli 
w 2003 r. 
2. Czy lubi Pani swoją pracę? 
To trudny, ale piękny zawód. Lubię swoją pracę, 
dobrze czuję się  w roli  nauczyciela. W tym za-
wodzie najważniejszy się uczeń – praca z mło-
dzieżą sprawia mi wiele radości. Cieszę się, kie-
dy widzę zaangażowanie uczniów  i ich ciągły 
„głód” matematyki .   
 
 3. Co Pani uważa za swój największy sukces 

zawodowy? 
Trudno jest jednoznacznie odpowiedzieć na to 
pytanie.  Sukcesem zawodowym są dla mnie  
np. bardzo wysokie  wyniki uczniów uzyski-
wane na  maturze -  zarówno na poziomie pod-
stawowym, jak i rozszerzonym. np.  Wyniki 
z   ostatnich 3 lat - matura 2012 na  poziomie 
rozszerzonym: średnia: 83%,( średnia krajowa 
48%)na poziomie podstawowym:  96% (średnia 
krajowa 55%). Matura 2013 na  poziomie roz-
szerzonym średnia  uczniów: 81%, (średnia w 
kraju: 54%); poziom podstawowy -95 %  
(średnia krajowa 55%). Matura 2014 na  pozio-
mie rozszerzonym - 64,8% (średnia krajowa 42-
%), poziom podstawowy 90,72% (średnia krajo-
wa 53%). 
 

Moim sukcesem  są liczne osiągnięcia moich 
uczniów w konkursach matematycznych. Po-
dam  kilka przykładów:  w roku szkolnym      
2009/10 trzech uczniów zostało laureatami 
Ogólnopolskiej Olimpiady o Diamentowy In-
deks AGH, po 1 laureacie wyłoniły konkursy: 
„Konkurs Matematyczny pod Patronatem Dzie-
kana Wydziału Matematyki, Fizyki i Informaty-
ki UMCS”, „Konkurs Matematyczny im. 
Chróścikowskiego” i „Międzynarodowy  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Konkurs Kangur Matematyczny”. Rok szkolny 
2010/11 to kolejne sukcesy, w konkursie organi-
zowanym przez Wydział Matematyki i Nauk 
Informatycznych Politechniki Warszawskiej 1 
uczeń został laureatem, 7 uczniów uzyskało ty-
tuły laureatów w Ogólnopolskiej Olimpiadzie o 
Diamentowy Indeks AGH, w Konkursie Mate-
matycznym pod Patronatem Dziekana Wydziału 
Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS – 2 
laureatów.  Tytuły finalistów zdobyło 2 uczniów 
w IX Olimpiadzie Lingwistyki Matematycznej. 
W roku szkolnym 2011/2012 uczeń został  lau-
reatem Powszechnego Internetowego Konkursu 
dla Uczniów Szkół Średnich – Matematyka, or-
ganizowanego przez Wydział Matematyki i Na-
uk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, 
który jednocześnie zdobył  indeks na Politechni-
kę Warszawską  i półroczne stypendium Funda-
cji Rodziny Maciejko, 3 uczniów zostało finali-
stami tego konkursu.  
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 Laureatami Konkursu Matematycznego dla 
szkół ponadgimnazjalnych organizowanego pod 
patronatem Dziekana Wydziału Matematyki, 
Fizyki i Informatyki UMSC w Lublinie zostało 
2 uczniów, a 3 zdobyło tytuł finalisty, 1 uczeń 
zdobył III miejsce w Konkursie Matematycz-
nym im. S. Chróścikowskiego,   1 uczeń zajął 
2 miejsce  w konkursie Matematyczne Zmaga-
nia organizowanym przez PWSZ w Zamościu. 
W finale Ogólnopolskiej Olimpiady  o Diamen-
towy Indeks AGH 1 uczeń został laureatem II 
stopnia, a 7 zostało laureatami III stopnia. W 
tym samym roku  5 uczniów zdobyło wyróżnie-
nia  w konkursie „Kangur Matematyczny”. W 
roku szkolnym 2012/13 -  najważniejsze sukce-
sy to: 3 laureatów  Olimpiady o Diamentowy 
Indeks  AGH,  1 uczeń został laureatem w XIV  
Konkursu  Internetowego z matematyki organi-
zowanego przez  Wydział Matematyki i Nauk 
Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, a  7 
uczniów zostało laureatami Konkursu Matema-
tycznego pod Patronatem Dziekana Wydziału 
Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS. W 
roku szkolnym 2013/14 w  Ogólnopolskiej  
Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH 
4 uczniów uzyskało tytuł  laureata,  1 tytuł fina-
listy, 2 uczniów zostało laureatami Konkursu 
Matematycznego pod patronatem Dziekana Wy-
działu Matematyki, Fizyki i Informatyki UMCS; 
1 uczeń został finalistą zmagań matematycznych 
organizowanych przez PWSZ w Zamościu. W 
bieżącym roku szkolnym wśród najważniej-
szych sukcesów jest 2 laureatów III stopnia oraz 
6 finalistów z matematyki w Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie o Diamentowy Indeks AGH. Kolej-
ne sukcesy to: 1 finalista XVI Konkursu Interne-
towego z matematyki organizowanego przez 
Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych 
Politechniki Warszawskiej oraz  2 miejsce w 
Polsce w Konkursie Matematycznym PANGEA 
2015. W tegorocznej edycji konkursu matema-
tycznego organizowanego przez PWSZ w Za-
mościu oraz  Lubelskie Samorządowe Centrum 
Doskonalenia Nauczycieli w Zamościu jej 
uczniowie zdobyli  1, 3, 6 i 7 miejsca. 

4. Czy praca z młodzieżą sprawia Pani przy-
jemność? 

To wielka przyjemność. Z radością przekazuję 
swoją wiedzę,  nie tylko matematyczną,  to 
również  wiedzę i doświadczenie życiowe, wy-
chowanie do wzajemnej pomocy, współpracy 
i  uczciwego, szlachetnego postępowania.  

5. Czy stawia Pani duże wymagania uczniom, 
jeśli tak to dlaczego? 

Na moją codzienną pracę – nauczanie składa się 
na późniejszy sukces ucznia. Wiem,  ile moi 
uczniowie muszą się uczyć - aby  nauczyć się 
matematyki. Pragną dostać się na wymarzone 
studia, a później  podjąć  pracę w dobrym za-
wodzie, więc są świadomi, że sami muszą dużo 
z siebie dać…  

 

6. Czy uczniowie chętnie uczą się na Pani lek-
cji? 

Myślę, że tak…, ale to chyba pytanie  raczej do 
nich. 

7. Jaka najgorsza rzecz spotkała Panią pod-
czas pracy?  

Bywają sytuacje, w których rodzice mają inne, 
odmienne zdanie dotyczące zdolności i zainte-
resowań swoich dzieci. Uważają, ze mają dziec-
ko genialne,   a często jest ono przeciętne lub 
mało pracuje.  
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8. Szkoła słynie z Pani metod nauczania: 16,  
rozbójniki  i niezapowiedziane sprawdziany, 
czy dają one efekt?  

Praktyka czyni mistrza, matematyka tego wyma-
ga, więc - powielanie wzorów i zadań  daje 
możliwość większego zapamiętywania, z ich 
doświadczeń i obserwacji wynika, że  większość 
uczniów to wzrokowcy, zapamiętają jak zobaczą 
i zapiszą.  

9. Jaką pamięta Pani najśmieszniejszą        
sytuację w szkole? 

Było mnóstwo, jedna z nich wiąże się z moim 
pobytem w szpitalu. Cała klasa przyszła w od-
wiedziny  do mnie. Przynieśli tablicę,  na której 
napisane było sin cos daj panie Boże chociaż 3-  
ku ogólnemu zaskoczeniu i rozbawieniu całego personelu 
oddziału . 

10. Wieloletnia praca w szkole przyczyniła się 
do wypracowania pewnych metod wycho-
wawczych,  czy mogłaby Pani jakąś zdradzić? 

Młodzieży nie da się oszukać , szybko  odkry-
wają wszystkie słabości i niedoskonałości.  
Mam  dystans do siebie, znam swoje  słabości     
i ograniczenia. Zawsze staram się być obec-
na     i dostępna dla ucznia, poświęcam im swój 
wolny czas, służę wiedzą, rozmawiam… Jestem 
wymagająca, rzeczowa i oni o tym wiedzą! 

11. Jakie miała Pani oceny z matematyki, gdy 
chodziła Pani do szkoły? 

Dobre i bardzo dobre (chociaż nie byłam najlep-
sza w klasie) 

12.Co Pani ceni sobie w uczniach? 

Prawdomówność, szczerość, kulturę osobistą. 

13. Gdyby mogłaby Pani zmienić jedną rzecz 
w szkole lub w uczniach to co by Pani wybra-
ła? 

Przedłużyłabym  naukę w liceum do 4 lat, aby 
wolniej i spokojniej uczniowie zdobywali        
wiedzę. 

14. Jakie są Pani zainteresowania poza szko-
łą? 

Książki, na które ostatnio niewiele mam czasu, 
operetki, muzyka poważna no i rower, ale rów-
nież działalność charytatywna. 

15. Uczniowie, których przygotowuje Pani 
do matury bardzo dobrze ją zdają, jak Pani 
to robi/jaki ma Pani na to sposób? 

Po prostu ich uczę . 

 

 
16. Losy absolwentów? Czy je Pani śledzi? 
Czym się zajmują? 
 
Absolwenci bardzo często  odwiedzają szkołę 
opowiadają innym klasom o uczelniach, na 
których studiują  a studiują nie tylko na najlep-
szych uczelniach w Polsce ale i za granicą. 
Cieszę się, że piszą do mnie e-maile  oraz na  
facebooku. Z niektórymi klasami spotykamy 
się w czasie świąt. 
 Cieszę się , że jestem na takie spotkania zapra-
szana. Moi absolwenci   opowiadają o swoich 
osiągnięciach i wspominają szkołę. Pracują 
w  różnych zawodach , są wykładowcami, na-
uczycielami, ludźmi na wysokich stanowi-
skach. Ich sukcesy bardzo mnie cieszą, wiem, 
że mogę na nich liczyć. 

 
 
 

Diana 
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Uczeń z pasją 

Uczennica z pasją 

Osobą, której poświęcony jest ten artykuł, jest Paulina Bryk, uczennica klasy 
2E o profilu matematyczno-architektonicznym. Pasjonuje się ona sztuką, a tak-
że nie tak bardzo powszechną dyscypliną sportu jaką jest bieg na orientację w 
terenie oraz radioorientacja. 

Paulina od najmłodszych lat jest aktywna fi-
zycznie - „Przez prawie 6 lat trenowałam pły-
wanie, do tego zmusił mnie mój lekarz, który 
wiązał z tym nadzieję, by mój kręgosłup nie 
zwracał się ku ziemi po lewej stronie. To była 
ostatnia deska ratunku, ale pomogło. Nie dość, 
że mój kręgosłup się zregenerował, to i ja za-
czynałam się w tym rozwijać. Powoli zaczęłam 
startować w zawodach. Niestety musiałam z 
tego zrezygnować przez przeprowadzkę na 
przedmieścia .” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zmiana otoczenia oraz uciążliwe dojazdy 
i  koszty sprawiły, że Paulina chciała znaleźć 
sobie inną dyscyplinę, w której mogłaby się 
rozwijać. Niezwykle pomocny okazał się trener 
w nowej szkole. „Nauczyciel od samego po-
czątku odkąd zmieniłam szkołę przyglądał mi 
się. Opowiedział mi o swoim klubie "UKS Azy-
mut Siedliska" i o tym co robi. Wbrew pozorom 
zaciekawiło mnie to. Nauczyciel wychowania 
fizycznego zabrał mnie na pierwsze biegi prze-
łajowe. Spodobało mi się to. Co prawda nic  

 
wtedy nie osiągnęłam, ale to zadziałało na moją 
korzyść, zmotywowało mnie to na tyle, że za-
częłam trenować sama dla siebie. Biegałam wo-
kół domu i do pobliskiego lasu.”- mówi Paulina. 
 

Ale czym jest bieg na orientację? Polega on na 
przebiegnięciu trasy (zazwyczaj w lesie) w jak 
najkrótszym czasie, w którym trzeba przebiec 
obok punktów kontrolnych. Zawodnik do tego 
celu ma do dyspozycji mapę i kompas. 
„Początki były trudne, ciężko mi było zoriento-
wać mapę, ale pod koniec treningu dzięki mojej, 
jak i trenera wytrwałości zrozumiałam i czy jest 
ta dyscyplina i "poczułam to". Chciałam tylko 
więcej. Żeby wystartować w zawodach musia-
łam być na minimum pięciu treningach i trene-
rzy musieli być pewni moich umiejętności”- do-
daje. 

 

Po dwóch latach uczestnictwa w klubie sporto-
wym i brania udziału w zawodach w biegu na 
orientację trener Pauliny zachęcił ją do spróbo-
wania swoich sił w radioorientacji sportowej. „ 
Radioorientacja sportowa jest podobna do orien-
tacji. Jest kompas, jest mapa, ale też jest odbior-
nik. Różnica polega na tym, że zamiast naryso-
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wanych punktów na mapie trzeba je samemu 
odnaleźć. Przy każdym punkcie leży nadajnik, 
który nadaje alfabetem morsa swój namiar. Wy-
biegając ze startu trzeba dobrze się wsłuchać, im 
jest się bliżej punktu, tym lepiej go słychać. W 
orientacji liczy się czas i fakt, czy się było na 
wszystkich punktach, jeśli nie, to od razu jest się 
nieklasyfikowanym. W radioorientacji ważny 
jest czas, ale także ilość wszystkich zebranych 
punktów.” 
 

W wielu dyscyplinach sportu, między zawod-
nikami rozgrywa się ostra rywalizacja, często 
prowadząca do nieprzyjemnych sytuacji i kon-
fliktów. Według Pauliny sprawa ta wygląda ina-
czej na zawodach, w których uczestniczyła. „Są 
stali bywalcy, jak i nowi. Z roku na rok nowe 
twarze, które się pojawiają i znikają, ale i tacy, 
którzy się poświęcili tej dyscyplinie, jak ja i sta-
le bywają. Wszyscy mimo tej rywalizacji grają 
wobec siebie fair i są życzliwi. Z czasem zaczy-
na się zapamiętywać te "stałe" twarze, poznawać 
"bywalców”. Zaczynają się stawać znajomymi, a 
czasami nawet przyjaciółmi.” 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Paulina bardzo chętnie bierze udział w zawo-
dach, odnosząc mniejsze lub większe sukcesy. 
W zeszłym roku zajęła ósme miejsce na Mi-
strzostwach Europy. W tym roku zdobyła trzy 
złote medale na Mistrzostwach Polski. Ale nie 
przyznane tytuły są dla niej najważniejsze- 
„Najbardziej liczy się dla mnie fakt, że mogę się 

rozwijać i wygrywać z własnymi słabościami. Z 
każdym rokiem mój klub umożliwia mi dalszy 
rozwój, osiągnięcia i nowe doświadczenia.” 
 
 

Warto wspomnieć, że aby pójść w ślady Pau-
liny, oprócz poświęcenia swojego czasu na tre-
ningi i włożenia w nie sporo pracy - wydawanie 
sporych sum pieniędzy nie jest konieczne. Mimo 
wszystko radioorientacja pozostaje w cieniu in-
nych, bardziej popularnych sportów. „Niestety 
zauważam coraz mniejsze zainteresowanie tym 
sportem, wynikające głównie z lenistwa innych 
ludzi. Uczestniczenie w klubie, opłaty za zawo-
dy, transport i wyżywienie podczas zawodów, a 
nawet nasz sprzęt nic nie kosztuje, a chętnych o 
dziwo brak. Mimo wszystko mam nadzieję, że 
niebawem się to zmieni i ludzie dostrzegą ten 
mało doceniany, a jakże ciekawy sport.” 
 
 

Pomimo tego, że radioorientacja jest bardzo 
bliska sercu Pauliny, niekoniecznie wiąże ona 
przyszłość z tym sportem. Jej kolejnym hobby, 
w którym chce się realizować jest sztuka; intere-
suje się nią od dziecka. Ma na swoim koncie 
także wiele sukcesów m.in. 1. miejsce w mię-
dzynarodowym konkursie „always green, al-
ways blue” oraz ok. 57 innych nagród. „Przez 
ponad 10 lat uczestniczyłam w zajęciach arty-
stycznych, które pozwoliły mi nie dość, że się 
rozwinąć pod względem manualnym, to jeszcze 
w pewien sposób ukształtowały moją przy-
szłość. Dodatkowym zajęciem, którym się inte-
resuje jest fotografia, ale to już robię sama dla 
siebie, by udokumentować otaczające mnie 
piękno, jak i moja rodzinę, przyjaciół.” 

 
 

Aleksandra Raszka 
 
 
 
 
 
 

Chcesz  podzielić się swoją pasją, napisz do nas: 
gazetka1lo@poczta.onet.pl 
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       Trochę o pierwszakach… 
Sprawdźmy, jak czują się uczniowie klas pierwszych po kilku miesiącach nauki 
w naszym kochanym liceum. By dowiedzieć się, co u nich słychać, jak sobie ra-
dzą i czy planują ewentualne zmiany, weszłam do kilku klas pierwszych i prze-
prowadziłam wśród uczniów mini - ankietę. Korzystając z doświadczenia wła-
snego i moich znajomych dodałam kilka wskazówek, jak radzić sobie w naszym 
liceum. 
Zacznijmy od tego, co przekonało pierwsza-
ków do wyboru naszej szkoły. 
Około 46% uczniów stwierdziło, że skłoniły ich 
słyszane wcześniej dobre opinie. Szkoła była im 
polecana również przez członków rodziny oraz 
uczęszczających do niej znajomych. Uznaniem 
cieszy się także wysoki poziom nauczania. Inny-
mi zaletami wziętymi pod uwagę były, np.: wy-
kwalifikowana kadra nauczycielska, lokalizacja 
budynku, wysokie wyniki osiągane na maturze, 
dogodny profil czy miła atmosfera. Należy za-
uważyć, że nasze liceum cieszy się bardzo dobrą 
opinią nie tylko wśród uczniów czy absolwen-
tów, ale i osób z nim niezwiązanych. 
 
Co dobrego? 
 
40% zapytanych stwierdziło, że jest miła i przy-
jazna atmosfera. Wśród uczniów jest ogromna 
różnorodność. Tyczy się ona zarówno sposobu 
ubierania, jak i upodobań, zainteresowań czy 
osobowości. Bardzo ważny jest jednak fakt, że 
panuje tu niezwykła tolerancja, która sprawia, że 
w szkole czujemy się dobrze. Ważny jest rów-
nież poziom nauczania. Choć wysoki i niekiedy 
ciężko sprostać wymaganiom (o czym można 
się bardzo szybko przekonać) to uczący syste-
matyczności i ciężkiej pracy… 
 
Zawsze muszą być jakieś minusy! 
 
Na pierwszy plan wysuwają się wymagania, któ-
rym trzeba sprostać. Choć do wyboru są różne 
profile, to początek u każdego jest taki sam. Go-
towy do boju uczeń składa podanie, dowiaduje 
się, że został przyjęty, idzie…. Mija pierwszy 
tydzień, lekcje organizacyjne, na samym począt-
ku nikt nie ma nawet książek. Potem spada na 
ucznia pierwszy cios w postaci systematycznego 
odpytywania przy tablicy, niezapowiedzianych 
kartkówek i dwóch najbliższych tygodni zaję-
tych sprawdzianami. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Dochodzi wtedy do konfliktu między naszymi 
ambicjami, a możliwościami, bo zdajemy sobie 
sprawę, że poza samym chodzeniem do szkoły 
należałoby jednak coś umieć… 
 
Co robić? Klasę pierwszą potraktuj jako czas na 
dokonanie odpowiedniego wyboru. Masz prawo 
być niezdecydowanym i zmienić zdanie. Naj-
pierw musisz jednak zmierzyć się z każdym 
przedmiotem. Weź się w garść, skup się, po-
święć temu czas. Pamiętaj, że tych lat nikt nie 
przeżyje za ciebie i nikt ci ich nie zwróci, dlate-
go wykorzystaj je jak 
najlepiej. 
 
Co jeszcze utrudnia 
nam szkolną codzien-
ność?  
 
Niekiedy muzyka w ra-
diowęźle, jednak ta spra-
wa jest tylko i wyłącznie kwestią gustu. Musimy 
potraktować muzykę na korytarzach jako od-
zwierciedlenie naszej różnorodności.  

Szkolne życie 
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Może właśnie dlatego tak często heavy - metal, 
czy pop, przeplatają się z disco- polo. Pierwsza-
ki, zapewniam, do wszystkiego można się przy-
zwyczaić. 
Szkolne życie przebiega w pośpiechu, choć 
większą część dnia spędzamy siedząc. Wielu z 
nas ma zaledwie garstkę znajomych poza własną 
klasą. Niestety, przerwa nie zawsze wystarczy, 
by nawiązać nowe kontakty. 
 
Zawsze jest jednak rozwiązanie problemu! 
Zachęcam do brania udziału w różnych zaba-
wach, konkursach, zawodach czy do zapisania 
się do sekcji, gdzie z pewnością poznacie no-
wych ludzi. 
 
 
Okazuje się, że problem stanowi również tłok na 
korytarzu i częste "korki". Jak to wygląda? Wraz 
z dzwonkiem na przerwę, każdy pospiesznie 
wychodzi z sali, by w miarę szybko i bez ewen-
tualnych obrażeń dotrzeć do celu. Niekiedy, 
choć podążamy w innych kierunkach, następuje 
tak silny "zator", że wszyscy stoją w miejscu. 
Przedostanie się przez żywy mur staje się wręcz 
niemożliwe. 
Nauczmy się patrzeć na to z innej strony! Może 
to ten moment, w którym rozwiązany zostanie 
problem integracji między klasami? Idealna oka-
zja, by się do siebie zbliżyć, poprzytulać, nawią-
zać BLIŻSZY kontakt. 
 
Nie ma sytuacji bez wyjścia!  
 
Oto kolejna wskazówka: stań na palcach i soko-
lim wzrokiem wypatruj szczególnych osób. Po-
znasz je łatwo! Otoczeni są specjalną ochroną, 
na ich widok mur się rozstępuje i mają niezwy-
kłą siłę przebicia. Zbliż się możliwie blisko, a 
wydostaniesz się stamtąd szybko i bez szwanku. 
Mowa tu oczywiście o naszych nauczycielach. :) 
 
 
Jaki przedmiot sprawia największą trud-
ność? 
Tu zdania są podzielone, choć nie da się ukryć, 
że na pierwszy plan wysuwa się tu rzecz jasna 
królowa nauk, matematyka! Całe 37% ma z nią 
pod górkę. Z czym jest to związane? Z wymaga-
niami? Poziomem? Osobistymi możliwościami i 
upodobaniami? Na pewno każdy z tych czynni-

ków jest istotny. Oczywiste jest, że największe 
problemy sprawiają przedmioty dla nas najważ-
niejsze. I tu mam na myśli również język polski 
(17%) oraz angielski i fizykę (po 10%). 
Jak sobie radzić? Jedynym rozwiązaniem 
(przykro mi) jest systematyczna nauka. Los 
chciał, że niestety niektórym przedmiotom, 
chcemy czy nie, musimy stawić czoła. 
 
To przenosić się czy nie? 
96% mówi nie! Uczęszczanie do tej szkoły wią-
że się niekiedy z akceptacją różnych zasad czy 
osób oraz przystosowaniem do pewnych warun-
ków. Mimo wszystko przeważająca część decy-
duje się tu zostać. O czym to świadczy? Po pro-
stu o tym, że nasze liceum jest wyjątkowe i w 
żadnej innej szkole nie czulibyśmy się tak do-
brze jak tu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jesteś tu przez większą część dnia. Zrób wszyst-
ko, by wykorzystać ten czas w pełni. Ucz się, 
spędzaj czas ze znajomymi, szanuj wszystkich 
ludzi, doświadczaj nowych rzeczy, twórz piękne 
wspomnienia i ciesz się z młodości oraz tych 
trzech lat, które mam nadzieję, spędzisz tu ni-
czego nie żałując. 
 

Karolina Kowalaczuk 



I Liceum Ogólnokształcące w Zamościu 

21  PodŚwiatło 

Szkoła oczami... 
Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, w jaki sposób może być postrzegane I LO przez 
uczniów różnych profili? Czy jest różnica między spojrzeniem matematyka i humanisty, a 
może biolog przemierzając szkolne korytarze widzi jeszcze co innego? Szkoła, wbrew pozo-
rom, może stać się wykopaliskiem zaskakujących informacji zależnych od punktu widzenia 
ucznia. Liceum Ogólnokształcące dysponuje określoną paletą profili, co nadaje mu niezwy-
kłą różnorodność. Spróbujmy zbadać, jak wygląda nasz szkoła sprofilowanymi oczami eks-
pertów. 

Zacznijmy od specjalistów przedmiotów ścisłych. 
Uczniowie klas matematyczno -informatyczno - fi-
zycznych są, jak się domyślamy, znawcami obliczeń, 
badań, wniosków, wzorów i twierdzeń matematycz-
nych. Ale czy rzeczywiście tak jest? Liczbami, które 
przecież tak ich fascynują, mogą być po prostu 
wskazówki na zegarku. Na pewno są mistrzami w 
odliczaniu czasu do dzwonka. Każdy z pewnością na 
znak kończącej się lekcji, czuje co najmniej ulgę. 
Być może też nie chcą się do tego przyznać, ale - nie 
rozstają się ze swoim kalkulatorem. Jest to w pewien 
sposób rzecz święta, zatem zawsze mają go przy so-
bie. Jaka kryje się za tym tajemnica? Amulet na 
szczęście? Dowód na przywiązanie do ukochanej 
matematyki, bo może korzystają z niego w każdej 
wolnej chwili licząc, licząc, licząc … Jest to chyba 
jedna z tych rzeczy, która na pewno ich uszczęśliwia. 
A może po prostu ich wymarzony prezent? Niedaw-
no obchodziliśmy mikołajki, więc wszystko jest 
możliwe... Przerwa na pewno nie jest tylko czasem 
na aprowizację ich zgłodniałych brzuchów i okazją 
do krótkich pogaduszek, czy też wsłuchiwaniem się 
w rytmy szkolnego radiowęzła. Więc, dla zapewnie-
nia sobie wysokiej rozrywki, udają się na korytarz i – 
bez marnowania choćby chwili - szacują ilość 
uczniów na szkolnych korytarzach. No cóż, co kto 
lubi… Sport również sprzyja realizowaniu ich pasji. 
Wychowanie fizyczne to szczególna okoliczność, 
dzięki której mogą wykazać się swoją kondycją, nie 
tylko fizyczną, np. grając… w szachy. Co tak ich 
uszczęśliwi, jak nie możliwość szachowania prze-
ciwnika na boisku inteligencji? 
 
Uczniowie klas biologiczno – medycznych widzą 
szkołę zupełnie inaczej. Chodząc po korytarzach sta-
rają się rozpoznać wszystkie rośliny rosnące w na-
szym Liceum. Nigdy nie rozstają się ze swoimi ręka-
wicami przeciwżrącymi chroniącymi przed działa-
niem kwasów. Każdy widzi siebie jako przyszłego 
lekarza lub przyrodnika. Idąc po korytarzu, siedząc 
na ławkach podczas przerwy, nawet w kolejce do 
sklepiku szkolnego wnikliwie przyglądają się reak-
cjom zachodzącym między ludźmi, i wnikliwie je 
badają. Zawsze czuwają nad właściwą segregacją 
śmieci i porządkiem na szkolnym dziedzińcu. 

Konta, wypożyczonych ze szkolnej biblioteki ksią-
żek przez uczniów klas humanistycznych, są porów-
nywalne z kontami bankowymi największych miliar-
derów na świecie. Kiedy patrzą na zegarek, zamiast 
godziny widzą daty historyczne. Podczas przerw roz-
grywają turnieje z cyklu Państwa – Miasta. Przegra-
ni zgłaszają się do odpowiedzi z przedmiotów ści-
słych. Humaniści prowadzą między sobą dialogi po-
przez cytaty wybitnych postaci, od antycznych filo-
zofów do współczesnych myślicieli. Szkolną rzeczy-
wistość są w stanie opowiedzieć wierszem trzynasto-
zgłoskowym ze średniówką po siódmej sylabie.  
 
A co możemy powiedzieć o uczniach klas psycho-
logiczno – społecznych? Co tak naprawdę o nich 
wiemy? Na pewno są to ludzie grzeczni i bezkonflik-
towi, ale..czy to wszystko? Być może mało kto 
zwróciłby na to uwagę, ale są niezastąpionymi de-
tektywami. Wiedzą chyba najwięcej i najlepiej, co 
tak naprawdę dzieje się w szkole. Mają coś w rodza-
ju wrodzonej intuicji - jest to dar zrozumienia ludz-
kiego umysłu. Potrafią poznać człowieka ze strony 
innej, niż ktokolwiek by pomyślał. W końcu są to 
przyszli psychologowie. A psychologia to nie tylko 
empatia i zrozumienie. Jest to przede wszystkim 
ogromna wiedza o procesach i motywach dotyczą-
cych postaw i emocji człowieka. Na pewno ogromną 
przyjemność sprawia im badanie ludzkich zachowań. 
Analizują przyczyny i skutki powstawania różnych, 
czasem antagonistycznych emocji.  
 
Uczestnicząc w rozwiązywaniu sporów, realizują 
swoje powołanie. Możemy więc przyznać, że są 
ludźmi bardzo wrażliwymi. Ale musimy też uważać, 
gdyż znając ich naturę, wiemy, że doszukują się kon-
fliktu w każdym przypadku. To ich codzienność, w 
taki sposób rozwijają swoje umiejętności, poza 
umiejętnością trzymania języka za zębami. Mówiąc 
bez ogródek… są największymi gadułami w całej 
szkole. Dlatego ze wszystkimi zawsze znajdą jakiś 
wspólny temat do omówienia. 

 
J&K 
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Ale o co chodzi? 

Boże Narodzenie to pamiątka przyjścia Jezusa 
Chrystusa, który ponad dwa tysiące lat temu 
narodził się w Betlejem. W zasadzie jest to 
oczywiste, ale kiedy rozejrzymy się dokoła, to 
łatwo zobaczyć, że święta tracą swój religijny 
charakter. Przyjrzyjmy się chociażby wspo-
mnianym dekoracjom świątecznym – bombki, 
mikołaje, renifery, bałwany, śnieżynki, łańcu-
chy, światełka itp. i żadnych religijnych akcen-
tów. Nie możemy przecież urazić niczyich 
uczuć i chociaż to jednak święta Bożego Naro-
dzenia to nade wszystko obowiązuje nas 
„polityczna poprawność”.  Tylko czy o to w 
tym wszystkim chodzi? Czy to jeszcze napraw-
dę święta Bożego Narodzenia, skoro…  

Gorączka świątecznych zakupów… 
ogarnia nas na długo przed samymi świętami. 
Sama często do ostatniej chwili biegam za spra-
wunkami, chociaż co roku obiecuję sobie, że 
kupię wszystko odpowiednio wcześnie. Przed-
świąteczne zakupy oznaczają wielki tłok, 
ogromne kolejki do kasy i mnóstwo niepotrzeb-
nych rzeczy w domu. No ale przecież to święta, 
muszą być magiczne, wyjątkowe, więc trzeba 
kupić stroiki, mikołaje i tysiące innych drobia-
zgów. A prezenty? Święta bez prezentów? Nie 
istnieją! A przecież Bóg ponad 2000 lat temu 
narodził się w ciszy. Może więc dziś także no-
wo narodzonego Jezusa nie znajdziemy w cen-
trach handlo-
wych, ale w 
kościele, a 
także w ciszy 
swojego ser-
ca?  

 
Warto się zastanowić, czy ta cała magia nie prze-
szkadza nam raczej w prawdziwym świętowaniu. 
Czy magia świąt nie jest jakimś frazesem, który 
zastępuje istotę wydarzenia z Betlejem, ale skoro 
nie ma nic innego, to może musi wystarczyć? 
Gdyby chociaż nie te reklamy, w których ta ma-
gia świąt wylewa się z ekranów telewizorów. Ale 
może jest ona czymś pożądanym, może jest ko-
nieczna? Może jest czymś więcej niż otaczaniem 
się szpargałami, częstym uśmiechaniem mniej 
lub bardziej szczerze i podziwianiem choinki? 

 

Popytałam uczniów i nauczycieli naszej szkoły, 
czym według nich jest magia świąt i czy jest ko-
nieczna do przeżywania Bożego Narodzenia.  

Gosia uważa, że święta zdecydowanie muszą 
być magiczne! Jednak magię tworzą ludzie. Ta 
atmosfera, to ogólne szaleństwo które ogarnia 
wszystkich. Święta powinny być czasem, kiedy 
spotykamy się z rodziną, z przyjaciółmi. Zapo-
minamy o kłótniach i  wybaczamy sobie – i to 
właśnie jest magią. Gosia uwielbia święta! Jej 
zdaniem to wspaniałe, że kultywuje się tą wspa-
niałą tradycję świętowania Bożego Narodzenia 
wraz z całą otoczką, bo czy wyobraża sobie ktoś 
ś w i ę t a ,  b e z  c h o i n k i ?  
 
Kinga mówi, że dla niej święta już same w sobie 
są magiczne. O tym świadczy między innymi 
świąteczna atmosfera panująca w wielu domach, 
czyli wspólne śpiewanie kolęd, przygotowania 
p o t r a w  i  s p o t k a n i e  z  r o d z i n ą . 
 
Dla Patryka święta są magiczne, ponieważ lu-
dzie spotykają się w tym czasie z Chrystusem, a 

Temat z okładki 
       Czy święta muszą być magiczne? 

Krok po kroku zbliżamy się do świąt Bożego Narodzenia. Od dawna podziwiamy w sklepach 
i na rynku naszego miasta świąteczne dekoracje, każdym zakupom towarzyszy nieśmiertelna 
świąteczna muzyka, więc kilka razy dziennie słuchamy Last Christmas. Cała otoczka świąt 
pozwala poczuć ich niezwykły klimat, ale czy święta mogłyby istnieć bez niej. 
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także przebaczają sobie krzywdy. Święta zgłę-
biają bezwarunkową rodzinną miłość. 

 
 

 

 

 

 

Zdaniem Ani od tego czy święta są magiczne, 
wiele zależy. Zazwyczaj przeżywają je dzieci, 
bo z wiekiem ta "magia" przestaje być odczu-
wana. Im jest się starszym tym trudniej cieszyć 
się z małych rzeczy. Według niej najbardziej 
magiczne są, gdy spędza się je z osobami, na 
których nam szczególnie zależy. Święta zawsze 
mają w sobie coś magicznego. Jednak wiele 
osób niepotrzebnie zadaje sobie tyle trudu przed 
świętami, żeby przygotować tyle potraw, które  
i tak nie zostaną zjedzone. Święta dla wielu lu-
dzi są tylko pretekstem np. do posprzątania albo 
do zaproszenia znajomych.  

Według Kingi nie bez powodu bożonarodzenio-
wą atmosferę charakteryzuje ta (znana chyba 
wszystkim, a przynajmniej mam taką nadzieję) 
niezwykłość -  niewątpliwie jest to wyjątkowy 
czas! Otacza nas wtedy wszechobecne piękno: 
piękno choinek, piękno kolorowych światełek,  
piękno kolęd, piękno Wigilii, piękno prezentów 
i - przede wszystkim - piękno ludzkich serc, 
które w tym czasie są szczególnie otwarte na 
wybaczanie, przepraszanie i dziękowanie. Je-
stem zdania, że to powinien być bożonarodze-
niowy priorytet każdego człowieka - tak jak 
sprzątamy w domu przed świętami, żebyśmy 
tak samo, albo i dokładniej, posprzątali w sercu  
Dopiero wtedy, moim zdaniem, radość z prze-
żywania Bożego Narodzenia będzie kompletna. 

Ola zaś sądzi, że pojęcie „magiczne święta” jest 
rozumiane przez każdego w inny sposób. Dla 
jednych magia świąt polega na wręczaniu sobie 

prezentów, spadającym śniegu, cieple bijącym z 
kominka, lecz dla innych magią świąt to spędze-
nia tych dni w gronie rodziny, wspólnej modli-
twie i posiłku. Święta muszą być magiczne, bo 
bez magii świąt, te szczególne dni, byłyby takie 
same jak każde inne w roku. Święta są po to, 
aby zbliżyć się do Boga i przeżywać Jego naro-
dziny wraz z rodziną. Niestety, wielu ludziom 
kojarzą się one z zakupami, ogromnym zamie-
szaniem i wydawaniem mnóstwa pieniędzy. Co-
raz więcej dzieci czeka na święta, aby otrzymać 
drogi prezent, a nie na bliskość z Bogiem.  

Magda i Alicja: uważają, że święta muszą być 
magiczne, nie ma świąt niemagicznych.  

 

Natalka - według niej dla każdego z nas święta 
są czasem wyjątkowym, gdyż spotykamy się z 
rodziną, osobami, które kochamy, a niejedno-
krotnie nie mamy możliwości zobaczenia się     
z nimi częściej niż raz w roku. Biorąc pod uwa-
gę, że wszystkiemu towarzyszy niepowtarzalna 
atmosfera przygotowań, jestem przekonana, że 
święta bez właściwej ,,magii” nie byłyby takie 
same. Brakowałoby w nich czegoś, co jest wręcz 
niezbędne. Niestety już od pierwszych dni listo-
pada sklepy i centra handlowe atakują nas świą-
tecznymi reklamami i produktami, odbierając 
cząstkę świątecznej wyjątkowości samym świę-
tom. Uważa jednak, że i temu można zapobiec, 
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czyniąc okres świąt Bożego Narodzenia niepo-
wtarzalnym. 

Dominik uważa, że święta będą magiczne, jeśli 
n i e  b ę d ą  r o b i o n e  n a  p o k a z .  
Rodzina powinna więcej takich dni w ciągu 
roku spędzać razem. 

Paweł nie lubi świąt, po prostu. 

Pani Alicja Kamińska uważa, że święta muszą 
być magiczne i są magiczne - tutaj nie ma żad-
nej dyskusji. „Uwielbiam święta, które dla 
mnie zaczynają się już od Mikołaja, trzeba 
wszystko przygotować, przemyśleć! Cała 
otoczka jest bardzo ważna, bo wszystko trzeba 
przygotować perfekcyjne, aby była odpowied-
nia atmosfera. Kocham dekoracje świąteczne. 
Moim zdaniem trochę za wcześnie wszystko 
dzieje się w sklepach. Dziwne, że po 1 listopa-
da pojawiają się w sklepie bombki, to trochę 
irytujące, ale mimo wszystko uwielbiam świę-
ta. Co roku zastanawiam się, co kupić, aby 
udekorować mieszkanie. Koniecznie musi mieć 
to akcent świąteczny. Cały grudzień to czas na 
szukanie prezentów, ponieważ bardzo długo 
myślę co, dla kogo kupić. Chcę, aby prezent 
również miał magiczną właściwość i jest to dla 
mnie bardzo istotne. Święta Bożego Narodze-
nia są dla mnie niesamowicie ważne, a także 
wspaniałe, chociażby dlatego, że jest magicz-
nie, jest noc, atmosfera oczekiwania oraz cała 
bogata symbolika”. 
 
 Ksiądz Jerzy Frankiewicz twierdzi, że o ma-
giczności świąt mówi się potocznie jako  at-
mosferze, natomiast niebezpiecznie jest uży-
wać stwierdzenia magiczne, bo może to zakłó-
cić lub zatrzeć prawdziwy wymiar świąt. 
Przede wszystkim są to święta narodzin oraz 
miłości Jezusa Chrystusa, który z miłości do 
człowieka stał się człowiekiem, lecz ksiądz 
wolałby, aby stwierdzenie "magiczność" było 
zastąpione twierdzeniem CUD, niezwykły. Je-
żeli magiczność wejdzie w nasze pojęcie świąt 
to niedługo zmienimy podejście do świąt, jako 
do czegoś nie nadprzyrodzonego, tylko czegoś 
związanego bardziej z magią.  

Może to dla niektórych jest dziwne, ale bardzo 
często slogan sprawia, że zaczynamy inaczej 
przestrzegać pewną rzeczywistość, dlatego lepiej 
wyzbyć się sloganów, a zacząć używać tego, co 
właściwie oznacza twierdzenie Boże Narodzenie. 

 

 
Mnie męczy świąteczna magia, całe to zabiega-
nie i zajmowanie się mało istotnymi sprawami – 
mówi jedna z nauczycielek. Chciałabym najbliż-
sze święta przeżyć w spokoju, oczywiście z ro-
dziną, przy wspólnym stole, przy choince, ale 
chciałabym, żeby to był niezwykły czas ze 
względu na cud narodzin Boga! Coraz bardziej 
nie podoba mi się laicyzacja świąt, sama otoczka 
to jednak trochę za mało. Trudno powiedzieć, że 
obchodzi się Święta Bożego Narodzenia, jeśli 
człowiek wewnętrznie nie przygotował się do 
tego wydarzenia. Coś się niewątpliwie wtedy 
świętuję, tylko co? I jeszcze te reklamy, w któ-
rych roi się od Mikołajów… 
          A Wam potrzebna jest magia świąt? 
 
         
 

Aleksandra Świstowska kl. I e  

 
 

 
 
   

 

Wesołych Świąt :) 
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Pielgrzymka maturzystów 

XXIV Pielgrzymka Maturzystów na Jasną Górę już za nami, w tym roku przyświecało jej 
hasło „Błogosławieni czystego serca”. 

W tym roku, 24 października uczniowie trzecich 
klas również pojawili się przed obliczem Matki 
Bożej Częstochowskiej, by prosić o dobre zda-
nie matury, o wskazanie drogi życiowej, o kieru-
nek jaki mają obrać, o podjęcie słusznej decyzji. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyjazd zaplanowano na 5 rano, dla większości 
godzina najgorsza z możliwych. Zaspane oczy, 
ziewające buzie i całkowite niewyspanie. 
 Byli jednak i ci wytrwali, którzy przybyli na 
miejsce zbiórki już godzinę przed wyznaczonym 
czasem i z niecierpliwością czekali na przyjazd 
autokaru, po to, by zająć jak najlepsze miejsca. 
Oczywiście te na samym końcu. 
Pomimo małych pomyłek, jak wejście do nieod-
powiedniego autokaru, (których z parkingu wy-
jeżdżało aż trzy!) najbardziej wytrwałym udało 
się zająć wymarzone miejsca.  
Jednak jak wielkie było ich rozczarowanie, gdy 
okazało się, że te cudowne miejsca były tymi 
najgorszymi, ponieważ przez rozszczelnioną 
szybę wiał wiatr i było okropnie zimno i nawet 
nie dało się spać… 
Zmarzniętych uczniów po długich godzinach 
jazdy przywitało piękne słońce i zaskakująco 
ciepła pogoda. Humory od razu się poprawiły, a 
uśmiechy pojawiły się na twarzach. Ciepły i 
pyszny obiad w Domu Pielgrzyma dodał energii 
i wszyscy byli gotowi do rozpoczęcie piel-
grzymki. 
 

Najpierw odbyła się Eucharystia w Bazylice Ja-
snogórskiej, pod przewodnictwem ks. biskupa 
Mariusza Leszczyńskiego. Kościół był wypeł-
niony po brzegi tegorocznymi maturzystami. Ci, 
którzy nie mogli wejść stali na przejściu i na 
dworze.  
Ksiądz biskup przypominał w swoim kazaniu o 
tym, jak ważne jest, by do końca ufać Bogu i 
podążać za Chrystusem, który każdemu wskaże 
drogę.  
Podczas Mszy Świętej zostało zaakcentowane 
także ważne dla całej społeczności I LO święto 
– 100-lecie istnienia Szkoły, dlatego z tej okazji 
w darze Dyrekcja złożyła ornat i sto białych róż. 
 Droga Krzyżowa na Wałach Jasnogórskich ze 
świecami, była czasem, kiedy wszyscy mogli w 
spokoju zastanowić się nad swoim życiem, wy-
ciszyć się i pobyć tak naprawdę z samym sobą. 
Ciemność dookoła, światełko niesione w dłoni, 
wspólne pieśni i podążanie ku kolejnym stacjom 
wzbudziły wiele emocji i przeżyć. 
Akatyst i Apel Jasnogórski w Kaplicy Cudow-
nego Obrazu były zwieńczeniem całego dnia 
modlitwy.  
Droga powrotna okazała się być jeszcze bardziej 
męcząca niż przypuszczano. Kolejne sześć go-
dzin jazdy. Dla jednych możliwość odespania 
poprzedniej nocy, dla drugich idealny moment 
do żartów i wygłupów.  
Wydawałoby się, że wszyscy powinni być zmę-
czeni, w niektórych drzemały jednak ukryte po-
kłady energii.  
Pozostały wspomnienia, wiele wspólnych zdjęć.  
Wielu uczniów przyznaje, że nie spodziewali 
się, że pielgrzymka wiąże się  z tak silnymi 
emocjami, że jest takim ogromnym przeżyciem.   
Pomimo bólu nóg maturzyści mówią, że ten wy-
jazd sprawił, że już tak bardzo nie niepokoją się 
o egzamin dojrzałości, mają więcej wiary. 
Twierdzą, że nie żałują tego wyjazdu.  
Nawet i ja popatrzyłam na maturę trochę bar-
dziej optymistycznie. Myślę, że po takiej piel-
grzymce musimy napisać ją na sto procent!   

Justyna Malec 
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Zaduszki literackie 
Przez szybko pędzący czas trudno nam dostrzec magię chwili, znaleźć moment 
na zadumę, wspólną rozmowę. Jednak niedawno, byli pracownicy oraz obecni 
nauczyciele i uczniowie mieli niecodzienną okazję do wzajemnych rozmyślań co 
do lat-już niestety-minionych. 

Nadzwyczajne spotkanie 
6 listopada, w nasze szkole mury powrócili eme-
rytowani nauczyciele naszej szkoły. W czytelni 
odbyło się spotkanie z ich udziałem. Nie zabra-
kło oczywiście także uczących nauczycieli          
i uczniów I LO .  
Najpierw spotkanie z Bogiem 
Uroczystość rozpoczęła się  Mszą Świętą w ko-
ściele św. Katarzyny w intencji zmarłych na-
uczycieli i uczniów I Liceum Ogólnokształcące-
go. Nabożeństwo miało piękną oprawę dzięki 
zaangażowanym w Eucharystię uczniom. Był to 
idealny wstęp do wspólnych przemyśleń i wspo-
mnień. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 …a potem w szkole 
Spotkanie miało miejsce w czytelni, która na ten 
czas została specjalnie przygotowana, panie    
Alicja Kamińska i Magdalena Podolak zadbały 
o klimat, tworząc nastrojowe dekoracje. Przyby-
łych gości przywitała pani dyrektor Bożena  
Krupa, a potem głos zabrała pani Beata Hawry-
lak, która razem z młodzieżą przygotowała 
część artystyczną spotkania.  Na początku mo-
gliśmy obejrzeć prezentację multimedialną przy-
pominająca o tych, którzy już na zawsze odeszli 
z profesorskiego grona.   

Następnie przy kawie i ciastku zaproszeni go-
ście wspominali to, co dla nich w pracy było 
najważniejsze. Poruszono różne tematy, między 
innym wyboru zawodu, powołania nauczyciel-

skiego. Przypomnimy te, które najbardziej zapa-
dły nam w pamięć. 

Pani Janina Gondek, która kiedyś uczyła w na-
szej szkole biologii zdecydowanie wybrałaby 
ten zawód ponownie. Miała silne oparcie we 
własnej nauczycielce języka polskiego, o której 
mówiła: ‘’Nie miała urody, ale  miała piękną 
osobowość, była wspaniałym człowiekiem 
i  jeżeli miałabym kogoś uznać i czcić do końca, 
to właśnie Ją. Nie wiedziała,  jak sobie uszyć 
płaszcz. Poszła do krawca i mówi: „Proszę Pana, 
przyniosłam Panu materiał. Niech Pan mi uszyje 
płaszcz. - Ale jak sobie Pani życzy ten płaszcz, 
jaki fason? -Proszę Pana, ja mogę Pana grama-
tycznie nauczyć pisać, poprawnie mówić,  a Pan 
ma wiedzieć, jak uszyć płaszcz.” Była dla nas 
autorytetem, jak powiedziała: „Słuchajcie 
dziewczyny, od „więc” zdania się nie zaczyna, 
nigdy!”- to ja do dzisiaj to pamiętam. To wła-
śnie ona w czwartej  klasie (na najgorszej dla 
mnie lekcji  – matematyce)  przyniosła mi an-
kietę na studia i prosiła, żebym ją wypełniła. 
Wybrałam zawód nauczyciela i zrobiłabym to 
jeszcze raz.’’ 

Natomiast Pan Adam Kułaj,  rusycysta i zało-
życiel szklonego Zespołu Tańca Zamościaki do-
daje: ’’Gdy przechodziłem na emeryturę i że-
gnałem się z kolegami, to mówiłem, że ja się 
spełniłem jako nauczyciel. Nie wiem, czy 
uczniowie to mogą potwierdzić.  A teraz co za-
uważam?  Dzisiaj  naszym kolegom jest bardzo 
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trudno, zresztą zawsze było trudno, ale teraz jest 
wyjątkowo ciężko uczyć. Świat dzisiaj jest  jak 
wyścig szczurów, wszystko można zmierzyć, w 
liczbach przedstawić, ale gubi nam się nieraz tak 
zwane człowieczeństwo. Czy myśmy zadbali o 
ukształtowanie człowieczeństwa u naszych 
uczniów? Gdy patrzę na swoich uczniów, to o 
zdecydowanej większości mogę powiedzieć, że 
są dobrze przygotowani z człowieczeństwa. A to 
jest bardzo ważne!’’  

A co z nauczycielami, o których myślimy, że 
obecnie się na nas uwzięli?  

Pani Janina Gondek tłumaczy: ’’Pewnego ra-
zu moja  uczennica powiedziała mi:   „Pani, gdy 
mi stawia dwójkę, to się cie-
szy”.  Chcę powiedzieć, że każda dwójka, któ-
rą  postawiłam,  znaczyła dla mnie klęskę, prze-
graną, tak jakbym dostała gola w bramkę. I gdy 
później owa dziewczyna została nauczycielką, 
spytałam ją: „I jak to jest,  masz  satysfakcję, że 
stawiasz dwójki? –Nie, ja się martwię” - odpo-
wiedziała. Nigdy nie miałam żadnej przykrości, 
gdy postawiłam dwójkę, bo każdy wiedział, że 
postawiłam ją sprawiedliwie i nie w złości. Gdy-
by nawet mój największy wróg umiał, to nigdy 
bym mu nie postawiła dwójki dlatego, że go nie 
lubię, tylko postawiłabym mu taką ocenę, na jaką 
zasłużył.’’ 

Czego się wymaga od nauczyciela?   

Powinien  mieć dużą wiedzę  oraz talent do jej 
przekazywania. Musi mieć 
też  dar wychowywania, a to oznacza, że  musi 
kochać młodzież i pracę z nią.  

Musi również być pracowity i zdyscyplinowa-
ny. Nauczyciela ocenia się za to, jaką wiedzę 
oraz jakie wartości przekaże młodemu pokole-
niu, a także jak mu ułatwi start w życie. Ważny 
jest talent pedagogiczny! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozstania czas 

Dwie godziny upłynęły bardzo szybko, pozo-
staje nadzieja, że takie spotkania na stałe wpi-
szą się w kalendarz imprez szkolnych. Warto 
posłuchać, co na temat naszej szkoły, uczenia, 
życia  mają do powiedzenia Ci, którym tak 
wiele zawdzięczamy. Przecież każdy kiedyś 
miał swojego Mistrza. Warto o tym pamiętać. 

Artykuł powstał dzięki  pomocy  Karola Krupy, Kacpra 
Kucharskiego z klasy 2a oraz Diany Berdak z klasy 2i. 

Dziękuję 

Killjoy 
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Jubileuszowo          

Dla każdego absolwenta liceum, wspomnienia o czasie spędzonym w „szkolnej ławie” 
są bardzo ważne. Odnajdujemy w nich niezapomniane chwile, do których wraca w 
późniejszym życiu. Jak wyglądała szkoła, w której obecnie się uczymy? Czy ucznio-
wie mieli te same poglądy i obawy? Swoje wspomnienia z lat licealnych, spędzonych w 
murach naszej szkoły zgodziła się opowiedzieć nam Pani Marlena Kordalska. 

 
Pani Marlena jest znanym         
w Zamościu lekarzem, osobą na 
której polega wielu ludzi.      
Zawsze miła, otwarta, cierpliwa 
- to przyjazna dusza. Jest także 
absolwentką naszego liceum,      
w którym uczyła się w latach  
1979-1983. 
Tekst jest zapisem rozmowy 
przeprowadzonej 16.11.2015  
 
 
Jak wyglądała wówczas szkoła? 
 
W tamtych latach w szkole było 
5 równoległych klas, w każdej 
około trzydzieści osób. Jednak 
profile klas nieco różniły się od 
znanych nam dzisiaj. Wyglądały one następują-
co: 
 Matematyczno – fizyczny, gdzie zawsze 

większością byli chłopcy, 
 Biologiczno – chemiczny, tutaj sytuacja 

przedstawiała się odwrotnie, dominowały 
kobiety 

 Klasa humanistyczna 
 Ogólna z językiem francuskim 
 Ogólna z językiem angielskim 
W poniedziałki zawsze odbywały się apele, 
podczas  których czytane były różne ogłoszenia, 
i historie z życia szkoły. 
Musieliśmy także  nosić obowiązkowo szare 
mundurki z tarczami. Oczywiście część ludzi 
się wyłamywała, ale przy wejściu do szkoły 
sprawdzany był strój.  
Już wtedy były „szanse” .Uczniowie, tak jak 
dzisiaj z każdego przedmiotu mieli do wykorzy-
stania jedną w semestrze. 
„Uczniowie I Liceum, uważali się za lepszych 
od tych, którzy uczyli się w drugim, choć po-
ziom był wyrównany” przyznała P. Marlena.  

 
Samorząd 
 
Marlena Kordalska była kiedyś przewodniczącą 
samorządu szkolnego w naszym liceum. Oczy-
wiście samorząd wyglądał nieco inaczej niż 
dziś, zajmował się też innymi sprawami . Nie 
miał aż takiej swobody działania, jaką ma obec-
nie. Wówczas dużą rolę odgrywał ustrój pań-
stwa. My nie znamy pochodów 1 maja, na które 
obowiązkowo liceum musiało się stawić. Upa-
dał socjalizm, a powstawał nowy rodzaj ustroju 
państwa, czego skutki widzimy również dziś. 
„Mimo, iż działalność samorządu była ograni-
czona ideologią, to coś zawsze próbowaliśmy 
zrobić” wspomina Pani Marlena. Działaniami 
samorządu było organizowanie imprez, nie tyl-
ko tych typowo szkolnych, czasami trzeba było 
załatwić bilety na koncert jakiegoś zespołu             
i rozprowadzić je w szkole. „Najważniejsza jed-
nak była współpraca samorządu z dyrektorem” 
przypomina Pani Marlena. – „Pan Dyrektor       

Wspomnienia 
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Bolesław Hass , jego poczucie humoru i dystans 
do rzeczywistości pozwoliły nam nie czuć, że 
jesteśmy w rygorze socjalistycznych ideologii, 
zawsze można było się do niego zwrócić.” Sa-
morząd też nade wszystko reprezentował szko-
łę. Jednym z ważnych wydarzeń w szkole jest        
i była studniówka. „Za naszych czasów odby-
wała się ona bez alkoholu, a mimo to bawiliśmy 
się znakomicie” zauważa Pani Marlena.   
 
Lekcje i klasa  
 
Jednym z największych postrachów wśród na-
uczycieli był wtedy Pan Teofil Lawgmin.            
U niego na lekcji było cichutko, a sala wypeł-
niona była atmosferą wszechogarniającego stre-
su. Wszyscy pamiętają lekcje przebiegające w 
ogromnych nerwach. Przy odpytywaniu wszy-
scy drżeli. „Sprawdzianów nie pisali wszyscy, 
ale parę osób wyznaczonych na lekcji przez na-
szego profesora. Mimo to pan profesor Teofil 
Lawgmin wychował rzeszę lekarzy, mnóstwo 
ludzi właśnie dzięki chemii z tym panem dosta-
ła się na medycynę.” O dziwo nie szanował lu-
dzi z klas biologiczno – chemicznych , ale ludzi 
z matematyczno – fizycznych, twierdził bo-
wiem, że ścisły umysł poradzi sobie ze wszyst-
kim. „Ogółem lekcje często były stresujące, 
jednak nasi koledzy z klasy zawsze rozładowy-
wali napięcie związane z nauką” z uśmiechem 
dodała P. Marlena. 
Lekcje Wf-u nie były dla dziewczyn przyjemne. 
Zajęcia odbywały się na dziedzińcu i stanowiły 
chwilami wyzwanie dla dziewcząt uczących się 
wówczas w szkole, gdyż podczas ćwiczeń zza 
szyb przypatrywali się im chłopcy uczący się w 
elektryku. 
P. Marlena zdecydowanie swoją klasę uważa za 
niezwykle udaną i  niezapomnianą.  
Mówi: „Najlepsza w szkole była nasza klasa. 
Nie było w niej podziałów. Mieliśmy ze sobą 
dobre relacje i jesteśmy bardzo ze sobą zżyci do 
tej pory, nadal pomagamy sobie, wspieramy się, 
wiemy że możemy na siebie liczyć.” Wycho-
wawcą klasy była pani Janina Gondek, ucząca 
biologii. Kobieta specyficzna, mająca niezwy-
kle poczucie humoru i otwartość umysłu. 
Prowadzono też pamiętniki klasowe, których 
my nie znamy. Były to zeszyty, w których każ-
dy zapisywał swoje przemyślenia, wspomnie-
nia, plotki, opisywano znane pary, a także       

 
obgadywało nauczycieli. Niektórzy chłopcy pi-
sywali nawet science fiction w odcinkach. 
P. Marlena pamięta do dziś pewną lekcję. 
„Po dzwonku w sali było głośno, chwile wcze-
śniej w zeszycie zostały umieszczone okropne 
wpisy na temat naszej matematyczki, zrzuciłam 
go pod ławkę, a ona nakazała przynieść jej ze-
szyt i pokazać, z warunkiem otrzymania oceny 2 
za niewykonanie polecenia.. Rzecz jasna, nie 
mogłam podać jej tego zeszytu, były tam takie 
wpisy, że nie wiem czy co lekcje nie miałabym 
kolejnej 2.” 
Ponadto zawsze przed klasówką cała klasa cho-
dziła do Św. Katarzyny, pomodlić się, dzięki 
czemu wszyscy wiedzieli, kto ma tego dnia waż-
ny sprawdzian. 
 
Profesor Piotr Linek na jednym roku 

         „Nasz kolega wciąż tutaj uczy, toteż wraz 
z rówieśnikami dalej czujemy się tu swobod-
nie.” stwierdziła P. Marlena. Pan Piotr był 
w  równoległej klasie -  ogólnej z językiem fran-
cuskim. Trenował boks i odnosił spore sukcesy 
na tym polu. Zawsze miał liczne wielbicielki – 
„tłumy dziewczyn do niego wzdychały, chociaż 
on tego nie zauważał. Wtedy nikt jeszcze nie 
znał go jako poety, ale już wtedy też był osobą 
sympatyczną i to się nie zmieniło”. Zawsze był 
lubiany i delikatny w stosunku do kobiet. Tak 
o  nim opowiada jego rówieśniczka. 

 
Spotkania z rówieśnikami są organizowane do 
dziś. 

Spotkania  rocznika są organizowane co pięć lat. 
„Początkowo były to spotkania tylko naszej kla-
sy, po piętnastu latach też całej szkoły”. Następ-
ne ma się odbyć w czerwcu 2018 r., w rocznicę 
matury. Każde spotkanie jest umawiane na wio-
snę. Tworzona jest lista uczestników. Określany 
jest ogólny program i koszty z tym związane. 
Generalnie odpowiedzialni są przedstawiciele 
poszczególnych klas. Byli absolwenci informują 
się o spotkaniach i kontaktują się głównie przez 
e-maile. Jest to najłatwiejszy sposób utrzymania 
kontaktów na znaczne odległości, np. między 
krajami , dlatego powstała odpowiednia grupa . 
„Nic nie zastąpi nam rozmów ze sobą, gdzie 
można zobaczyć, usłyszeć, poznać reakcję dru-
giej osoby.” Powrót do czasów liceum, te spo-

Jubileuszowo 
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tkania są dla ludzi czasem by dostarczyć sobie 
energii na dalsze działania i boje toczone w ży-
ciu. Na tych spotkaniach ludzie jak i nauczyciele 
rozmawiają, wspominają, nade wszystko cieszą 
się ze sposobności bycia razem. 
„Dzięki dobrym relacjom ze szkoły średniej, 
przyjaźniom zawartym w tym okresie, łatwiej 
dźwigać życie, bo co by się nie zdarzyło, gdy się 
spotykamy dla siebie zawsze mamy po 18 lat.” 
Wśród przyjaciół z klasy jest paru lekarzy, jeden 
stomatolog, paru farmaceutów, weterynarzy, 
prawników, nauczycieli, jednak nie to jest naj-
ważniejsze kim Ci ludzie zostali i co osiągnęli. 
Relacje, które powstały w liceum są ważne dla 
tych ludzi, przyjaciele z tego okresu przyjaciół-
mi zostali na całe życie, co ukazuje P. Marlena 
w słowach: „Dla nas nie ma większego znacze-
nia czy poniosłeś porażkę czy sukces, bo to po-
jęcie względne, nieważne kto ile zarabia, tylko 
to, że jest, że rozmawia i wciąż ma 18 lat.”  

 
 
 
 
 

Liceum jako wspomnienie.. 
 
P. Marlena widzi okres liceum jako czas, w któ-
rym pamięta się wszystkie przyjaźnie, wielkie, 
małe i pierwsze miłości. To czas kiedy krystali-
zuje się osobowość płci, to czas postrzegania 
różnic. Do liceum zawsze wraca się z senty-
mentem, gdyż człowiek nigdy nie czuje się tak 
dorosły jak wtedy. „Dla wielu ludzi jest to czas 
ogromnych nadziei, potencjalnych możliwości, 
zawsze się do tego wraca.” 
 
Dziękuję Pani doktor za poświęcony mi czas. 
 

    Filomena  
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Ciekawostki 

Czy wiesz, że Zamoyski…? 
Jan Zamoyski… Teoretycznie każdy z nas powinien coś o nim wiedzieć. Wie-

my, że był Hetman Wielkim Koronnym, znakomitym politykiem oraz że założył Za-
mość. Ale może warto dowiedzieć się czegoś ciekawszego? 

 
Jan Zamoyski, a właściwie Jan Sariusz Za-

moyski. Jego drugie imię pochodzi od legendarnego 
przodka Zamoyskich – Floriana Szarego lub Sariu-
sza, był tak nazywany z powodu wielkiego upodoba-
nia do szarej barwy. Florian jest przedstawiany jako 
rycerz bez skazy. Zdobył on własnym cierpieniem i 
męstwem zaszczytny herb Jelita dla swojego rodu. 
W bitwie pod Płowcami (co zostało upamiętnione na 
obrazie Wojciecha Kossaka) Florian Szary podtrzy-
muje własne jelita wypływające z przeciętego trzema 
krzyżackimi włóczniami brzucha. Dla upamiętnienia 
ran, król Władysław Łokietek dodał do jego dotych-
czasowego herbu Koźlarogi wyobrażenie włóczni i 
w ten sposób powstał sławny herb Jelita.  

Małżonki Jana Zamoyskiego 
Jan Zamoyski był żonaty czterokrotnie. 

Pierwsze małżeństwo zawarł z kasztelanówną Anną 
Ossolińską. Trwało ono bardzo krótko; zmarła rok 
pod ślubie. Księżniczka Krystyna Radziwiłłówna 
jako druga została żoną Zamoyskiego. Pan młody, 
aby uświetnić zaślubiny, posłał po Jana Kochanow-
skiego — wtedy światło dzienne ujrzała „Odprawa 
posłów greckich”, która została odegrana przed parą 
królewską i parą nowożeńców w Ujazdowie 12 
stycznia 1578 roku. Krystyna urodziła Elżbietę 
(Halszkę), która zmarła jeszcze w wieku niemowlę-
cym. Niedługo po śmierci dziecka zmarła też matka. 
Małżeństwo Zamoyskiego z Radziwiłłówną miało 
charakter polityczny, ale nie było pozbawione uczu-
cia. W rozpaczy po śmierci swej młodziutkiej Krysi, 
Jan pisał – „To, com ja na świecie najmilszego miał, 
małżonkę moją śmierć zabrała”. W kolejny związek 
wstąpił Zamoyski z Gryzeldą Batorówną. Ostatnią 
żoną została kasztelanówna Barbara Tarnowska, któ-
ra wydała na świat córkę Gryzeldę i tak długo ocze-
kiwanego przez wszystkich dziedzica olbrzymiej 
fortuny – Tomasza.  

W trzy strony świata 
 Z wieży zamojskiego ratusza, od maja 

do września, w każde południe rozlega się hejnał 
wygrywany przez trębacza. Jednak grany jest tylko 

w trzy strony świata. Działo się tak już za życia Jana 
Zamoyskiego.  

 Jedni twierdzą, że hetman tworząc ordyna-
cję (czyli jakby suwerenne państwo) i jej stolicę w 
Zamościu ze szlachecką fantazją konkurował ze sto-
licą w Krakowie, że wielki i  dumny magnat miał 
ambicje państwowe i nie chciał pozdrawiać stolicy 
P o l s k i . 
- Inne tłumaczenie, to rywalizacja między akademia-
mi. Otóż podobno profesorowie Akademii Krakow-
skiej nazywali Akademię Zamojską "szkołą", chcąc 
w ten sposób podkreślić, że tylko uczelnia w Krako-
wie jest godna miana "akademii". . 
- Z osobliwym sposobem grania hejnału niektórzy 
wiążą śmierć Samuela Zborowskiego. Został on 
schwytany i ścięty w Krakowie z rozkazu kanclerza 
Jana Zamoyskiego. Wyrok wykonano na mocy li-
stownego porozumienia z królem, ale bez sądu. 
Szlachta krakowska była wstrząśnięta, obrażona ta-
kim postępowaniem, na sejmikach krzyczano o Za-
moyskim głośno i gniewnie.  Jeszcze inna  wersja 
mówi, że Zamoyski, który pomógł zdobyć tron 
Zygmuntowi III Wazie wszedł z nim w konflikt 
i nie chciał mieć nic wspólnego z królem i stoli-
cą.  Historycy uważają jednak, że hejnał jest wy-
grywany po prostu w stronę trzech bram wjaz-
dowych do miasta.  
Przewidywana śmierć? 
Jan Zamoyski zmarł w wieku 63 lat. „Po biesiadzie i 
wesołych z domowymi i gośćmi rozmowach, nie 
czując żadnej na zdrowiu słabości, udał się do snu, 
którego po południu miał zwyczaj zażywać. Gdy 
ocknął się mdłości go ogarnęły tak mocno, że w 
krótkim czasie na rękach żony, syna jedynaka i przy-
jaciół dokonał chwalebnego żywota”. Kronikarze i 
genealodzy twierdzą, iż śmierć Hetmana miały po-
przedzić liczne przepowiednie. Podczas mszy miała 
upaść przed stojącym koło króla Zamoyskim świeca. 
Innymi znakami były: niespodziewanie zwalona wie-
ża przy kościele świętego Jana w Warszawie oraz 
widziana przez siedem dni kometa.      A. Magdziarz 

Szary  
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Psychologia 

W objęciach Morfeusza… 

Morfeusz to grecki bóg i uosobienie marzeń sennych. Potrafił przybierać postać 
dowolnej istoty, a w snach ukazywał się jako osoba ukochana. Jednak nie o mi-
tologii będzie tu mowa, a o czynności, której poświęcamy aż 1/3 naszego życia- 
śnie.  

Nasz organizm podczas snu 
 
Sen wydaje się spójną całością, ale tak napraw-
dę dzieli się na 4 główne fazy.  W etapie pierw-
szym nasz organizm znajduje się w chwili, gdy 
próbuje zasnąć.  Wtedy bardzo łatwo jest prze-
rwać nasz sen, a po obudzeniu wcale nie czuje-
my, że przed chwilą spaliśmy. W tej fazie gałki 
oczne zaczynają poruszać się wolniej, a mięśnie 
stopniowo się rozluźniają. Następnie przecho-
dzimy do najdłuższego etapu- trwającego nawet 
pół nocy- etapu drugiego. W trakcie jego trwa-
nia gałki oczne całkowicie przestają się poru-
szać, oddech i bicie serca się regulują, tempera-
tura ciała spada, a fale mózgowe stają się słab-
sze. To właśnie powoduje znajomy niektórym 
brak orientacji po przebudzeniu. Gdy obudzimy 
się w tej fazie, nie mamy zielonego pojęcia, 
gdzie jesteśmy, ani nie jesteśmy w stanie lo-
gicznie myśleć. Trwa to do momentu, aż nasz 
organizm zrozumie, że już nie śpi i „dojdzie do 
siebie”.  Etap trzeci to najważniejsza część na-
szego snu. Wtedy właśnie śpimy najgłębiej, 
uwalniają się hormony, odzyskujemy energię, a 
także regenerujemy uszkodzenia organizmu. 
Fale mózgowe przechodzą na inne częstotliwo-
ści. Właśnie wtedy osoby z predyspozycjami do 
lunatykowania zaczynają „wędrować” przez 
sen. Czwarta i ostatnia faza snu to tzw. faza 
REM. Jej nazwa pochodzi od angielskich słów 
rapid eye movement, które oznaczają „ gwał-
towne ruchy gałek ocznych”. Jest to pierwsza 
cecha charakterystyczna dla tej fazy. Wtedy 
właśnie najintensywniej śnimy, a nasz mózg 
pracuje tak samo, jak w czasie, gdy jesteśmy 
całkowicie obudzeni. Jest to dość dziwny stan, 
ponieważ wtedy gwałtownie oddychamy, serce 
zaczyna bić nieregularnie, nasze ciało jest 
„pobudzone”, jednak nie możemy wykonać 
żadnego ruchu, bo jesteśmy sparaliżowani. W 
tej fazie u osób z chorobami serca nasilają się 
objawy. Cały ten cykl powtarza się kilka razy w 

Co nieco o snach 
 
Każdej nocy śnimy. Około 12% społeczeństwa 
widzi sny jako czarno-białe, natomiast cała resz-
ta odbiera je w kolorze. Co ciekawe, sny pala-
czy, którym udało się zerwać z nałogiem są bar-
dziej kolorowe niż osób nieuzależnionych. Sny 
osób, które straciły wzrok jakiś czas po urodze-
niu, występują w postaci migawek bądź klisz. 
Natomiast osób niewidomych od urodzenia, 
przepełnione są zapachami, dźwiękami oraz 
wrażeniami dotykowymi. Śniąc widzimy nie-
znajome osoby. Nie jest to jednak jedynie wy-
twór naszej wyobraźni. Są to ludzie, których już 
kiedyś widzieliśmy (np. mijaliśmy ich na ulicy), 
ale nie zapamiętaliśmy ich twarzy. Należy jed-
nak pamiętać, że sny to zjawiska czysto psycho-
logiczne, dlatego ich znaczeń nie należy doszu-
kiwać się w senniku, bo nie u każdego można je 
interpretować tak samo.  
 
Korzyści płynące ze snu 
 
Podczas snu w naszym organizmie tworzą się      
i utrwalają wspomnienia. Umysł decyduje wte-
dy, które z naszych wspomnień można zacho-
wać, a które należy odrzucić. Badania pokazują, 
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że zachowujemy te wspomnienia, które wywo-
łały w nas największe emocje. Warto też wspo-
mnieć o tym, że sen pełni bardzo ważną rolę w 
procesie uczenia się. Drzemka przed rozpoczę-
ciem nauki przygotowuje mózg do zapamięty-
wania, a po nauce pomaga utrwalić i usystema-
tyzować nabytą wiedzę. Ma tez duży wpływ na 
naszą kreatywność i zdolność łączenia faktów, 
ponieważ mózg w stanie spoczynku tworzy po-
łączenia, których nawet nie jesteśmy świadomi. 
Według ustaleń naukowców, po przebudzeniu 
istnieje o 33% większe prawdopodobieństwo, 
że będziemy w stanie łączyć pozornie niepo-
wiązane ze sobą pomysły. Sen jest również 
ważny dla osób uczących się gry na instrumen-
tach, jazdy samochodem czy tańca, ponieważ 
sprawia, że czynność staje się automatyczna. 
Mózg przenosi te wiadomości z pamięci krótko-
trwałej do długotrwałej, dlatego przestaje nam 
to sprawiać problem. Podczas snu nasz orga-
nizm oczyszcza się z toksyn . Istnieje teoria, że 
niewystarczająca ilość snu może potencjalnie 
prowadzić do przyspieszenia rozwoju chorób, 
takich jak choroba Parkinsona czy Alzheimera.  
Warto tez wspomnieć, że nawet 6 minut drzem-
ki może przywrócić nam siły. Badania pokaza-
ły, że nawet chwila snu wystarczy, aby polep-
szyć wyniki w testach sprawdzających poziom 
wykonania różnych zadań.  

 

 

 

 

 

 

 

Co, jeśli śpimy za mało? 
Deficyt snu może mieć bardzo poważne konse-
kwencje nie tylko dla naszego samopoczucia, 
ale też wyglądu i, co ważniejsze, zdrowia. Pod 

wpływem braku snu stajemy się rozdrażnieni      
i mniej odporni psychicznie, a czynności wyma-
gające uwagi i skupienia stają się problemem. 
Cierpi również nasze poczucie własnej wartości 
i motywacja. Należy też powiedzieć, że duża 
część wypadków drogowych jest powodowana 
właśnie przez niewyspanych kierowców. Bada-
nie na symulatorze jazdy samochodem wykaza-
ło, że kierowcy, którzy nie spali od 21 godzin 
osiągali tak samo niskie wyniki jak kierowcy 
mający we krwi 0,8 promila alkoholu. Gdy śpi-
my, nasz organizm produkuje hormony, które 
decydują, jak bardzo głodni będziemy następne-
go dnia. Dlatego przez niedobór snu częściej 
sięgamy po niezdrową żywność i słodycze. Mo-
że to prowadzić do nadwagi, otyłości, a nawet 
cukrzycy. Dzieci, które się nie wysypiają są nad-
pobudliwe, drażliwe i niespokojne.  Z badania 
przeprowadzonego w Chinach wynika, że 14% 
dzieci ze szkół podstawowych cierpi na niedo-
bór snu. U tych dzieci zaobserwowano gorsze 
relacje z rodzicami i rówieśnikami, słabsze 
umiejętności spo-
łeczne i gorsze 
wyniki w nauce.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Śpij spokojnie! 
Podobno każdy człowiek przez całe swoje życie 
śpiąc połyka około 50 pająków. Nie jest to jed-
nak prawda, ponieważ pająki zbyt bardzo boją 
się ludzi, aby wejść im do ust. Te małe istoty 
potrafią wykrywać zagrożenie dzięki wibracjom, 
których śpiący człowiek wydaje mnóstwo, po-
cząwszy od oddychania, a na chrapaniu skoń-
czywszy. Dlatego nie bójmy się, nawet pająk- 
samobójca nie odważy się wejść nam do gardła, 
a nawet jeśli, i tak nie zostanie połknięty. Może-
my więc spać spokojnie :)                       Ada 
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Uczeń w wielkim świecie 

Dotykanie Wenecji 

 

 

 

 

Poranna pobudka,  
szybka toaleta, śnia-
danie. Ruszamy!  
Kierunek - Triest. Po 
dotarciu na miejsce, 
poszukiwanie stacji 
kolejowej. Pociąg do 
Wenecji!!! Trudno 
było wierzyć, że zo-
baczę to miasto! Go-
rące popołudnie, mi-
mo to ludzie w po-
ciągu ubrani w długie 
spodnie, co wydawa-
ło się nam dziwne, 
ponieważ upał był 
nie do wytrzymania. 
Po około 3 godzinach 
dotarliśmy na miej-
sce, zmęczeni podró-
żą w nieklimatyzo-
wanym pociągu. A więc Wenecja naprawdę ist-
nieje…, nie tylko na fotografiach. Dotykam ar-
chitektury: duża ilość kamienic, mostów, wod-
nych uliczek morza, które wygląda jak rzeka 
oddzielająca od siebie wysepki. Bo Wenecja to 
ponad sto wysepek, sto pięćdziesiąt kanałów, 
czterysta mostów i słynne gondole oraz wodne 
tramwaje. Zapominam o zmęczeniu. Wąskimi 
uliczkami kierujemy się na Plac św. Marka. 
Przepiękne miejsce, niestety zatłoczone. Udaje 
się nam nie zgubić! Bajkowy widok na Most 
Rialto, pod którym płynęło morze, a na nim 
gondole i tramwaje wodne. Po obu brzegach 
niezwykle kolorowe i różnorodne kamienice. 
Doskonale współgrająca całość, jedność. Siedzi-
my w jednej z niezliczonych knajpek. Przy są-
siednim stoliku para Japończyków. Siedzą na-
przeciwko siebie, zapatrzeni w… każdy swoją 
komórkę, nie zamieniając chyba ani jednego sło-
wa. Jednak włoska pizza najlepsza jest w Wero-

Za to widok z mostu na drugą część ma-
lowniczej Wenecji – niezwykły! Mogłabym tak 
stać i podziwiać to nierealne miasto całymi go-
dzinami. Nie chciałam wracać, a czas powrotu 
zbliżał się nieubłagalnie. Nawet podróż, tym 
razem klimatyzowanym pociągiem, nie po-
mniejszała uczucia niedosytu: dlaczego już? 
Dlaczego tak szybko? Czy jeszcze tu wrócę? Z 
podobnymi pytaniami dojechaliśmy do Triestu. 
A potem już naszymi samochodami do Chorwa-
cji, z powrotem przez około półkilometrowy 
most na wyspę Krk, gdzie mieszkaliśmy.  

Są miejsca, o których opowiedzieć się 
nie da, trzeba je zobaczyć, trzeba ich dotknąć! 
Ilekroć wracam myślami do tej mojej śnionej na 
jawie bajki, pojawia się pragnienie powrotu 
i  tęsknota, tęsknota, tęsknota...  

       
                               Kasia 

Wąskimi uliczkami kierujemy się na Plac św. Marka. Przepiękne miejsce,        
niestety zatłoczone.  Udaje się nam nie zgubić! Bajkowy widok na Most Rialto, 
pod którym płynęło morze, a na nim gondole i tramwaje wodne. Po obu brze-
gach niezwykle kolorowe i różnorodne kamienice. Doskonale współgrająca       
całość, jedność. 
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Moda, zdrowie i uroda 

Prezentowy zawrót głowy  
Nadchodzący czas świąteczny to niewątpliwie jeden z najlepszych momentów,            
by podziękować naszym bliskim za fakt ich obecności przy nas. W poszukiwaniu      
inspiracji przemierzamy przez wiele sklepowych korytarzy, a także stron interneto-
wych, które próbują nam przekazać wiele różnorodnych propozycji. Pojawia się jed-
nak pytanie: jak odpowiednio wybrać i na co zwracać uwagę, by nie zawieść naszego 
obdarowywanego?  

Najistotniejszą rzeczą przy poszukiwaniach od-
powiedniego podarunku jest kierowanie się zain-
teresowaniami, bądź upodobaniami naszego od-
biorcy. Ta zasada, doskonale nam znana, nie 
zawsze jednak będzie pomocna, gdyż mogliśmy 
wyczerpać jej zasoby lub nie do końca jesteśmy 
przekonani o gustach naszych obdarowywanych. 

 Jak więc mamy sobie w tej sytuacji poradzić?  
Przede wszystkim pamiętajmy, że nawet te naj-
mniejsze rzeczy mogą mieć wielkie znaczenie. 
Spróbujmy odnaleźć punkt zaczepienia opierając 
się na tym, co łączy nas z drugą osobą. Przy tym 
dodajmy trochę fantazji oraz wyobraźni, a pro-
blem powoli rozwiąże się sam. 
 Co dalej? 
Drugą, istotną rzeczą jest fakt, że wcale nie mu-
simy wydawać majątku, by nasz prezent był wy-
jątkowy.  Od najdawniejszych czasów najwięk-
szą wartością cieszą się podarunki wykonane 
przez nas samodzielnie. Tutaj się zatrzymajmy, 
aby odnaleźć kilka pomysłów. Największym za-
interesowaniem ostatnich czasów cieszą się wy-
konane ręcznie kolaże ze wspólnych zdjęć, które 
są świetnym wspomnieniem wyjątkowych chwil, 
bogato zdobione szkatułki, pudełeczka lub sło-
iczki na drobiazgi, wszelkiego rodzaju dekoracje 
o tematyce świątecznej, urozmaicone naszymi 
pomysłami przedmioty codziennego użytku, na 
przykład: kubki, breloczki, sztućce, czy też wy-
konana przez nas biżuteria.  

Podążając za trendami ostatnich czasów może-
my wspomnieć również o częściach garderoby, 
które często decydujemy się personalizować 
przez stworzone samodzielnie napisy, rysunki, 
bądź wzory itp. 
 
Kierując się nawykiem zakupów. 
 Podążając za trendami sklepowych witryn 
wchodzimy do nieco bardziej rozległego świata 
możliwości wyboru odpowiedniego prezentu. 
Nie dajmy się jednak ponieść emocjom i mimo 
wielu możliwości, starajmy się wybierać roz-
sądnie.  
Stawiając na oryginalność możemy przebierać 
w kategoriach takich jak: 

 płyty ulubionych zespołów obdaro-
wywanej/obdarowywanego, 

 bilety na trasy koncertowe ulubionego 
zespołu, 

 literatura, 
 akcesoria motoryzacyjne, 
 akcesoria sportowe, 
 biżuteria, 
 kosmetyki, 
 wszelkiego rodzaju akcesoria papier-

nicze, m.in.: pióra, długopisy,  
 zawsze czule odbierane maskotki, 
 płyty z filmami, 
 akcesoria na urządzenia elektroniczne, 
 elementy garderoby, m.in.: krawaty, 

spinki, torebki. 
 
Gdy mamy trochę większy budżet pojawiają 
się  pomysły na różnego rodzaju vouchery do 
coraz chętniej odwiedzanego SPA, fundowanie 
skoków na bungee, skoki ze spadochronem, 
niekiedy loty paralotnią. Swoje zainteresowanie 
zyskały także zróżnicowane kursy, np.: gotowa-
nia, tańca, czy nawet doskonalenia jazdy.  
Są to jednak zazwyczaj zbyt kosztowne rozwią-
zania, dlatego powróćmy do bardziej przy ziem-
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skich sfer i pozostańmy przy naszych możliwo-
ściach.  

 
 

Top 5 prezentów 
 
 
Dla niej 
Zegarek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ulubione perfumy 
Książka 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Torebka 
5. Kosmetyki do ciała 
 
 
Dla niego 
1. Ulubione perfumy 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Portfel 

 
3. .Bransoletka 
 
4. Pasek do spodni 
 
5. Kubek 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dla najmłodszych 
 
1. Niezawodne lego 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Puzzle 
 
 
3. Pluszaki  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Monika K. 
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Czytam bo lubię 

Jim Stovall- „Bezcenny dar”   
„Zajrzyj w głąb duszy Twojego bliźniego i nakłoń ku niej nie tylko ucho, ale 
serce i wyobraźnię, nasłuchując z cichą, niecierpliwą miłością.” 

    Jim Stovall jest jednym z najpopularniejszych 
i  najbardziej inspirujących mówców na świecie. Po-
mimo całkowitej utraty wzroku od lat odnosi sukce-
sy w wielu dziedzinach i wiedzie szczęśliwe życie. 
W czym tkwi jego sekret? Odpowiedź na to pytanie 
możemy odnaleźć w jego książce, w której odkrywa 
przed czytelnikami swoją tajemnicę. 
    
 Po śmierci Reda Stevensa cała jego rodzina oczeku-
je podziału majątku. Jednak Jason od swojego stry-
jecznego dziadka ma możliwość dostać coś o wiele 
bardziej wartościowego niż pieniądze. Instrukcje 
pozostawione przez zmarłego mają na celu zmienić 
zachowanie i poglądy na życie młodego człowieka. 
Jeżeli Jasonowi uda się wykonać wszystkie dwana-
ście zadań, otrzyma tytułowy bezcenny dar. Czy 
egoistyczny i arogancki chłopak jest w stanie prze-
myśleć swoje życie i zdać sobie sprawę z tego, co w 
nim naprawdę najważniejsze? 
     
Po lekturze „Małego Księcia”, „Oskara i Pani Róży” 
czy też „Braci Lwie Serce” byłam przekonana, że 
żadna książka nie obudzi we mnie już tylu emocji. 
Zmieniłam zdanie, gdy w moich rękach znalazł się 
„Bezcenny dar”, który mogę śmiało zaliczyć do gro-
na moich ulubionych książek. Co prawda jest bardzo 
krótka (liczy zaledwie 200 stron), ale jej wielkość 
nie tkwi w ilości stron, ale w przesłaniu, z którym 
powinien zapoznać się każdy człowiek.  Nie liczy się 
ilość, ale jakość i ta lektura jest na to doskonałym 
przykładem. Pełna ciepła i pozytywnej energii po-
zwala zatrzymać się choć na chwilę w pędzie życia. 
Wnosi świeży powiew do naszego życia, pozwala 
przemyśleć wiele spraw, chociaż nie zmieni niczyje-
go życia jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki. 
      
W moim mniemaniu każdy z nas potrzebuje kogoś, 
kto wskaże właściwy kierunek i zainspiruje do dal-
szego działania. Ta książka na pewno jest tego ro-
dzaju drogowskazem. Autor w przedmowie zazna-
czył: „Po przeczytaniu ostatniej strony „Bezcennego 
daru” będziesz innym człowiekiem. Gdy zamkniesz 
tę książkę, nasza wspólna wyprawa dobiegnie końca, 
lecz Twoja osobista podróż ku pełni Twojego powo-
łania dopiero się rozpocznie”. Każdy z nas jest ko-
walem własnego losu i od nas samych zależy, jak 
przeżyjemy nasze życie. Sami decydujemy o tym, 
czy będzie ono wartościowe i dobrze przeżyte, bo 
zmarnowanego życia nikt nam już potem nie zwróci, 

więc lepiej zawczasu uświa-
domić sobie pewne rzeczy, 
aby później nie musieć ni-
czego żałować. Można po-
wiedzieć, że książka ta nie 
jest niczym odkrywczym, że 
wartości, o których mówi, są 
nam dobrze znane, ale czy 
łatwo jest wprowadzić nam 
je w życie? Według mnie 
postawa autora, powinna 
uczyć nas pokory i przyjęcia na swoje barki tego, co 
zostało nam ofiarowane. Doskonale obrazują to sło-
wa Phila Bosmansa: „Żadna noc nie może być aż tak 
czarna, żeby nigdzie nie można było odszukać, choć 
jednej gwiazdy i pustynia też nie może być aż tak 
beznadziejna, żeby nie można było odkryć oazy. Po-
gódź się z życiem takim, jakim ono jest. Zawsze 
gdzieś czeka jakaś mała radość. Istnieją kwiaty, któ-
re kwitną nawet w zimie.” 
   
  Krótka, zwięzła i na temat- takie było zamierzenie 
autora, może i słuszne, jednak według mnie, gdyby 
została bardziej rozbudowana, mogłaby osiągnąć 
jeszcze większy sukces. Osobiście wolałabym, żeby 
była napisana w pierwszej osobie. Chciałabym zoba-
czyć walkę Jasona z samym sobą, z jego wadami 
i  słabościami. Gdyby Jason był głównym bohaterem 
i mogłabym przeżywać przemianę razem z nim, 
książka ta z całą pewnością uznana byłaby przeze 
mnie za doskonałą. Pomimo tego jednak uważam, że 
zasługuje na uwagę każdego, kto jeszcze nie zbudo-
wał swojej hierarchii wartości, lub po prostu nie chce 
zapomnieć o tym, co w życiu liczy się najbardziej. Z 
całą pewnością jest to książka magiczna i wyjątko-
wa, która może otworzyć nam oczy na wiele spraw. 
Gdyby każdy z nas stosował się do wszystkich rad 
tego niezwykłego autora, świat mógłby być napraw-
dę piękny. Uwielbiam książki, z których można wy-
notować piękne sentencje i móc później do nich wra-
cać. Jak pięknie żyć? Na to pytanie próbuje odpo-
wiedzieć Jim Stovall. Każdy na pewno znajdzie w 
niej coś dla siebie. „Podróż może być długa lub krót-
ka, lecz aby mogła się rozpocząć, trzeba kiedyś zro-
bić ten pierwszy krok.” Zróbmy więc go, odnajdźmy 
siebie i zacznijmy być w stosunku do innych tacy, 
jacy chcielibyśmy, aby inni byli dla nas. 

 
Kasia Siwiło 
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Święta na ekranie 

Każdy z nas lubi wyjątkową atmosferę świąt. Tworzymy ją na różne sposoby. 
Dekorujemy mieszkania, słuchamy kolęd i … oglądamy filmy, koniecznie       
świąteczne. Chcemy podzielić się z wami kilkoma propozycjami, aby Kevin sam 
mógł zostać w swoim domu i nie zanudzał nas swoimi przygodami. 

1.Holiday 
Film pochodzi z 2006 
roku i jest komedią ro-
mantyczną, która na 
pewno nikogo nie znu-
dzi. Główne bohaterki, 
aby uciec od problemów, 
podejmują decyzję, że na 
czas świąt zamienią się 
domami. 
Iris zamieszka w sło-
necznym Los Angeles, 
natomiast Amanda przyjeżdża na pokrytą śnie-
giem angielską wieś. Wkrótce po przybyciu na 
miejsce przeznaczenia, obie kobiety odnajdują 
to, czego najmniej się spodziewały: miłość. 

 
2.To właśnie miłość 

10 historii, których aka-
cja rozgrywa się w 
święta, nie koniecznie 
zawsze wesołych, ale 
ostatecznie z happy en-
dem. 
Tak w jednym zdaniu 
można opisać ten film. 
Obsada iście gwiazdor-
ska, bo na ekranie zo-
baczymy chociażby 
Alana Rickmana, Hugh Granta, Colina Firth          
i Emmę Thompson. 
  
3.Listy do M 

To nasza polska pro-
dukcja, która ma po-
dobną formułę, co wy-
żej wymieniony tytuł. 
Kilka historii, które 
dzieją się w święta i są 
w jakiś sposób ze sobą 
powiązane. 
Bardzo ciepły i uroczy 
film idealny do obejrze-
nia z całą rodziną. 

4.Ekspres Polarny 
Coś dla fanów anima-
cji i to bardzo uda-
nych. 
Jest to historia chłop-
ca, który nie wierzy 
już w św. Mikołaja i 
"w nosie ma" magię 
świąt. 
Tymczasem staje się 
pasażerem dość niety-
powego pociągu, zmierzającego na … biegun           
północny. 

5.Miasteczko Halloween 
Jeśli ktoś oglądał filmy 
Tima Burtona, to ten ma 
bardzo zbliżoną estety-
kę, jednakże reżyserem 
jest Henry Selick. Dy-
niogłowy król Mia-
steczka Halloween, za-
fascynowany Świętami 
Bożego Narodzenia po-
stanawia stworzyć wła-
sną wersję tego święta i 
przenieść jego bożona-
rodzeniową radość na 
cały świat. W tym celu 

porywa Świętego Mikołaja i sam wyręcza go w 
jego zadaniu rozdania prezentów, co powoduje 
bożonarodzeniowy koszmar. 

6..Przetrwać Święta 
Ten film to typowa lekka 
komedia, 
która sprawdzi się idealnie 
w długie zimowe wieczo-
ry. Bogaty mężczyzna, sto-
jący przed smutną perspek-
tywą spędzenia po raz ko-
lejny Bożego Narodzenia 
samotnie, postanawia wró-
cić do domu, w którym 
mieszkał jako dziecko       i 
zaproponować jego obecnym mieszkańcom, 
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7. Jack Frost 
Jack Frost jest liderem 
zespołu rockowego. 
Zaniedbuje swoją ro-
dzinę, ponieważ ciągle 
jest więc w trasie. Pew-
nego dnia, spiesząc się 
na wigilijną kolację, 
Jack ginie w wypadku 
samochodowym. Char-
lie i jego matka nie po-
trafią sobie poradzić z 
tą stratą. Dokładnie rok później, w przeddzień 
świąt Bożego Narodzenia, Jack wraca jako śnie-
gowy bałwan. 

 
 

Także CKF Zamość ma dla nas na ten świą-
teczny czas kilka propozycji: 

 
1.Kochajmy się od święta 

Jest to komedia w re-
żyserii Jessiego Nelso-
na opowiadająca o 
czterech pokoleniach 
rodziny Cooperów, 
którzy zjeżdżają się, by 
jak co roku spędzić 
razem święta. Nie jest 
to zbyt wymagająca 
pozycja, ale myślę, że 
potrafi rozbawić widza 
i umilić czas, a czasem 
nawet wzruszyć. 
Jeszcze jedną zaletą jest iście gwiazdorska obsa-
da, na ekranie zobaczymy między innymi Diane 
Keaton, Olivię Wilde czy Amandę Seyfried. 

 
2.Listy do M 2 

 
Druga część polskiej 
produkcji, której ogląda-
nie stało się już tradycją 
w wielu domach. Jest to 
kontynuacja pierwszej 
części. Pojawiają się też 
nowe wątki, które doda-
ją filmowi jeszcze wię-
cej świątecznej magii .  

Jeśli jesteście fanami Karolaka w roli Mikołaja i 
lubicie podczas oglądania filmu odczuwać pe-
łen wachlarz emocji, to wybierzcie się do kin. 
 

 
 

 
3.Krampus. Duch 

Świąt 
Horror na święta? A 
czemu nie?! To pozycja 
dla bardziej odważnych 
odbiorców. Dwunasto-
letni Max co roku ob-
chodzi święta, które nie 
kojarzą mu się zbyt we-
soło Jego najbliższe 
otoczenie to przepraco-
wana, niedoceniana 
matka, siostra, która nie zwraca na niego uwagi, 
ojciec starający się scalić rodzinę. Świątecznej 
atmosfery jakoś nie czuć. A to nie wszystko, bo 
na święta ma przyjechać bardzo dziwna rodzi-
na. Zła, które nawiedzi dom i przemieni każdy 
świąteczny symbol w pułapkę śmierci 
I tak Max traci wiarę w święta. A to poważny 
błąd, bo w ten sposób uruchamia lawinę zła. 

 
 

4.Święty mikołaj dla wszystkich 
 
Belgijsko holenderska animacja opowiadająca 
o trzech zwierząt-
kach, które chcą do-
starczyć swoją listę 
prezentów Mikołajo-
wi. 
Wyruszają więc w 
drogę na poszukiwa-
nie białobrodego 
staruszka. Jest to 
propozycja skiero-
wana do młodszych 
odbiorców, ale star-
szy widz też może 
znaleźć coś dla sie-
bie. Ładne kadry, urocze animacje  i zakończe-
nie z morałem. 
Nic tylko zabrać się za oglądanie z młodszym 
bratem lub siostrą. 

Patrycja 
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Perełki fejsuka 

Perełki z facebooka 

 
Kolejny miesiąc, kolejna porcja "fejsbukowych" inspiracji. 

Mamy nadzieję, że znajdziecie coś dla siebie. 

Długopisem 
malowane, to 
f a n p a g e 
dziewczyny, 
która tworzy 
rysunki przed-
stawiające jej 
stan ducha. Są 
to proste ob-
razki z traf-
nym opisem, 
idealnie odda-
jące różne na-
sze zachowania i sposoby myślenia. Polecam 
zobaczyć, bo to miły przerywnik w czasie prze-
glądania strony głównej. 
 
To nie Ty jesteś właścicielem kota, tylko kot 
jest Twoim właścicielem. 
Właściwie trafne stwierdzenie, które jest też ty-
tułem kolejnej propozycji.  
Na tym fan-
page znaj-
dziecie zdję-
cia kotów. 
Dosłownie, 
tylko tyle i 
aż tyle. Jeśli 
ktoś jest mi-
łośnik iem, 
pewnie chęt-
nie zobaczy 
na swojej tablicy codzienną porcje tych uro-
czych stworzeń. Posiadacze kotów mogą też wy-
syłać zdjęcia i pochwalić się jakich pięknych 
pupili mają. 
 
Jeśli ktoś lubi oglądać 
stare fotografię i interesu-
je się właśnie 
robieniem zdjęć,  powi-
nien koniecznie odwie-
dzić fanpage "Narodowe 
Archiwum Cyfrowe". 
Znajduje się tam wiele 

zbiorów i każdy z nich ma swoją historię. Prze-
glądając je można naprawdę przenieść się w 
czasie. 
 
Nagłówki nie do ogarnięcia, zajmują się wy-
szukiwaniem pomyłek w materiałach dzienni-
karskich i pokazują jak przez drobny błąd może 
zmienić się całkowicie odbiór tekstu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Było o kotach, to teraz czas na psy. 
"Psie sucharki" to zbiór rysunków, których 
głównymi bohaterami są psy i ich typowe za-
chowania. Więk-
szość jest przed-
stawiona w za-
bawny sposób           
i zawiera ciekawy 
podpis. 
 
 
 
 
 
 
 Pytania coachingowe, to dość oryginalny po-

mysł na stronę na facebooku. 
Codziennie pojawiają się tam 
pytania dotyczące ciebie, two-
jego życia, tego jakie masz 
cele i plany. Dzięki temu mo-
żesz chociaż na chwilę każde-
go dnia pomyśleć o czymś 

bardziej wymagającym i zmusić się do refleksji 
na dany temat. 

Patrycja  
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Horoskop 

Czy już wiesz co przyniesie przyszłość ?   

Baran 21.03–20.04 
Samotni mają szansę poznać 
kogoś, wartego bliższego za-
interesowania, kogoś kto zro-
bi im zupę. W ostatnim cza-
sie dzieją się dziwne rzeczy, 
uważaj, może się zakochasz 
w tej zupie. Nie mów za du-
żo, nie wszyscy potrafią cię 

zrozumieć. Powinieneś postarać się o słownik. 
Pilnuj portfela, kieszonkowcy są  nas :/ 
 

Byk 21.04–20.05 
Wskazany we wszyst-
kim umiar. Powinieneś 
uważać na to co jesz. 
Jak już zjesz tę pizzę to 
przynajmniej ukryj do-
wody zbrodni. Lepiej 
zadbaj o kondycję, albo 
po prostu spóźniaj się 
na autobus no i przestań jeść pizzę.  Twój osobi-
sty system operacyjny zresetuje się w końcu      
w środę 23.12. przywracając do życia Twoją 
kreatywność i chęć do nauki. O tydzień za póź-
no. 
 

Bliźnięta 21.05–21.06 
Nie daj się sprowokować 
do nieprzemyślanych ocen, 
obarczania kogoś winą za 
wszystko.  To nie wina 
matematyczki ! Pod koniec 
tygodnia światło dzienne 
może ujrzeć jeden z Two-
ich ukrytych talentów, 
więc nie drzyj się!!!! Śpie-

wać nie umiesz… Wokół ciebie nowi ludzie, 
znajomości i ożywione życie towarzyskie. Czyż-
by zmiana klasy? W ostatnim czasie nad twoją 
głową robi się ciemniej niż zazwyczaj. To nie 
przypadek. Jest po prostu zima… 
 
 
 
 

Rak 22.06–22.07 
Wiele będzie się dzia-
ło, będziesz poznawać 
nowych ludzi.  Także 
noga z gazu ! Na ho-
ryzoncie widać kogoś 
w mundurze... Szanuj 
słabszych od siebie, 
bo możesz nie zauwa-
żyć, że kogoś uraziłeś 
swoją opinią lub żar-

tem. Pani od polskiego jest ostatnio taka smutna. 
Uważaj na koty. One coś knują. Zresztą jak 
zawsze. 
 
 
 
 
 
Lew 23.07–22.08 
Nie lekceważ uwag star-
szych, choćby nie były ci 
na rękę. Wypoczywaj, nie 
kumuluj w sobie stresu. 
Po przerwie świątecznej 
zestresujesz się 100 razy 
bardziej. Spotkałeś miłość 
swojego życia kilka tygo-
dni temu. Siedziała obok ciebie na przystanku, 
ale byłeś zbyt zajęty przeglądaniem Snapchata. 
Uważaj ta okazja się jeszcze powtórzy. Także 
przeprowadź się na przystanek. 

 
 
Panna 23.08–22.09 
Bądź czujny, bo łatwo mo-
żesz coś zgubić. Zobaczysz 
ducha, ale jedyne nad czym 
będziesz się zastanawiał, to 
skąd on ma ubrania?         
Ubrania też umierają? Bę-
dziesz musiał rozwiązać 

parę dość trudnych zagadek, przypomnieć sobie 
ten nieszczęsny wzór skróconego mnożenia… 
Przed tobą ciężkie dni, skup się na swoich obo-
wiązkach. Poucz się może co ? Chociaż… nie, 
nie rób tego. Matura przecież sama się napisze. 
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Waga 23.09–22.10 
Będziesz bardziej niż zwy-
kle niespokojny i znudzo-
ny na fizyce, matematyce i 
chemii, co źle wpłynie na 
Twoje nerwy, utrudni spo-
kojne i szybkie zasypianie. 
Jazda figurowa na lodzie 
pomoże Ci się zrelakso-
wać i przegonić wszelkie 
smutki. Poćwicz potrójny 
obrót z wyskokiem w prawo. Nie planuj, sprząta-
nia pokoju, niech zostanie tak jak jest. Nawet jak 
będzie czysty mama będzie miała pretensje , ze 
jest bałagan, więc po co masz się męczyć ?! 
 
 
 
Skorpion 23.10–21.11 
Wypoczywaj, nie kumuluj w 
sobie stresu. Wygarnij wuefi-
ście, że skok przez kozła jest 
niebezpieczny. Bądź serdecz-
ny i życzliwy, ale pilnuj swo-
ich interesów. Walcz o  
miejsce w kolejce do  sklepi-
ku szkolnego.  Unikaj w tym 
tygodniu otwartych sporów, 
jedynka na semestr i tak Cię nie minie.  Ciężko 
nam zrozumieć to co widzimy, więc często wi-
dzimy tylko to co rozumiemy. Zastanów się nad 
tym. Rozumiesz te słówka z angielskiego. Nawet 
jeśli anglistka mówi co innego :) 
 
 
 
Strzelec 22.11–21.12 
Ktoś zarzuci ci, że 
wcale nie interesujesz 
się jego sprawami. To 
może być przyjaciel, 
pani od historii  lub 
inna, bliska ci osoba, 
która próbuje nawiązać z tobą kontakt. Toteż 
przypomnij sobie hasło do facebooka. Wysłuchaj 
jej i zastanów się, czy aby nie ma racji. Dzisiaj 
będziesz miał ochotę się schować. Wejdź pod 
kocyk z kubkiem kakałka i udawaj, że cię nie 
ma. Niech mama zedrze sobie gardło, prosząc 
Cie o pomoc.  
Te białe znaczki na niebie to padający…. śnieg.               
Weź rękawiczki.  

Koziorożec 22.12–20.01 
W tym tygodniu bę-
dziesz się cieszyć tym, 
co zdobyłeś. Nadeszła 
chwila triumfu, teraz 
możesz  odpocząć . 
Dwójki na semestr w 
zupełności wystarczą. 
W naszej naturze jest 
uciekanie od tego, co nie daje nam spać w no-
cy. Ale to zawsze biega szybciej od nas, więc 
wsiadaj w podmiejski! Kup czerwone kąpie-
lówki i czekaj na lato…. to już niedługo.  
Do samotnych Koziorożców uśmiechnie się 
słońce, nie, nie spotkacie swojej drugiej połów-
ki, po prostu ma się ocieplić. 
 
 

Wodnik 21.01–18.02 
Jeśli twój poziom nie-
chcenia nadal będzie 
wzrastał,  to stworzy on 
swoją własną skalę. 
Uśmiech można udawać 
tylko przez jakiś czas. 
Potem zostają tylko wy-
szczerzone zęby. Zapo-
wiada się kilkudniowa burza. Będziesz rozko-
jarzony i nerwowy.  
Pomilcz-to jest bezcenne. Idź poczytaj jakąś 
lekturę albo coś. „Lalka” już  niedługo… Ona 
już  wie, że nie przeczytałeś, szybko dostaniesz 
jedynkę. 
 

Ryby 19.02–20.03 
Za bardzo się stresu-
jesz. Usiądź na chwilę 
i zapomnij o świecie. 
Jest co prawda zima 
i możesz zamarznąć… 
także wybierz jakieś 
zamknięte pomiesz-
czenie.  Bądź bardziej 
życzliwy i wyrozumia-

ły, nawet jeśli w głębi serca wszystkich niena-
widzisz. Nie daj im tej satysfakcji. Nie idź dzi-
siaj do sklepiku, bo nie będzie tam tego na co 
masz ochotę. Wcale nie jest mi przykro z tego 
powodu. Dobrze Ci tak! 

M&A 


