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F e r i e ! ! !

etap okręgowy 40. Olimpiady  
Języka Niemieckiego

spotkanie Pana Dyrektora ze wszystkimi 
uczniami naszej szkoły

etap okręgowy Olimpiady Wiedzy  
o Polsce i Świecie Współczesnym

Mistrzostwa Powiatu w Piłce 
Koszykowej dziewcząt  
i chłopców

wyjazd klasy II a do BTD w Koszalinie

udział naszej szkoły w Mistrzostwach 
Powiatu w Piłce siatkowej dziewcząt

próbna matura z OKE z j. polskiego, matematyki, j. obcego, 

dodatkowego przedmiotu na poziomie rozszerzonym

udział naszej szkoły w 
Mistrzostwach Powiatu w Piłce 

Siatkowej chłopców

konkurs biblioteczny dla klasy II a

apel porządkowy dla uczniów naszej szkoły

spotkanie uczniów klas II b i IIIb z G. Bocewiczem - 
dziekanem Politechniki Koszalińskiej

wyjście uczniów 
naszej szkoły do 
CKiSE na spektakl 
poświęcony poezji 

Z. Herberta

k o n k u r s 
biblioteczny dla 

klasy II b

CO PRZYNIÓSŁ STYCZEŃ?
TO SIĘ DZIEJE!!!

CO PRZYNIÓSŁ LUTY?
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Bartłomiej Jaskulski
Najgorszą rzeczą w świecie jest zapomnienie. 
Wiecznie trwająca pustka, nieprzebrana otchłań 
milczenia, której nikt nie jest w stanie pokonać. 

Właśnie do tego chciały doprowadzić władze 
komunistyczne w Polsce w latach 1945–’89, 
czego pokłosie możemy zbierać nawet dziś (czego 
przykładem jest dopiero niedawna dekomunizacja 
nazw ulic). 

Już Horacy,  
a w myśl za nim 
K o c h a n o w s k i , 
głosili swoją 
dumę z powodu 
swej wiecznej 
sławy - pozostać 
nieznanym byłoby 
nie do ścierpienia. 
Jednak na taki 

okrutny los zostały skazane rzesze bohaterów Polski 
okresu II Wojny Światowej i początków PRL-u. 
Ludzi, których propaganda polityczna nazywała 
bandytami, dopiero niedawno (bo w 2011 r.) 
ponownie, zgodnym chórem okrzyknięto bohaterami.

W celu uczczenia tak odważnych patriotów, jak Witold 
Pilecki, Zygmunt Szendzielarz i Hieronim Dekutowski 
dzień 1 marca został ogłoszony Narodowym  
Dniem Pamięci o  Żołnierzach Wyklętych.

W ramach obchodów tego święta w naszej szkole 
odbył się apel upamiętniający bohaterów. Michał 
Kubacki przybliżył nam historię ustanowionego 
dnia pamięci, w którym  wspominamy żołnierzy 
wyklętych. Wiele emocji przyniósł nam też 
występ Artura Żybury w piosence Ostatni 
nabój. Następnie zaś Bartłomiej Jaskulski 
z sobie właściwą aktorską interpretacją 
przedstawił monolog o heroizmie Wyklętych.

Ostatnim, ale z pewnością nie najmniej ważnym 
punktem spotkania była multimedialna prezentacja, 
w której fragmenty filmów i wywiadów składały 
się na obraz bohaterstwa i martyrologii  
walczących o wolność. Wszyscy zgromadzeni 
w kontemplacyjnej ciszy, z należytym szacunkiem 
oddali się refleksjom wywołanym obrazami.

Ważkość tematu 
i zaangażowanie 
o g l ą d a j ą c y c h 
z a o w o c o w a ł o 
opiniami, że 
apel powinien 
nawet trwać 
dłużej, ponieważ 
p o r u s z y ł 
wszystkich do 
głębi. To dobry 
znak, pamiętamy. 

Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych

W związku z małą ilością prac nadesłanych na konkurs na graficzne opracowanie tablicy 
rekordów naszej szkoły zostanie on przedłużony. Czekamy więc na Wasze prace,  
a szczegóły dotyczące konkursu możecie znaleźć w poprzednim numerze gazetki.

4



Narkotyki to zawsze ciężki temat. Z własnych 
obserwacji wynoszę przekonanie, ze rozmowa 
o nich nie należy do najłatwiejszych z różnych 
powodów, ale na pierwsze miejsce wysuwa się 
szczególnie jeden - nuda. 

Temat kontrowersyjny, poruszający, 
niebezpieczny, ale i ważny. A jednak młodzież jest 
tym znudzona i wcale się nie dziwę, mi samemu 
na hasło „narkotyki” usta szepcą: O Jezu, znów to 
samo! W tym właśnie jest klucz - każda prelekcja 
poruszająca sprawę uzależnienia przeprowadzana 
jest tak samo, zmienia się tylko osoba mówiąca. Za 
każdym razem ta sama, monotonna wypowiedź, 
nieciekawa prezentacja i licha „historyjka z życia”. 
Rozumiem rówieśników - tego sie słuchać nie 
da!

Po co więc gadać na próżno, skoro można pokazać?! 
Z taką propozycją odwiedził nas Bałtycki Teatr 
Dramatyczny ze spektaklem „Dachowanie”.

Wieść o tym była zaskoczeniem, z pewnością nie 
tylko dla mnie, ponieważ o wyjściu dowiedzieliśmy 
się zaledwie dwie godziny przed faktem. W dodatku 
niczego nie przewidywaliśmy, ponieważ nie 
mieliśmy nawet pojęcia, w jakim celu wybieramy się 
do Centrum Kultury. 

Gdy już znaleźliśmy się na miejscu, na twarzach 
uczniów wzmagało się zagubienie i kompletny 
brak entuzjazmu. Podszeptywano: „pewnie 
G91”, „nie ma polskiego”, „co tu ma być?”, „jakieś 
piosenki?”. Nawet gdy spektakl już się rozpoczął, 
w głowie zaświtała mi myśl: Pewnie znów jacyś 
amatorzy, odgrywający nieprzekonujący teatrzyk 
profilaktyczny.

Ku mojemu pozytywnemu zaskoczeniu okazało się, 
że przed sobą mamy profesjonalną grupę aktorów, 
jednak dopiero w garderobie, gdy stanąłem z 
nimi twarzą w twarz, zacząłem rozpoznawać ich 
tożsamość. Byłem pod wrażeniem, poznając w nich 
mistrzów sztuki scenicznej z desek koszalińskiego 
teatru, tym bardziej, że nie miałem pojęcia o 
spektaklach profilaktycznych przygotowywanych 
przez BTD.

Od początku spektaklu wydawało mi się, że 
oglądam go przez jakieś specjalne okulary, które 

pozwoliły mi spojrzeć na wszystko z dystansem 
i refleksją. Sytuacja sceniczna była odwzorowaniem 
tego, co ma miejsce w rzeczywistości - zabawa, 
narkotyki, bezmyślne decyzje. Ale, co najbardziej 
poruszyło, to odwzorowanie nie było suche, 
mimo różnicy wieku między aktorami a naszym 
pokoleniem, język, zachowanie i wydarzenia 
były jak najbardziej aktualne, zręcznie i sprawnie 
przeniesione z naszego, młodzieżowego świata 
(szczególnie język, który przecież tak deformujemy, 
że czasem sami nie jesteśmy w stanie za nim 
nadążyć).

Efekt spojrzenia przez okulary uzyskałem dzięki 
komicznemu zestawieniu - gdy sam bywałem 
świadkiem podobnych sytuacji, zawsze wydawały 
mi się mniej lub bardziej poważne, lecz gdy 
spojrzałem na nie przez pryzmat sceny, okazały się 
być czymś śmiesznym, niepoważnym. Namawianie 
na skręta, pogoń za lufką czy zjazd nagle okazały 
się dziecinne. I może właśnie w ten sposób trzeba 
na to spojrzeć? Chcąc czuć się dorosłymi, młodzież 
coraz częściej sięga po narkotyki, czyniące ich 
paradoksalnie jeszcze bardziej dziećmi. Warto?

Patryk, przypominający mi wierną kopię jednego 
z kolegów, czy Majeczka, z którą też potrafiłbym 
niektórych porównać, to żywe przykłady zachowań 
niektórych z nas i może właśnie kiedy spojrzy się na 
to wszystko okiem widza, narkotyki okażą się zwykłą 
błazenadą. I ta postać kangura skandującego swój 
slogan - używasz - przegrywasz!

W sposób zabawny, czasem prześmiewczy, 
została tu ukazana droga, jak w Requiem dla snu, 
od czystej zabawy do czystej głupoty. Jak można 
było przewidzieć, nieodpowiedzialna zabawa  
z używkami skończyła sie tragicznie, a Patryk  
i Majeczka, z którymi niektórzy mogli sympatyzować, 
widząc w nich odbicie siebie, zginęli w wypadku 
samochodowym, spowodowanym przez Kiera, 
głównego bohatera, który od tamtej pory musiał 
przywyknąć do więziennej celi.

Spektakl pokazał daleko idące skutki sięgania po 
narkotyki, skutki, o których na początku w ogóle 
się nie myśli, a które mogą okazać się gorsze niż 
myślimy. Końcowi przedstawienia towarzyszyła 
fantastyczna puenta i myślę, że to nią właśnie 
zawsze powinniśmy się kierować w podobnych 

Na haju jak w raju (?)
Refleksje po spektaklu Dachowanie
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sytuacjach: chcesz - bierz, nie 
chcesz - nie bierz, ale zawsze 

najpierw zastanów się nad tym, co robisz, 
dlaczego to robisz i dopiero wtedy zdecyduj.

Ta stara i uniwersalna myśl staje się już zapomniana, 
więc dobrze, że ci, którzy pamiętają, chcą ją 

przekazywać. W dodatku tak ciekawie!

Pamiętaj - najpierw myśl, potem rób!

A jak i to szwankuje - przypomnij sobie kangura. 
Używasz - przegrywasz.

Tyle za pierwszym razem marudziłem, że finalnie 
rzeczywiście nie chciało mi się nic robić. Widać było 
to w drugim wydaniu, w którym nie napisałem nic.

Jednak dziś odwróciłem front i postanowiłem  
w końcu coś naskrobać. Dlaczego? Powód jest 
bardzo prosty. W końcu pojawiła się jakaś pasja. 
To bardzo ważne, żeby mieć w życiu swoją. Pomaga 
w wielu momentach, jest niczym serum na każdy 
czas, nawet na marcową niepogodę.

Czymże w takim razie jest ten czarodziejski 
środek ukryty w pięciu literach? Pierwszą 
definicją słowa pasja, z obrządku chrześcijańskiego, 
jest męka Chrystusa, upraszczając - cierpienie. 
Jednak współcześnie słownik podaje jeszcze jedno 
wyjaśnienie tego słowa, a więc wielkie zamiłowanie 
do czegoś.

Osobiście uważam, że te dwie definicje w 
rzeczywistości mają ze sobą wiele wspólnego. Na 
jakiej płaszczyźnie? Na tej samej, której nie chciało 
mi się podejmować dwa miesiące temu - pracy. Otóż, 
każdy ma szansę poszukiwać pasji, a następnie ją 
rozwijać. Gdy tylko znajdzie się takiego konika, życie 
już staje się łatwiejsze, bo nabiera jakiegoś kolorytu, 

spektrum postrzeganych barw 
nagle się rozszerza poza szarość 
codziennego świata.

Niemniej jednak wielu ludzi wcale nie ogląda 
feerii barw podczas tęczy, tylko ze smutną, 
spracowaną miną obserwuje urwanie chmury. 
Co gorsza, tyczy to coraz młodszych. Teraz, gdy 
o rozwój najłatwiej, ze względu na ogólnie pojęty 
czas, czyli epokę, w której się znajdujemy, a także 
wiek, w jakim jesteśmy, aktywizacja w kierunkach 
nam najbliższych powinna być intensywna. Jak 
się okazuje - nie jest. Nie precyzujemy naszych 
ambicji i pozostajemy nijacy. Wielu po prostu 
boi się poszukiwać pasji. To jest swego rodzaju 
wyzwanie, któremu trzeba sprostać każdego dnia. 
Przed czym pojawia się strach? Przed cierpieniem 
właśnie. Bo obowiązek w spełnianiu swojej pasji 
kosztuje, nie jest to przedmiot otrzymany w biegu 
czy pożyczony od znajomych.

Dlaczego by nie żyć  pasją? Czemu się przed tym 
opierać? Deszcz może nas zlać na każdym kroku,  
i zapewne zrobi to, przy nadarzającej się okazji.  
Ale to, czy po deszczu będziemy potrafili 
zobaczyć tęczę, zależy już tylko od nas.

Stanęliśmy na półmetku naszego 
tegorocznego cyklu edukacyjnego, co stało 
się dobrą okazją do docenienia osiągnięć 
naukowych naszych uczniów. Na apelu 
porządkowym dyrektor, mgr Daniel Glinka, 
osobiście nagrodził prymusów i uczniów  
z najwyższą frekwencją.

Najlepsi w nauce to uczniowie z klas drugich: 
Michał Kubacki (II a) - 5,12 i Natalia Ciesielska 
(II b) - 5,11. Najlepszą frekwencję (100% 
obecności) uzyskała Anita Rubaniuk (I b). 

Łącznie 11. uczniów zostało uhonorowanych 

nagrodami od Pana Dyrektora, który 
jednocześnie wciąż zachęcał do wytężonego 
wysiłku intelektualnego .

Gratulujemy wszystkim wyróżnionym!!!

Jeśli nie należysz do tego grona, to nie ma co się 
martwić - trzeba się uczyć intensywniej, bo nasz 
dyrektor już teraz zapowiedział, że osoba, która 
osiągnie największy wzrost średniej w ciągu 
półrocza, zostanie specjalnie nagrodzona  
za trud włożony we własną edukację. 

Uczyć się warto!

MARUDA ZWYCZAJNY
TALENT = CIERPIENIE

Świętoszek w nas
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1 lutego 2017 roku kilkunastoosobowa grupa 
z Liceum Ogólnokształcącego w Białogardzie 
weszła na drogę biegnącą przez krainę 
sztuki, jednocześnie wychodząc ze świata 
codzienności, by nakarmić swoje dusze...

Teoretycznie nasza podróż zaczęła się w pociągu, 
a może już na dworcu, kiedy kupowaliśmy bilety. 
W praktyce dopiero w budynku Bałtyckiego Teatru 
Dramatycznego w Koszalinie, gdy poczuliśmy 
atmosferę nasyconą talentem artystów, zachwytem 
widzów, a być może nawet lekką dozą znudzenia 
osób nieprzygotowanych do zwiedzania świata 
teatru, które jakimś cudem jednak się tam znalazły. 
Zakup biletów, jazda pociągiem, droga do celu 
- to był tylko przedsionek. Czego? Piekła? (Dla 
gimnazjalistów z pewnością)... A może nieba? 
Tartufe z pewnością poparłby moje ostatnie słowa… 

Niemniej jednak wkraczamy w świat sceny  
i aktorstwa, oswajamy się z panującą tam 
atmosferą, nastrajamy się jak instrumenty, by 
uchwycić odpowiednie nuty. Wtedy ze schodów 
schodzi grupa widzów, która właśnie skończyła 
oglądać spektakl. Szukam w ich twarzach 
jakichś wskazówek, odpowiedzi, emocji. Czy 
przedstawienie było udane? Dobrze je odebrali? 
Zrozumieli? Nie dowiaduję się niczego. Jakby 
aktorzy w ogóle nie wyszli na scenę. 

Ale nasza grupa już mija wychodzących uczniów, 
oglądam zdjęcia z minionych występów, kontempluję 
obrazy i rzeźby umieszczone w pomieszczeniu 
przed salą teatralną. Czekamy. Artyści mają 
przerwę. W końcu aktor też człowiek. 

Nareszcie nadchodzi moment, gdy wchodzimy 
do sali, zajmujemy miejsca i oczekujemy na 
początek spektaklu. Koncentruję się na scenie  
i pierwsze, co zauważam, to niska kukiełka siedząca 
na okazałym krześle i znajdująca się za nią kurtyna 
z obrazem przedstawiającym ogromną dłoń 
sięgającą ku czemuś, co nie jest dla nas widoczne. 
Natychmiast kojarzy mi się to z freskiem Michała 
Anioła Stworzenie Adama, lecz Adama na kurtynie 
nie ma. A może ta dłoń nie sięga, ale ma zamiar 
ukarać kogoś? 

Kogoś, czyli na przykład tytułowego Świętoszka 
za jego fałszywą religijność, pychę i oszustwo? 
Bo przecież właśnie o tym jest komedia Moliera 
“Świętoszek”, której adaptację mamy obejrzeć 
na deskach teatru, w którym jesteśmy. Opowiada 
ona o domu Orgona i jego mieszkańcach, 
którzy nie akceptują Tartufe’a i podejrzewają, że  
w rzeczywistości nie jest tak święty, jak się wydaje. 
Wyjątkiem jest sam pan domu, który naiwnie wierzy 
w każde słowo Tartufe’a i nie dostrzega, jak wielki 
wpływ ma on na niego. 

Komedia Moliera, mimo że ma prawie 400 lat 
w żadnym wypadku nie jest przestarzała, a jej 
treść kryje w sobie uniwersalne wartości, które 
są aktualne w naszym współczesnym świecie. 
Hipokryzję, pożądanie władzy, intrygowanie  
i fałszywą religijność  można dostrzec dzisiaj niemal 
na każdym kroku. 

Kurtyna się unosi, aktorzy wychodzą na scenę… 
I grają doskonale. Każde słowo jest wyraźne 
wypowiedziane, emocje i zachowania 
odgrywanych postaci tak realne, że mam 
wrażenie, iż Orgon (Wojciech Rogowski), jego 
córka, Marianna (Anna Podgórzak), żona, Elmira 
(Żanetta Gruszczyńska-Ogonowska), Świętoszek 
(Leszek Andrzej Czerwiński) i reszta bohaterów 
wymknęła się z kartek komedii Moliera wprost 
na scenę teatru. Nie dostrzegam żadnej pomyłki, 
żadnego błędu, które przecież mogą zdarzyć się 
nawet najwyśmienitszym aktorom. 

Również scenografia, za którą odpowiedzialny był 
Mariusz Napierała, bardzo przypada mi do gustu. 
Zaledwie kilka mebli przesuwanych po scenie 
przez aktorów w sposób tak naturalny, że wydaje 
się to częścią Molierowskiego dzieła, czworo drzwi 
i nieliczne przedmioty (między innymi nieodłączna 
patelnia w ręku Damisa, granego przez Wojciecha 
Kowalskiego) wystarczają, by pokazać akcję sztuki, 
jednocześnie nie przytłaczając widza zbytecznymi 
dodatkami.

Szczególnie podobają mi się desygnaty czasów 
współczesnych subtelnie wkomponowane  

Świętoszek w nas
warto oglądać
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w akcję Świętoszka. Zbliżają 
one widza i przedstawianą sztukę 

do siebie nawzajem, pozwalają odnaleźć wspólny 
język, a jednocześnie zwracają uwagę tych, 
którzy poza współczesnym światem nic innego nie 
akceptują. Paweł Szkotak, reżyser, nie przesadził 
z rekwizytami współczesności, jedynie zręcznie 
podkreślił akcję i dodał coś nowego i oryginalnego. 

Spektakl oglądam z zainteresowaniem, podczas 
przerwy niecierpliwie czekam na ciąg dalszy 
mimo tego, że wiem, jaki będzie koniec, i z wielkim 
żalem wynurzam się ze świata XVII-wiecznej 
komedii, gdy aktorzy parami kłaniają się widzom, 
czemu towarzyszą gromkie owacje. 

Ale wszystko, co dobre, kiedyś się kończy. I nawet 

najlepsza sztuka nie uniknie tego. Nadszedł więc 
czas, gdy ja, gość z białogardzkiego liceum, wraz 
z towarzyszami, wstaję z krzeseł i idę do szatni 
odebrać swoje rzeczy. Schodząc po schodach, 
zerkam na otaczających mnie nastolatków, 
młodszych i starszych ode mnie i zastanawiam 
się, czy oni też knuli intrygi jak Tartufe. Może 
powodem, dla którego znaleźli się w teatrze, nie 
było zainteresowanie sztuką, lecz coś zgoła innego? 
Może myśleli, że wizyta w teatrze obudzi w nich tę 
fascynację, może po prostu nie chcieli iść na lekcje, 
może uniknęli w ten sposób jakiegoś sprawdzianu? 
A może naprawdę chcieli zadbać o swój rozwój 
kulturalny?

Wtedy w mojej głowie pojawia się myśl, że każdy 
z nas jest takim Świętoszkiem. Jedni w błahych 
sprawach, drudzy w ważniejszych, ale ostatecznie 
każdy snuje małe albo duże intrygi, każdy pożąda 
bardziej lub mniej pewnej władzy. Każdy z nas 
ma w sobie małego Świętoszka, którego ironiczny 
pseudonim może przybierać różne formy. 

1 lutego, początek miesiąca. Zimno, a my 
wychodzimy z teatru i wchodzimy w nasz świat, 
świat prozaiczny, bez sztuki na ścianach. Miesiąc 
się zaczyna, kończy się intryga Tartufe’a, a my 
idziemy. Jutro szkoła. Trzeba zapanować nad 
naszymi szepczącymi kusząco Świętoszkami... 

-Panie i panowie, za pięć minut na miejscach - zagrzmiał głos inspicjenta.
Na jasno oświetlony dziedziniec zaczęli ściągać aktorzy. Roz uśmiechnęła się i wstała.
-Musisz wrócić do pracy, a ja wrócić, skąd przyszłam - 

powiedziała.
W przypływienostalgii dostrzegłam w tych słowach przebłysk 

dawnego humoru, iskrę porozumienia.
-Strzeż go, Katie.
Na odchodne raz jeszcze wskazała ruchem głowy pudełko.
Tak oto u schyłku dnia znalazłam się na ławce Parliament Hill, 

czekając na Roz, choć przysięgłam sobie nigdy tego nie robić.
Przeciągnęłam się i przyjrzałam światu w oddali. Wbrew 

sterczącym jak kły dwóm wieżom Canary Wharf na wschodzie, i trzeciej pomiędzy nimi, z wysoka Londyn 
wyglądał łagodnie, skupiony wokół katedry Świętego Pawła jak ogromne puchowe gniazdo z błyszczącym 
jajem w środku. W ostatniej godzinie dnia ścieżką w dole sączył się strumyczek przechodniów. Ale żaden 
nie podniósł głowy w moją stronę i tylko butny krok, jakim szli po trawie, łączył ich z Roz. Gdzie była?

And what was she hoping for? Who in their right mind could expect me to give up on staging “Hamlet” 
in The Globe? In the eyes of British gods of the theatre me, in her mid thirties, educated mainly in literary 
studies American, was the least appropriate pick for a stage-manager. The offering of directing “Hamlet” 
- the greatest crown jewel of English theatre – I accepted as an unexpected, wonderful windfall. I kept in 
my voicemail the recording of the artistic director of The Globe offering me the gig just so I could retell it 
to myself letter after letter. To be surely listen to his feverish, rhythmic voice every morning. In this state of 
mind I didn’t care whether in this little box on my laps is the map of the Atlantis or the key to the Ark of the 
Covenant. Even Roz in her heat of selfishness could not expect me to change the title of the director to Lord 
knows how big of a secret that she will entrust me.

CATCH UP WI TH
ENGLISH
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Poezja - sześć zwykłych liter napisanych 
w ułamku sekundy, jedno niewielkie słowo tak 
gładko ześlizgujące się po języku. Wydaje się 
jedynie wyrazem, kolejną grupą głosek wśród 
wielu innych. Ale przyjrzyjcie się jej lepiej. Widzicie 
jak dumnie wypina pierś “P”? Dostrzegacie, jak 
zadziornie spływa “J”? Gdy wypowiadacie to słowo, 
czujecie, jak delikatnie ostatnia sylaba zawija się, by 
dodać sobie gracji? A czy potraficie zamknąć oczy i 
dostrzec prawdziwe oblicze Poezji? 

W rzeczy samej poezja to coś niezwykłego. 
Od tysięcy lat istnieje, zachwyca i smuci, zastanawia 
i motywuje. Jest wszędzie - wokół nas i w nas.  
A poeci potrafią ją dostrzec i opisać tym, którzy 
jej nie widzą. Rodzi się pytanie: kto jest poetą?  
I czym tak naprawdę jest poezja? Czy poeta może 
być poetą fałszywym? I czy poezja zawsze jest tak 
piękna, jak się wydaje? 

Właśnie nad tym zastanawiał się Zygmunt 
Krasiński w dwóch pierwszych częściach  
Nie-boskiej komedii. Poeta błogosławiony to osoba, 
która w całości oddaje siebie poezji, która wznosi 
się ponad ziemską rzeczywistość i posiada kontakt 
ze światem metafizycznym, ale jednocześnie 
jest wierny własnym szczerym uczuciom i ideom. 
Takim poetą był Orcio, młody bohater dramatu 
romantycznego. Zakrywszy powiekami ślepe 
źrenice, otworzył “oczy duszy”, dzięki którym mógł 
“widzieć” więcej niż jego ojciec, hrabia Henryk, 
będący jednocześnie poetą fałszywym - poetą, który 
zboczył z drogi prawdy i dał się uwieść Dziewicy 
nasłanej przez piekło. 

Myślę, że we współczesnym świecie, o wiele 
bliższym nam niż epoka romantyczna, również 
można wyróżnić poetów fałszywych i prawdziwych. 
W tych czasach niemal wszyscy noszą maski, 
których nie mają odwagi ściągać. Bo ich zdjęcie 
oznacza pokazanie prawdziwego siebie. Uważam, 
że poetą prawdziwym w tych czasach jest osoba, 
która dusi się pod maską i która używa poezji, by 
pokazać swoje wnętrze. Niektórzy piszący nie dzielą 
się tym, co tworzą, ale inni pokazują siebie światu, 
aby ludzie zobaczyli ich samych, nie maski. Zręcznie 

używają oni słów, by opisać to, co czują i co przeżyli. 

Natomiast współcześni poeci fałszywi - 
podobnie jak hrabia Henryk - kaleczą poezję, żeby 
opisać to, co jest nieprawdziwe, co jest oszustwem 
wykreowanym po to, by zaistnieć w świecie  
i przypodobać się innym ludziom. Opisują oni swoje 
maski.

Poetą prawdziwym można się urodzić. Ale ja 
uważam, że można się nim także stać. Czasami 
zdarza się, że człowiek przeżywa coś, co na zawsze 
odmienia jego życie, co otwiera jego “oczy duszy”. 
Wtedy dostrzega on swoją maskę i zaczyna jej 
nienawidzić, pragnie podzielić się wszystkim, co mu 
w „duszy gra”. 

Poezja to słowa duszy. Poprzez nią ten 
niematerialny twór wewnątrz nas, to nasze 
najgłębsze, najintymniejsze “ja”, może się ukazać, 
odezwać, porozumieć z innymi wrażliwymi ludźmi. 
Co więcej, bardzo często poezja jest krzykiem duszy, 
rozpaczliwym wołaniem o pomoc, agonalnymi 
jękami umierających nadziei i uczuć człowieka 
zbyt wrażliwego, by żyć w świecie pełnym ludzi 
niewrażliwych i pustych wewnętrznie. 

Ale czy poezja zawsze musi być smutna? 
Czy prawdziwy poeta zawsze musi być człowiekiem 
cierpiącym? Myślę, że nie. Bo czyż dusza nie składa 
się zarówno z ciemności, jak i światła? Przecież 
nasze emocje to nie tylko strach i ból, ale też radość, 
miłość i zachwyt. Z tego wszystkiego składa się 
dusza. I o tym wszystkim ona opowiada, posługując 
się poezją, czyli jedynymi słowami, jakich może 
użyć. 

Czy teraz już dostrzegacie, jak złożona jest 
poezja? Czy wasze “oczy duszy” drgnęły? Potraficie 
wypowiedzieć to słowo i poczuć jego niesamowity 
smak? A może czujecie, że przeszkadza Wam 
nieodłączna maska? Jeżeli tak, pokażcie swoją 
prawdziwą twarz, tworząc. Bądźcie prawdziwymi 
poetami naszej epoki. Tak mało ich już jest. I nie 
bójcie się słów żony hrabiego Henryka, Marii: “Kto 
jest poetą, ten nie żyje długo”, ponieważ życie poety, 
choć może być krótkie, to jest także prawdziwe.  
A przecież lepiej żyć w prawdzie, niż w kłamstwie, 
prawda? 

TO CI SIĘ 
P R Z Y D A !

Zerwij maski, PoeZjo!
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Jak wspominasz naukę  
w liceum?

Naukę w liceum wspominam 
bardzo dobrze. Mam wiele cudownych 
wspomnień związanych z tą szkołą, na nic nie mogę 
narzekać - szkoła dała mi dobre wykształcenie, 
dobre przygotowanie do życia i studiów. Mija już 
trzeci rok, odkąd jestem absolwentem tej szkoły, 
obecnie przygotowuję się do obrony licencjatu 
na pedagogice na specjalizacji resocjalizacja. 
Niewątpliwie umiejętności, które zdobyłem, między 
innymi na języku polskim, bardzo mi się przydają 
do tej pory.

Przed studiami oczywiście czekała Cię matura. Jak 
poradziłeś sobie ze stresem jej towarzyszącym i jaki 
rezultat osiągnąłeś?

Matura to kolejne z dobrych wspomnień związanych 
z liceum. Jeśli chodzi o moje umiejętności, a tym 
samym moje samopoczucie, to o wynik maturalny 
z  języka polskiego  wcale się nie bałem, 
poszedłem na egzamin nawet mniej zestresowany 
niż na lekcje z panią profesor J. Łozicką-Szymańską 
(śmiech). Z łatwością przyszło mi również 
napisanie matury na poziomie podstawowym  
z biologii, którą zdałem z wynikiem zadowalającym. 
Niestety, maturę z matematyki musiałem zaliczać 
w terminie poprawkowym, ale jestem zadowolony,  
bo osiągnąłem wtedy około 50%.

W szkole zdobyłeś bardzo dobre wykształcenie, 
które dziś owocuje tym, że jesteś humanistą, co się 
zowie!

Rzeczywiście, jeżeli chodzi o moje wykształcenie 
humanistyczne, to uważam, że jest na bardzo 
wysokim poziomie. W czasie zajęć skupiałem 
się głównie na lekcjach języka polskiego  
z panią profesor J. Łozicką-Szymańską.  
W dużej mierze dlatego, że wiązało się to z moją 
pasją, jaką jest kontakt z drugim człowiekiem.  
W efekcie dziś jestem w stanie przygotować się 
do jakiegokolwiek przemówienia w ciągu jednego 
dnia, mogę organizować różne przedsięwzięcia, 
które wymagają relacji z bardzo wieloma osobami.  
W naszym liceum dojrzałem, zacząłem stawać się 
tym, kim teraz jestem - pewnym siebie Polakiem  

i Europejczykiem. Studentem realizującym swoje 
zamierzenia.

Jak spełniałeś się w szkole? 

Myślę, że cała moja uczniowska działalność była 
takim jednym wielkim osiągnięciem (śmiech). 
Wiele było apeli, które prowadziłem i przedsięwzięć 
artystycznych, w których występowałem, ale 
szczerze przyznam, że przychodziło mi to z bardzo 
dużą łatwością. Niewątpliwie dlatego, że w programie 
nauczania realizowałem j.polski na poziomie  
rozszerzonym w klasie o profilu humanistycznym. 
Wymagane przez panią Joannę wypowiedzi  
w trakcie lekcji musiały spełniać określone standardy 
poprawności językowej i - oczywiście - miały 
odznaczać się wysokim poziomem merytorycznym. 
Trzeba tu również dodać, że wspólnie z klasą 
o specjalności dziennikarskiej prowadziliśmy 
gazetkę szkolną, która też pomogła mi realizować  
zainteresowania. Byłem jej redaktorem naczelnym. 
Za aktywne przeżycie trzech lat edukacji zostałem 
nawet uhonorowany Nagrodą za zaangażowanie  
w prace na rzecz szkoły i społeczności lokalnej  
w 3 letnim cyklu kształcenia!

Teraz już jako absolwent udzielasz się na rzecz 
społeczności szkolnej, między innymi na dniach 
otwartych.

Rzeczywiście,  aktywnie uczestniczyłem w dniach 
otwartych jako absolwent, opowiadając o szkole. 
Brałem również udział w prezentacji liceum  
w innych szkołach, między innymi w Pomianowie. 
Tam też rozmawiałem z wieloma rodzicami, 
udowadniając wartość naszego liceum. Myślę,  
że byłem przekonujący.

Wspomniałeś o  gazetce szkolnej. A czy widziałeś, 
jak wygląda ona w tym roku?

Widziałem! Śledzę gazetkę szkolną, co prawda nie 
tak, jak kiedyś, kiedy sam ją redagowałem. Właściwie 

Rozmowa z Adrianem 
Ignaszakiem

10

Kąci
k

Absolwenta



razem z panią Joanną ją unowocześniliśmy. Gdy 
byłem uczniem, postanowiliśmy wydawać ją w formie 
elektronicznej. Pamiętam tę ekscytację i tę pracę. 
Wszyscy uczyliśmy się razem, tworzyliśmy zespół.  
Myślę, że sama inicjatywa jest bardzo ciekawa  
i naprawdę się cieszę, że jest kontynuowana.

W liceum pełniłeś funkcję redaktora naczelnego 
gazetki, a teraz sam udzielasz wywiadu. Jakie to 
uczucie?

Niewątpliwie robi to na mnie bardzo duże wrażenie. 
Można powiedzieć, że przez dwa lata byłem 
ojcem niecodziennego, gazetkowego dziecka   
(śmiech). Musiałem ponaglać opieszałych 
redaktorów - teraz sam byłem pośpieszany przez 
Ciebie, żeby się spotkać i udzielić wywiadu. 
Pamiętam to uczucie odpowiedzialności i satysfakcji 
po wydaniu kolejnego numeru. 

Chciałbyś wrócić do naszej szkoły?

Bez wątpienia. Ciekawi Cię 
pewnie: do czego? Otóż do atmosfery umiejętnie 
tworzonej przez moich byłych nauczycieli. Śledzę 
zmiany zachodzące w szkole, zauważyłem  wiele 
ciekawych inicjatyw ujawnionych na Facebooku. 
Dostrzegłem zdjęcie, na którym pierwsza klasa  
utrwaliła wyjście na pizzę w ramach nagrody za 
dobrą frekwencję. Uważam, że jest to dobra forma 
zachęcania uczniów do spełniania obowiązków 
szkolnych.

Z perspektywy trzech lat studiowania,  
co powiedziałbyś obecnym uczniom?

Przede wszystkim, żeby się uczyli, by korzystali 
z tego, że są w dobrym liceum. Wykorzystujcie 
różne dostępne formy aktywności, a jeśli macie 
swoje pomysły, to nauczyciele wesprą Was w ich 
realizacji. Jestem tego pewien.

Natalia Lewandowska
Bądź fit wegetarianką. Białko nie musi pochodzić tylko z mięsa! 

Jakie są źródła białka inne niż mięso? Oto 4 wysokobiałkowe produky, które dodają sporo energii i są 
doskonałym budulcem dla mięśni. 

Quinoa to jeden  
z najwartościowszych, 
roślinnych zamienników 
mięsa. Komosa ryżowa 
została okrzyknięta 
superfoodem dzięki 
dużej zawartości białka, 
błonnika, magnezu oraz 

antyoksydantów. Nie zawiera glutenu, dzięki czemu 
może zastąpić owsiankę, sprawdzi się także jako 
składnik sałatki lub wege kotlecików. Jest wskazana 
na diecie - ma niski indeks glikemiczny, dzięki czemu 
wspomaga odchudzanie. 

Nie da się ukryć, że jajka 
są jednym z najlepszych 
źródeł białka. To nimi 
możesz zastąpić mięso  
w większości dań. Omlety 
proteinowe na bazie 
kilku białek przyśpieszają 
metabolizm, a żółtko 

dostarcza ciału wartościowych tłuszczy. Jajeczne 
posiłki sycą na długo i nie powodują uczucia 
ciężkości.

Spirulina, chlorella, 
w o d o r o s t y 
wakame. Te glony 
morskie to najlepsze, 
roślinne źródło białka, 
żelaza oraz magnezu. 
Mają w sobie wszystkie 
składniki odżywcze, 
które dostarczają ciału 
ryby. Dodawaj je do większości dań, zarówno  
w sproszkowanej jak i całej postaci. Zobaczysz - 
przyśpieszą Twój metabolizm, a przy tym poprawią 
wygląd cery.

Nie traktuj tofu jako nudnej, 
wegańskiej alternatywy dla 
mięsa. Zdziwisz się, jak wiele 
można z niego zrobić. Serek 
z mleka sojowego to kopalnia 
białkaa. Dodawaj go do sałatek, koktajli, wypieków 
(zamiast twarogu) oraz wszystkich dań, które do tej 
pory robiłaś z kurczakiem. Odpowiednia, wytrawna 
marynata potrafi zamienić tofu w jego pyszny 
zamiennik.
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Triumf i bolesna przegrana, czyli...

19 stycznia w naszej szkole odbyły się Mistrzostwa Powiatu 
w Koszykówce chłopców i dziewcząt. W obu kategoriach 
oglądaliśmy tylko po jednym meczu - LO Białogard 
przeciwko ZSP Białogard. 

W rywalizacji dziewcząt bezapelacyjnie wygrały nasze 
zawodniczki! Jednostronny mecz zakończył się wynikiem 
48:24! Szczere gratulacje dla dziewcząt za zwycięstwo, życzymy 
szczęścia w rozgrywkach na szczeblu rejonowym! 
 Oglądając mecz chłopców, byliśmy świadkami świetnego 
widowiska, pełnego profesjonalnych akcji z obu stron oraz emocji 
aż do samego końca, rozstrzygniętego dopiero w dogrywce! 
1. kwarta świetnie zaczęła się dla licealistów, gdy serią 
bezbłędnych trójek popisywał się Maciek Ożygar. 

Nasi uczniowie zaczęli zyskiwać coraz większą przewagę, 
w najlepszym momencie wynosiła ona nawet kilkanaście 
punktów. Niestety, w przeciągu drugiej połowy uczniowie ZSP 
powstali z kolan i zaczęli z powodzeniem nadrabiać stratę 
punktową, a naszym uczniom szczęście w obronie nie sprzyjało. 
Podczas gdy ZSP nadrabiało punkt za punktem, my mieliśmy 
jedynie minimalnie niecelne trójki oraz zmarnowane osobiste. 
Do ostatnich sekund regulaminowego czasu gry toczyła się 
zaciekła walka, lecz ostatecznie zakończył się on remisem 
50:50 i o zwycięstwie musiała zadecydować dogrywka. Niestety, 
zawodnicy ZSP nie dali naszej szkole najmniejszych szans  
i ostatecznie wygrali 60:54. 

Rywalom gratulujemy wygranej a naszym reprezentantom 
dziękujemy za walkę oraz emocje, jakie zapewnili nam podczas 
turnieju! 

Mikołajkowe Turnieje  
w naszej szkole

Na początku grudnia w naszej 
szkole odbywały się Mikołajkowe 
Turnieje o Puchar Dyrektora LO. 
Były to imprezy dla gimnazjalistów 
organizowane w ramach promocji 
naszej szkoły w celu zachęcenia 
młodych sportowców do podjęcia 
nauki u nas. 

Uczniowie naszej szkoły startowali 
towarzysko i nie liczyli się w walce 
o trofeum. 6 grudnia chłopcy 
rywalizowali w turnieju piłki nożnej. 
Puchar powędrował do gimnazjalistów 
z „jedynki”! Gratulujemy zwycięzcom 
oraz wszystkim uczestnikom turnieju! 
Natomiast 14 grudnia w turnieju piłki 
ręcznej dziewcząt odbyła się zaciekła 
rywalizacja . Po trudnych meczach, tak 
samo jak tydzień wcześniej, zwyciężyła 
„jedynka”! Gratulacje dla wszystkich 
dziewcząt, które uczestniczyły  
w zmaganiach! Podczas tych dwóch 
dni uczniowie naszej szkoły oraz 
uczestnicy turnieju mogli świetnie się 
bawić, oglądając zaciętą rywalizację 
młodych sportowców.

Jako nagrodę w turnieju Pan Dyrektor 
ufundował puchar dla zwycięzcy 
oraz słodkie upominki dla wszystkich 
uczestników rozgrywek.

Już teraz zapraszamy wszystkich 
gimnazjalistów na kolejną odsłonę 
Mikołajkowego Turnieju, który odbędzie 
się za rok. Zaś uczniów, którzy kończą 
już swoją edukację w gimnazjach, 
zapraszamy do naszej szkoły.  
Po więcej takich wrażeń! 

w krzywym zwierciadle

Spor towe emocje
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Imię i nazwisko: Katarzyna Bąk
Pseudonim: Pani Kasia

Wiek: XXXX

Nauczany przedmiot: historia i WOS
Ulubiona klasa: „Wszystkie, które uczę”

Ulubiony kolor: zielony

Najlepsza w szkole byłam z: historii
W byciu nauczycielem najbardziej lubię: pracę z młodzieżą 
Najzabawniejsza historia w trakcie nauczania: Coś śmiesznego jest na każdej lekcji. 
Najzabawniej było, jak Karol zapomniał telefonu i był spokojny.

Ocena redakcji: 10/10

p r o f e s o r  JerZY NoWosIeLsKI

w krzywym zwierciadle
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www.lobialogard.pl

liceum.bialogard@gmail.com

Możecie się z nami kontaktować, korzystając z naszego maila: 

ORAZ NASZEJ STRONIE INTERNETOWEJ

POSZUKUJEMY SPONSORÓW!!!

Gazetka szkolna jest ambitnym projektem, a nasza Redakcja składa się 
z bogatych w pomysły ludzi. Aby je realizować i systematycznie wydawać nasz Obiektyw, 

potrzebujemy wsparcia finansowego. 

Gwarantujemy naszą wdzięczność

ZACHĘCAMY DO ODWIEDZANIA NAS TEŻ NA:

Bartłomiej Jaskulski

Bartłomiej Jaskulski

mgr Joanna Łozicka-Szymańska

Dominik Dziubek

Anna Herman Natalia Lewandowska

Patrycja Hamera

Ewelina Kalika

Patryk Arys Magda Moskal

Magda Moskal

Redaktor Naczelny

Redaktorzy

Fotografie

Ilustracje

Skład i łamanie

Opiekun Gazetki
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Targi Edukacyjne

Narodowy Dzień Pamięci o Żołnierzach Wyklętych

Turniej piłki koszykowej dziewcząt

Turniej piłki koszykowej dziewcząt

Wręczenie nagród na półrocze

Studniówka

Targi Edukacyjne szkolne jasełka Artur Żybura podczas Dnia 
Pamięci o Wyklętych
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Nasze LO zaprasza uczniów oraz młodzież 
gimnazjalną (za pisemną zgodą rodziców) na 
bezpłatne zajęcia na siłowni znajdującej się  

w hali LO. 

Możecie przyjść dwa razy w tygodniu 
we wtorki i piątki od 16.00 do 18.00. 

Zajęcia prowadzone są przez nauczyciela 
wychowania fizycznego mgr Elżbietę Klikowicz.Zajęcia na siłce

konkurs bibliotecznypróbne matury

projekt KINOSZKOŁA

spektakl BTD w Cenrtum Kultury matemtyka na wesoło

klasa II a w BTD
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