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 Na początku września 2014 roku nie sądziłam, że z takim smutkiem będę żegnać się, nie tyle ze szkołą, co z gazetą… Co więcej (!)  

nie myślałam, że te trzy lata będą dla mnie tak ważne, inspirujące, a przede wszystkim wspaniałe. Z bólem serca piszę ostatni wstępniak              

do nowego, gazety, która nie była tylko tworem szkolnym, lecz czymś więcej. Czym? Trudno wyrazić to w kilku zdaniach, bo nie sposób            

tego czasu zmieścić w krótkim tekście. Na pewno nowe było, jest i będzie dla mnie ważne. Nie chodzi tutaj tylko o samo prowadzenie  

gazety, ale także (a może przede wszystkim) o ludzi, których poznałam, z którymi                 

pracowałam, spotykałam się, o całą wiedzę i umiejętności zdobyte przy wspólnym            

redagowaniu nowego, wymyślaniu układu, poprawianiu i czytaniu tekstów…                          

Mimo że wciąż będę odwiedzać II LO, to wiem, że to już nie będzie to samo, co teraz…  

Gdzie ja znajdę takich ludzi, jakich spotkałam w murach II LO podczas spotkań 

redakcyjnych, lekcji z moją klasą 3c… w sali nr 5? W tym miejscu chciałabym podzię-

kować przede wszystkim Iwonie Ochodek – Szpak, bo gdyby nie Ona, to nie byłoby 

gazety, nie byłoby takiego zespołu, wspomnień… A przede wszystkim dziękuję                        

za wspólną pracę, pomoc, wsparcie, które niejednokrotnie bardzo pomagało, motywowało 

do dalszej pracy. Gdy początkowo z wątpliwościami zgłaszałam się do redagowania              

gazety, nie sądziłam, że będzie tak wspaniale :). Dziękuję również Marcie Oczkowskiej, 

która wielokrotnie wspierała i pomagała przy redagowaniu, układaniu i poprawianiu             

tekstów :). Wszystkim Nauczycielom, którzy poświęcali swój wolny czas, żeby napisać do gazety. Nie mogę zapomnieć o całej Redakcji :)! 

Wszystkich, którzy przez te trzy lata zaangażowali się w redagowanie gazety, czy to swoimi tekstami, rysunkami, czy też wsparciem                

podczas wspólnych spotkań ;). 

Bez Was nie byłoby nowego!  

 Gdzie tu sprawiedliwość, no gdzie!? Właśnie to pytanie zadaliśmy sobie przy przygotowywaniu marcowego numeru. Odpowiedzi 

wiele, dlatego pogłębiamy temat i to z różnych perspektyw. Jak widzieli ją filozofowie, jak współcześni ludzie, a jak reżyserzy, pisarze?            

Czy i jak można sprawiedliwie oceniać? Co kryje się za słowem sprawiedliwość?  

 Od wydania ostatniego numeru wiele się wydarzyło, znów braliśmy udział w wykładach, jeździliśmy do muzeum. Cały czas byliśmy        

i jesteśmy aktywni, o naszych spotkaniach z kulturą przeczytacie na kartach nowego. Dzięki wywiadowi z Eweliną Furmanik wiemy,                   

że praca nauczyciela nie należy do najłatwiejszych. Zachęcamy do zapoznanie się z wywiadem z Małgorzatą Pyrcak – Górowską, która 

prowadziła w naszej szkole wykłady w związku z akcją #MojaKonstytucja. W świecie kultury również dużo się wydarzyło, ukazał się ostatni 

film Andrzeja Wajdy. Nie mogło nas zabraknąć w kinie. Polecamy również recenzję produkcji  „To tylko koniec świata”. Moli książkowych 

odsyłamy do jednej z wielu książek Agathy Christie „I nie było już nikogo”. 

 Nie zapominamy również o absolwentach! W tym numerze poznamy ich z wielu stron. Jedni dzielą się z nami swoimi wspomnieniami 

i drogą, która przebyli po ukończeniu szkoły, a inni swoją twórczością, która staje lub stała się pracą.  

 Przed nami matura, wybór kierunku studiów. Wielu z nas w przyszłości zastanowi się nad założeniem własnej firmy, inspiracją staną 

się zapewne teksty Mirosławy Sojki, która tym razem pisze o etyce w biznesie. 

 Żal się żegnać, ale kiedyś trzeba. Mam nadzieję, że ten (wyjątkowy dla mnie) numer będzie dla Was ciekawą lekturą. Stery nad            

nowym przekazuję „w ręce” Magdaleny Pastwy z obecnej 1c, która jak sama o sobie mówi: „Moją pasją są książki. Od zawsze lubiłam 

pisać.  Bardzo cieszę się, że mogę zaangażować się w prowadzenie gazety, ponieważ daje mi to możliwość spróbowania sił w zawodzie,          

z którym chciałabym związać przyszłość”. Wierzę, a nawet wiem, że nowe wciąż będzie się rozwijać, już z Magdą na czele, bo takie gazety -                     

przedsięwzięcia nie upadają ;)      DZIĘKUJĘ!     Paulina Feliksik              

Redaktor naczelna 
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O sprawiedliwości słów kilka... 

 

Asystentka w Katedrze Prawa Karnego                             

na Wydziale Prawa i Administracji                                      

Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz                                   

w Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego.  

Wywiad przeprowadził Michał Harwes nowe.  

Dr Małgorzata Pyrcak - Górowska                           

z Michałem Harwesem podczas warsztatów  

#MojaKonstytucja w naszej szkole. [przyp.red.] 

nowe: Dlaczego wybrała Pani pracę akademicką? 

Dr Małgorzata Pyrcak – Górowska: Lubię uczyć,              

uczenie sprawia mi dużą przyjemność. To, że mogę  

przekazywać wiedzę innym, daje mi ogromną                    

satysfakcję. Na studia poświęciłam dużo czasu,               

kosztowały mnie one wiele wysiłku. Dlatego też sprawia 

mi olbrzymią radość, gdy wiem, że młodzi ludzie mogą 

się czegoś nauczyć ode mnie. Wykładam prawo karne, 

nie jest ono dziedziną popularną, nie każdy chce się nim 

zajmować. Myślę, że jednym z powodów niechęci              

do tego kierunku jest brutalność niektórych spraw.               

Cieszę się, gdy studenci po zajęciach przychodzą                

i mówią, że prawo karne jest tym, czym chcieliby się              

w życiu zajmować. Uważam, że popularyzacja prawa jest 

w zasadzie jedynym powodem, dla którego wybrałam 

pracę akademicką. 

Jak wygląda praca na Uniwersytecie Jagiellońskim? 

Trudno mi ją porównać do pracy w liceum. Z jednej          

strony jest łatwiejsza, z innej trudniejsza. Łatwiejsza            

o tyle, że na Uniwersytet Jagielloński przychodzą osoby, 

które teoretycznie są już zainteresowane prawem, sami 

wybrali dany kierunek i chcą wiązać z nim przyszłość. 

Można powiedzieć, że nikt nie jest do niczego zmuszany. 

Natomiast w szkole nie każdy chce mieć kontakt                  

z biologią, chemią czy matematyką, ale każdy musi uczyć 

się tych przedmiotów. Jeżeli mówimy o trudnościach,                  

to jest to większa                           

odpowiedzialność. Muszę mieć 

świadomość tego, że kształcę 

przyszłych sędziów,                        

prokuratorów, adwokatów. 

Wiedza, którą im przekazuję, 

może decydować o tym, jak 

będą pracować, orzekać,        

oskarżać, czy bronić innych 

ludzi. Wiem więc, że jeżeli          

nie przyłożę się do pracy na sto 

procent, to oni pójdą                       

wykonywać swój zawód              

i nieświadomie będą mogli            

kogoś skrzywdzić.  

Kiedy Pani stwierdziła,                  

że prawo jest tym odpowiednim 

dla Pani kierunkiem? 

W zasadzie na prawo poszłam z przypadku. Chciałam 

studiować coś zupełnie innego, ale na ten drugi kierunek 

mnie nie przyjęli. Tym kierunkiem miała być filologia 

orientalna, konkretnie indianistyka, później podjęłam              

te studia, ale było to w momencie, kiedy już rozpoczęłam 

kurs z prawa karnego. I wtedy po prostu poczułam,                

że jest to - coś logicznego, poukładanego i interesującego 

zarazem. Jak ja mówię, wtedy właśnie „zakochałam się           

w prawie karnym”. Kończąc liceum, jeszcze                              

nie wiedziałam, że chcę być prawnikiem. 

Nasza rozmówczyni w gronie ciekawych świata 

uczniów II LO. [przyp.red.] 

Poznawanie prawa             

to nie tylko wykłady... 

[przyp.red.] 
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O sprawiedliwości słów kilka 

Co Pani sądzi o stanie sądownictwa w Polsce? 

To pytanie jest bardzo trudne i bardzo ogólnikowe.         

Myślę, że sądownictwo ma swoje bolączki, ale na pewno 

istotnym jest, by nie obniżać autorytetu sądownictwa        

w Polsce. Niezależnie od swoich problemów powinno 

cieszyć się poważaniem w społeczeństwie. Według mnie 

największy problem stanowi stałe obniżanie autorytetu 

sądownictwa, a niektóre grupy podejmują nawet            

działania w kierunku obniżania uznania dla sędziów               

i sądu. 

 

Prowadziła Pani z nami zajęcia warsztatowe                

dotyczące Konstytucji. Jak pracowało się Pani                  

z grupą? 

Ucieszyło mnie to, że grupa była aktywna                            

i zainteresowana. Przyznam się szczerze, że bałam się 

momentu, w którym zacznę mówić coś na temat               

Konstytucji, a wszyscy będą bardziej zainteresowani 

swoimi telefonami i plotkami. Naprawdę cieszyło mnie, 

że tutejsza młodzież chciała się czegoś dowiedzieć.  

Można było w was dostrzec wielką ciekawość świata. 

Chcecie dowiadywać się czegoś nowego, dyskutować          

o tym. Jest to ważne na przyszłość... 

Niedługo otrzymacie pełnię praw         

obywatelskich, będziecie mogli               

chociażby głosować. Przekazałam wam 

wiedzę, którą zasadniczo powinien 

mieć każdy dorosły obywatel, aby mógł 

podejmować świadomie decyzje.  

Co Pani sądzi o obecnej Konstytucji? 

Myślę, że jest niezwykle potrzebnym 

aktem prawnym. Sądzę, że nikt nie  

powinien myśleć o Konstytucji jako     

o czymś abstrakcyjnym. Gwarantuje 

nasze prawa i dlatego powinna być      

w zakresie naszego zainteresowania. Trudno mi                 

wyobrazić sobie nasze prawo bez Konstytucji. 

Co Pani sądzi o zamieszaniu związanym                                

z Trybunałem Konstytucyjnym?  

Tutaj się powtórzę. Uważam, że to wielka szkoda,             

że obniża się autorytet Trybunału. Moim zdaniem władza 

powinna utwierdzać nas wszystkich w przekonaniu          

i pokazywać, że Trybunał jest ważny i zajmuje się       

problemami bliskimi zwykłym ludziom. Gdyby jakaś 

władza chciała nas pozbawić praw, które się nam                

konstytucyjnie należą, to Trybunał Konstytucyjny                  

da nam ochronę. 

Dziękuję za wywiad i za to, że mogliśmy przez chwilę 

poczuć się jak studenci prawa Uniwersytetu                     

Jagiellońskiego. 

Również dziękuję.  

Uczniowie, którzy uczestniczyli w warsztatach 

#MojaKonstytucja, prowadzonych przez                          

dr Małgorzatę Pyrcak - Górowską. [przyp.red.] 

Fot.: lo2.edu.pl Rysunek: Wiktoria Tatar 

 

        Sprawiedliwe jest synonimem „uczciwego, prawego postępowania”.               

Teoria teorią, ale, czym w praktyce jest sprawiedliwość? Ile osób, tyle punktów 

widzenia…  

Dlatego przedstawię Wam kilka odpowiedzi                                                               

na powyższe pytanie. 

„Dla mnie sprawiedliwość to szczere         

podejście do sprawy, nie jest ważne, 

kogo dotyczy. Sprawiedliwość                      

to również traktowanie osoby                 

odpowiednio do popełnionych                

czynów.”- Chłopak spotkany                    

na przystanku. 

„Szukając                   

sprawiedliwości,         

odnajdujemy tylko 

jej lustrzane odbicie.                    

Sprawiedliwość jest 

częścią jaskini            

Platona, której tylko 

cień możemy                

zobaczyć.” - Artysta, 

mój przyjaciel.  

„Nie można porównywać            

sprawiedliwości do rzeczy           

materialnych. Jednym żyje się 

lepiej, drugim gorzej.                    

Ale czasem ci bogatsi             

są wewnątrz biedniejsi niż ci,   

którzy „ledwo wiążą koniec          

z końcem”, bo czerpią radość        

z najmniejszych rzeczy.               

Dlatego też próba definiowania 

sprawiedliwości poprzez          

porównywanie się z innym                

jest złudna”- Koleżanka                      

z redakcji.  
Wypowiedzi zebrał Kacper Kiciński 
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Nasze autorytety 

Czym jest sprawiedliwość? Jak wygląda praca nauczyciela? Co i kto ma 

wpływ na wybór tego zawodu? Na te i wiele innych pytań odpowiedziała    

Ewelina Furmanik – nauczycielka historii, wiedzy o społeczeństwie                   

i wychowania do życia w rodzinie. 

Absolwentka historii na Akademii Pedagogicznej im. Komisji Edukacji                   

Narodowej w Krakowie oraz Studiów Podyplomowych w zakresie Edukacji 

Obywatelskiej i Wychowania do Życia w Rodzinie na Uniwersytecie Śląskim  

w Katowicach. 

Członkini Klubu Nauczyciela Historii przy Muzeum Józefa Piłsudskiego                            

w Sulejówku. Rozmawiała Weronika Dyba nowe. 

nowe: Dlaczego wybrała Pani zawód nauczyciela? 

Ewelina Furmanik: Od kiedy pamiętam, zawsze chciałam 

być nauczycielką. Niczego w życiu sobie tak nie                              

wymarzyłam, jak właśnie tego, że będę uczyć w szkole.            

Już od najmłodszych lat, w szkole podstawowej, prowadziłam 

dzienniki szkolne i wypełniałam je tak, jak robili                     

to nauczyciele.  

Czy ucząc się w szkole, spotkała Pani nauczycieli, którzy 

imponowali Pani, byli autorytetami i mentorami? 

Zawsze na swojej drodze spotykałam wspaniałych                    

nauczycieli, którzy zarażali uczniów swoją pasją.                            

Fascynowało mnie to, ile serca potrafią włożyć we wszystko, 

czego się podejmują. Inspirowali mnie - pani profesor Basia 

Blaut - nauczycielka z mojego liceum, ale także pan profesor 

Jerzy Jura, który uczył mnie historii w szkole podstawowej.   

Co najbardziej podoba się Pani w pracy nauczyciela? 

Na pewno kontakt z młodym człowiekiem, pełnym energii, 

który zmienia się na przestrzeni czasu.  

Wolałaby Pani uczyć w liceum czy w gimnazjum? 

Nigdy nie pracowałam w gimnazjum, więc nie mam                  

porównania. Uczyłam natomiast w szkole podstawowej           

i muszę przyznać, że była to niepowtarzalna przygoda.         

Uważam jednak, że praca z licealistami, którzy wchodzą       

w okres dorosłości, daje dużo możliwości do różnorodnych 

działań i to nie tylko w szkole. Młodzież licealna jest twórcza, 

przez co staje się inspiracją i motywuje mnie każdego dnia. 

Co w pracy nauczyciela jest najtrudniejsze? 

Na to pytanie zapewne każdy z nauczycieli odpowiedziałby 

inaczej. Dla mnie jedną z najtrudniejszych rzeczy jest                   

ocenianie. Zawsze sprawdzając wiedzę uczniów, staram się 

oceniać wszystkich sprawiedliwie.   

 

 

Nie każdy jest prymusem i wzorowym uczniem.                       

Czy ma Pani jakieś sposoby na niesfornych uczniów,          

aby i oni jak najwięcej się nauczyli? 

Zawsze pamięta się zarówno tych najlepszych, jak                           

i najsłabszych,           

ta różnorodność 

wśród                     

wychowanków 

urozmaica moją 

pracę. Strasznie 

nudna byłaby  

klasa samych                

prymusów, którzy 

praktycznie 

wszystko wiedzą  

i nauczyciel nie 

jest już potrzebny, 

bo nie ma im czego       

przekazać. Ogromną satysfakcją dla nauczyciela jest praca         

ze słabym uczniem, który, jak się później okazuje, nauczył się 

wielu rzeczy, radzi sobie w życiu, a do tego jest twórczy          

i ambitny. Tych najlepszych można rozwijać i pomagać im         

w dążeniu do celu, jednak mam świadomość, że i bez             

większej pomocy ze strony nauczyciela poradziliby sobie.      

Co nie zawsze jest tak oczywiste w przypadku uczniów         

słabszych, dlatego trzeba poświęcać im więcej czasu i uwagi. 

Nie ma doskonałego przepisu na „zmuszenie” młodzieży           

do nauki. Często staram się żartować w rozmowach                     

z uczniami. Myślę, że dzięki temu mogę nawiązać z nimi          

kontakt i więcej ich nauczyć.  

Z perspektywy nauczyciela, jaki jest, według Pani,                     

najefektywniejszy sposób nauki i przyswajania wiedzy? 

Myślę, że najlepsze są tzw. metody aktywizujące - uczeń sam 

musi coś zrobić, wymyślić plan działania. Mogą to być debaty 

czy też zadania, które polegają na samodzielnym            

Ewelina Furmanik wraz ze swoją klasa -                    

obecną 2a. [przyp.red.] 

Nasza rozmówczyni. [przyp.red.] 
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Nasze autorytety 

przygotowaniu zagadnienia i przedstawienia go.  

Jest Pani wyczulona na ściąganie w szkole? 

Nie lubię ściągania i oszukiwania. Uważam, że lepiej napisać 

mniej, ale samodzielnie i uczciwie, niż odpisywać.   

Czy w czasie swojej nauki kiedykolwiek Pani ściągała? 

Nie, nie potrafię ściągać i pewnie dlatego nie używałam 

ściąg. Przerażał mnie sam fakt ich posiadania, nie mówiąc  

już o skorzystaniu z nich podczas sprawdzianu lub kartkówki.  

Jakie jest pani niezapomnianie wspomnienie związane       

z pracą nauczyciela? 

Bardzo się cieszę, kiedy uda mi się namówić uczniów                 

do podjęcia działań społecznych. Najbardziej cieszy mnie, 

gdy uczniowie i absolwenci wykazują chęć angażowania się 

w honorowe krwiodawstwo. Wymaga to od nich odwagi        

i poświęcenia. Zdają sobie sprawę z tego, że ratują komuś 

życie. Myślę, że przykład najpełniej inspiruje do działania.   

Czy od zawsze chciała Pani uczyć historii i wiedzy                    

o społeczeństwie? 

Tak. Zawsze chciałam być historykiem. Można powiedzieć, 

że historia to była moja pierwsza miłość, która trwa po dzień 

dzisiejszy. Obecnie jednak więcej uczę WOS-u, co nie            

znaczy, że w ogóle zapomniałam o historii. Cały czas                   

fascynuje mnie polityka, którą lubię się zajmować.  

Czym jest sprawiedliwość według nauczyciela? 

Myślę, że to po prostu uczciwość. Sprawiedliwość według 

Arystotelesa jest wyrównawcza i rozdzielcza. Jest to taki 

stan, który polega na tym, że wyrzekamy się pewnych       

nieprawości i traktujemy innych uczciwie. Dla mnie                        

sprawiedliwość jest tym samym - stosunkiem do sobie             

i ludzi, a także równymi wymaganiami wobec siebie i innych.  

Jaką wartość ma w dzisiejszych czasach historia? 

Myślę, że historia jest nauczycielką życia. To niby            

frazes, ale tak            

po prostu jest.         

Często nie wyciąga 

się wniosków            

z historii i to jest 

bardzo widoczne, 

dlatego uważam,        

że jest ważna.           

Wynosi się ją nie 

tylko ze szkoły,        

ale przed wszystkim      

z domu, z tradycji, 

jakie się pielęgnuje. 

Historia jest                

budowana etapami. 

Najpierw mała, większa, rodzinna, później Polski, a na sam 

koniec powszechna.  

Czy uczniowie lubią historię? 

Myślę, że nie, bo odbierają ją przez pryzmat dat, władców      

i wydarzeń. Natomiast jest dużo wątków, które łączą historię 

i WOS. Chociażby w sytuacji, gdy definiujemy jakieś            

pojęcie, sięgamy do historii, demokracji, państwa.  

Czy współcześni uczniowie maja świadomość historii? 

Myślę, że mają. 

Wbrew pozorom 

i stereotypom 

współczesny 

młody człowiek 

czyta, odkrywa, 

rozwija się.     

Nawet, jeżeli nie 

nauczy się      

historii w szkole, 

to kiedyś do niej 

wróci, aby              

zrozumieć                

otaczający                    

go świat, bo bez 

takiego spojrzenia 

wstecz nie rozumiemy teraźniejszości.  

Co sądzi Pani o zawodzie nauczyciela i czy początek          

wykonywania tej pracy jest szczególnie trudny? 

Przede wszystkim praca nauczyciela jest inna niż większość 

wykonywanych zawodów. Nie jest tak, że coś się zostawia          

o 15 lub 13 i wychodzi. Przynosi się pracę do domu, myśli się 

o swoich uczniach, tak więc nie jest to praca od - do. Trzeba 

też przygotować się do zajęć, poczytać, obejrzeć coś,                  

sprawdzić jakieś informacje... Jeśli chodzi o drugą część             

pytania, to odpowiem tak: na początku przychodzi się                  

do zawodu z idealną wizją tego, jak będzie funkcjonowała 

szkoła, z wyobrażeniem o uczniach. Później człowiek zderza 

się z rzeczywistością i musi sobie wyznaczać drogi, którymi 

będzie kroczyć, aby osiągnąć cele, a praktyka czyni przecież 

mistrza.  

Czy z perspektywy czasu nie żałuje Pani, że wybrała ten 

zawód? 

Nie, w życiu. Dzisiaj nie wyobrażam sobie, że mogłabym 

robić coś innego. Lubię swoją pracę.  

Jakie są Pani zainteresowania? 

Bardzo lubię czytać, robić zdjęcia, zbieram porcelanę.             

Jak każda kobieta lubię biżuterię. Wyobrażam sobie,              

że na starość zasiądę w bujanym fotelu naprzeciwko kominka 

z kubkiem gorącej czekolady i dobrą książką w dłoni. 

Jaka jest Pani ulubiona książka? 

Jestem jedną z tych osób, która czyta w każdej wolnej chwili. 

Lubię Stiega Larssona, a także Katarzynę Bondę. Prawie           

zawsze sięgam po książki polecane przez moich przyjaciół, 

Od lewej: Jerzy Jura, Andrzej Bieda, 

Agnieszka Rusek, Ewelina Furmanik,           

Izabela Ciołczyk. [przyp.red.] 

Podczas wakacji w Chorwacji. 

[przyp.red.] 

Fot.: Archiwum prywatne E.F. 
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Nauczyciele inspirują 

 

 Doradztwo podatkowe jest branżą stosunkowo nową. Branżą, która pojawiała się 

wraz ze zmianami strukturalnymi w gospodarce w początkach lat 90-tych. Nie posiada 

więc wieloletnich etycznych tradycji branżowych ani wypracowanych przez korporacje 

zawodowe kodeksów takich, jakie posiadają prawnicy czy lekarze. Zawodem tym            

zajmują się grupy ludzi o różnorodnym przygotowaniu merytorycznym: prawnicy,             

ekonomiści, ale także osoby o wykształceniu, które nie jest związane z wykonywanym 

zawodem. Zawód ten narażony jest na spore problemy w zakresie etyki.  

 Doradca podatkowy, wykonując swoją pracę, zwraca uwagę na następujące 

aspekty etyczne: 

 zgodność udzielanych porad z literą i duchem obowiązującego prawa, 

 układ wzajemnych relacji na linii klient – doradca i doradca – urząd. 

 Klient, który zwraca się z prośbą o poradę do doradcy podatkowego może 

czynić to z różnych pobudek.  

 

Może nadto odznaczać się różnymi postawami etycznymi. Korzysta z pomocy, by:  

 nie złamać obowiązującego prawa, 

 zoptymalizować swoje obciążenia podatkowe w zgodzie z prawem, 

 zminimalizować swoje obciążenia podatkowe niezgodnie z obowiązującym prawem,                                      

ale w sposób trudny do wykrycia, 

 skorzystać z pomocy w przypadku stwierdzonego przez 

urząd skarbowy naruszenia prawa, wówczas, gdy klient nie 

poczuwa się do winy, 

 skorzystać z pomocy w przypadku stwierdzonego przez 

urząd skarbowy naruszenia prawa, przy czym klient jest      

w pełni świadomy, że złamał prawo, a jedynie pragnie            

uniknąć lub zminimalizować odpowiedzialność                   

za popełniony czyn.  

 W zależności od problemu petent stawia doradcę nie przed własnymi etycznymi dylematami.  

  

 Zawód doradcy podatkowego, adwokata, czy radcy rodzi liczne         

rozterki  o charakterze etycznym. Obecnie doradcy posiadają już własny  

samorząd zawodowy i własną ustawę, która reguluje ich działalność, niemniej 

wiele kwestii o charakterze etycznym ciągle jeszcze jest pozostawionych           

subiektywnej decyzji ich sumienia. A skutki tych decyzji rzutują później              

na wypracowywany, często latami, image konkretnej kancelarii. Stąd też tak 

ważne jest właściwe ukształtowanie sumień zawodowych obecnych                         

i przyszłych adeptów tego modnego zawodu i tak ważne jest uświadamianie 

im, że w ich zawodzie etyka biznesu jest jednym z najważniejszych             

czynników sukcesu.   

Mirosława Sojka (nauczycielka przedsiębiorczości) 

Przyjaciel nowego 

 

Fot.: Archiwum prywatne M.S., etyka-biznesu.eprace.edu.pl, proprofit.pl 

Mirosława Sojka, autorka tekstu. 

[przyp.red.] 
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Nauczyciele inspirują 

 W całym swoim życiu – od dzieciństwa po starość – każdy człowiek znajduje się                       

w różnych sytuacjach, w których jest oceniany lub sam ocenia innych. 

 Okres, w którym oceny mają szczególne znaczenie w życiu młodych ludzi, to czas            

nauki i zdobywania wiedzy, czas sprawdzianów, egzaminów, odpowiedzi.  

Któż z nas pozostaje obojętny wobec oceny? 

  

 Z punktu widzenia dydaktyki ocenianie 

jest podstawą procesu dydaktycznego                  

i gwarancją rozwoju kompetencji. Jest jednym 

z zadań w pracy nauczyciela. Z jednej strony 

jest systematyczną kontrolą osiągnięć                     

i postępów ucznia, z drugiej zaś staje się               

motywacją do dalszej pracy. 

  

Ocena często pobudza do działania, a tym samym do osiągania coraz lepszych wyników. 

Czy ocenianie jest sprawiedliwe? Czy nauczyciel jest sprawiedliwy? 

 

 Według uczniów sprawiedliwy nauczyciel – to taki, który...  

 Stosuje jasne, określone zasady i zawsze ich 

przestrzega, jest obiektywny – ocenia uczniów                  

wg takich samych zasad, nie poniża i nie faworyzuje, 

jest życzliwy – potrafi dostrzec w każdym uczniu coś         

pozytywnego, dobrego, jest wyrozumiały – potrafi          

często zrozumieć sytuację ucznia (choroba, problemy 

osobiste itp.), jest cierpliwy i opanowany, powinien 

wzbudzać szacunek i być wzorem dla uczniów. 

  

 Ocenianie jest bardzo trudnym elementem w procesie nauczania.                   

By oceniać sprawiedliwie, trzeba starać się być obiektywnym. Każdego ucznia 

należy traktować się tak samo, aby ocena była motywacją do dalszej nauki,                  

a nie zniechęcała. 

  

  

 Łacińska sentencja Non scholae sed vitae discimus        

(Nie uczymy się dla szkoły, lecz dla życia) oznacza, że celem 

zdobywania wiedzy jest przede wszystkim zaspokojenie           

potrzeby życiowej. Kto zaprzeczy, że ocena nie jest ważnym 

elementem w szkolnej praktyce?  

 

 

Monika Włodarczyk (nauczycielka języka francuskiego, włoskiego, łacińskiego) 

Przyjaciel nowego 

Wypowiedzi uczennic z 2c pochodzące                   

z anonimowej ankiety przeprowadzonej                        

na lekcji wychowawczej. 

Autorka tekstu -                         

Monika Włodarczyk. 

[przyp.red.] 

Fot.: Archiwum prywatne M.W. 
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Sylwetki absolwentów 

Fot.: Archiwum prywatne A.F. Cytaty: Dżem - „Wehikuł czasu” - autor teksu Ryszard Riedel 

 Minęło już siedem lat od studniówkowego poloneza, co oznacza, że niewiele mniej czasu upłynęło 

od ostatnich chwil, które spędziłem w murach szkoły. Choć od momentu rozdania świadectw oraz              

pełnych stresu maturalnych dni wydarzyło się bardzo wiele, wciąż często i z niewątpliwą przyjemnością 

wracam do wspomnień z tamtych trzech lat. 

 Zapewne zaskoczę część z Was, pisząc, że nieraz na studiach ucząc się do kolokwium (taka 

„troszkę” większa klasówka) zatęskniłem za sprawdzianem (!) z matematyki (!!). A gdy System               

Eliminacji Studentów (popularnie nazywany SESJA) stawał się aktywny, rozmyślałem o wehikule czasu, 

który mógłby przenieść mnie z powrotem w licealne czasy. Ale… 

„To już minęło, ten klimat, ten luz. Wspaniali ludzie nie powrócą, nie powrócą już (…)”.  

 Myślę, że w tym właśnie tkwi sekret tych wspomnień, a są to wspaniali ludzie, którzy mnie                

otaczali. Zarówno znajomi, przyjaciele, jak i nauczyciele, których miałem przyjemność spotkać                  

na swojej drodze. 

 Teraz, „gdy tak wspominam miniony czas, wiem jedno, że to nie poszło w las”.  

TO czyli wiedza, doświadczenia i wspomnienia, o których mógłbym opowiadać godzinami, co rusz             

przypominając sobie coś nowego. Ale WY twórzcie SWOJE, które będziecie mogli za siedem lat            

opowiadać z podobnym  do mojego entuzjazmem. 

 Wykorzystując okazję, chciałbym podziękować wszystkim wspaniałym ludziom, których w murach Nowego poznałem, 

a Wam drodzy czytelnicy życzyć powodzenia i wszystkiego dobrego!   

  

nowe: Czytając, Twoje krótkie wspomnienia, odnoszę            

wrażenie, że bardzo dobrze wspominasz czasy licealne.          

To prawda? 

Amadeusz Feliksik: Zdecydowanie. Tak jak napisałem, mam 

wiele wspaniałych wspomnień z tego okresu swojego życia. 

Część z nich mógłbym nazwać doświadczeniami, które            

zaprocentowały w późniejszych latach.  

Co dokładnie masz na myśli? 

Drukowanie ściąg <śmiech>. Oczywiście żartuję, żeby nikt nie 

miał wątpliwości :). W liceum, w mniejszym lub większym 

stopniu, angażowałem się w „życie szkoły”. Objawiało 

się to m.in. uczestnictwem lub prowadzeniem akademii               

szkolnych oraz organizacją oprawy audiowizualnej podczas  

różnych eventów. 

W czym tego typu doświadczenia Ci pomogły? 

Na tyle, na ile to możliwe uodporniłem się na stres                         

towarzyszący publicznym wystąpieniom. Moja aktualna praca 

(Kierownik Projektu – przyp. red.) wymaga ode mnie udziału 

w spotkaniach i naradach. Często wiąże się to również                   

z prezentacjami i wystąpieniami przed mniejszym lub                 

większym gronem osób. 

Można powiedzieć, że pierwsze doświadczenia przygotowujące 

mnie do tego, zbierałem właśnie w liceum. 

 

 

Opowiesz nam jakąś interesującą historię z  liceum? 

Waham się nad jedną, ale… niech będzie. Za moich czasów 

studniówka odbywała się w szkole. Niestety, już na samym jej 

początku, a nawet jeszcze przed jej oficjalnym rozpoczęciem 

pojawił się problem. Krata przed szatniami była zamknięta. 

Klucz do niej znajdował się w pokoju Pań Szatniarek, który 

również był zamknięty i nikogo 

już nie było. 

Studniówka się odbyła, jak   

zatem udało się rozwiązać       

problem zamkniętej kraty? 

Dziwnym trafem, zupełnie                 

przypadkiem… Mieliśmy 

„zapasowy” klucz do kraty, który 

zdecydowanie przyspieszył         

rozwiązanie problemu. 

Mogę spytać, skąd… 

Nie :). 

Rozumiem, chciałbyś dodać                   

jeszcze coś na koniec naszej            

krótkiej rozmowy? 

Chciałbym wszystkim życzyć, aby czas spędzony w NOWYM 

przysporzył Wam wielu wspomnień i doświadczeń, które          

pomogą w przyszłości i będziecie je wspominać z łezką w oku. 

Uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie w latach 2007-2010 

Autor wspomnień,                 

Amadeusz Feliksik. 

[przyp.red.] 

Dumny absolwent NOWEGO! 

Doświadczenia zbierane        

w liceum przygotowują  

do pracy. [przyp.red.]  
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Sylwetki absolwentów 

 W Baczyńskim gościłem od 2006 do 2009 roku. Jeśli miałbym jakoś 

opisać tamten czas, myślę, że dałoby się to zmieścić w trzech zdaniach.                

Po pierwsze, prawie nikt nie miał Facebooka (niewielu z nas wiedziało,                 

że coś takiego istnieje). Po drugie, wszyscy byli podekscytowani, że zakładają 

pocztę na powstającym właśnie Gmailu, co wydawało się wówczas szalenie 

modne i profesjonalne. Po trzecie, na YouTubie nie było jeszcze youtuberów, 

dało się za to obejrzeć całych „Przyjaciół”. Reasumując – piękne czasy.  

 Czym zajmuję się dzisiaj? W największym skrócie – piszę o grach            

wideo dla jednego z większych mainstreamowych portali w naszym kraju. 

Czy zdając maturę i idąc na studia, myślałem o tym, że zostanę                            

dziennikarzem? Niekoniecznie. No, chyba, że pisanie egzaminu dojrzałości               

z rozszerzonej historii sztuki, licencjat z ochrony zabytków, magisterium                 

z zarządzania publicznymi instytucjami kultury, kilka lat za barem, rok jako 

profesjonalny barista i niecały rok jako opiekun małej galerii sztuki,                          

to naturalna ścieżka kariery dla przyszłego redaktora. Jeśli więc zdajecie            

właśnie maturę i macie obawy co do tego, czy podjęliście właściwy wybór, absolutnie się nie przejmujcie. W gruncie 

rzeczy nie ma to prawie żadnego znaczenia.  

 Jak wspominam II LO? Wydaje mi się, że był to najbardziej bezproblemowy i bezstresowy czas w moim             

życiu. Może dlatego, że dobrze wybrałem szkołę? Trudno powiedzieć, ile i czego się tam faktycznie nauczyłem              

i jak przydała mi się ta wiedza w przyszłości, mam jednak wrażenie, że liceum to nie czas na przejmowanie się                

swoimi wynikami, a okres, gdy po raz pierwszy zabieramy się za kształtowanie własnej tożsamości. No i zbieramy 

dobre wspomnienia na całą resztę życia.  

 Ja sam nie zapomnę nigdy, jak angażowaliśmy się w robienie wszelkich możliwych dekoracji na niezliczone 

spektakle i akademie szkolne tylko po to, by urwać się z lekcji i podumać              

w piwnicy lub kantorku Pani Wioletty Gajdy, nad marnym naszym losem             

człowieczym. Nie zapomnę  też przedświątecznego śpiewania „Last Christmas”  

z Panią Renatą Woźniak, sprawdzianów Pana Jerzego Jury (nauczyły nas,           

że wkuwanie na pamięć i kserowanie sobie w pomniejszeniu całego podręcznika 

jako ściągi zawsze przegra z… logicznym myśleniem) oraz lekcji języka                  

polskiego z Panią Iwoną Ochodek-Szpak, która pokazała nam, że można chcieć 

od siebie znacznie więcej, niż wymagałaby tego ministerialna podstawa                          

programowa.  

 Kogo z nauczycieli zapamiętałem najlepiej? Chyba... wszystkich. Mieliśmy 

bowiem szczęście trafić na „zestaw” o wyjątkowej sile rażenia. Podziwiam naszą 

niezastąpioną wychowawczynię - Panią Elżbietę Tekielę, która wzięła na siebie 

opiekę nad naszą trzydziestoosobową bandą i pokazała, że jest jeszcze na tym 

świecie miejsce na sprawny i szczery międzypokoleniowy dialog. Jakby tego  

było mało, to właśnie dzięki niej pozostała w mojej głowie pewna krótka               

niemiecka czytanka o arabskich terrorystach…, choć to już trochę inna historia. 

 Gdybyście chcieli zobaczyć, czym się faktycznie zajmuję, zajrzyjcie             

na stronę Gry Onet.pl. Jeśli natomiast chcielibyście zapytać, jak to możliwe,              

że ktoś płaci mi za takie wypociny, albo po prostu dowiedzieć się, jak to jest żyć 

z pisania i jak pisać… piszcie – daw.podg@gmail.com – tak, założyłem                        

tę skrzynkę w drugiej klasie liceum.  

 
Fot.: Archiwum prywatne D.P. 

Minęło już siedem lat od studniówkowego poloneza, co oznacza, że niewiele mniej czasu upłynęło 

od ostatnich chwil, które spędziłem w murach szkoły. Choć od momentu rozdania świadectw oraz              

niewątpliwą przyjemnością 

większa klasówka) zatęskniłem za sprawdzianem (!) z matematyki (!!). A gdy System               

Eliminacji Studentów (popularnie nazywany SESJA) stawał się aktywny, rozmyślałem o wehikule czasu, 

Myślę, że w tym właśnie tkwi sekret tych wspomnień, a są to wspaniali ludzie, którzy mnie                

otaczali. Zarówno znajomi, przyjaciele, jak i nauczyciele, których miałem przyjemność spotkać                  

TO czyli wiedza, doświadczenia i wspomnienia, o których mógłbym opowiadać godzinami, co rusz             

Wykorzystując okazję, chciałbym podziękować wszystkim wspaniałym ludziom, których w murach Nowego poznałem, 

Uczęszczał do II Liceum Ogólnokształcącego w Chrzanowie w latach 2006-2009 

Autor tekstu, Dawid Podgórski. 

[przyp.red.] 

Jak pasja, nietuzinkową drogą, 

„zaprowadziła”                                           

do dziennikarstwa… [przyp.red.] 
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Nasze relacje 

nowe: Z jaką reakcją spotykasz się, gdy mówisz innym,    

że uczysz się aktorstwa? 

Joanna Siwek: 

Pierwsze skojarzenie 

przeciętnego                 

człowieka na hasło 

„aktor” to zazwyczaj: 

sława, kino,              

Hollywood,                  

recytacja. Często          

ludzie pytają mnie: 

„Czego ja się uczę 

właściwie w tej  

szkole? Musisz       

recytować teksty?”   

A kiedy widzą moją 

teczkę z tekstami: 

„Ojej, musisz umieć 

to wszystko na pamięć?!” Na dobrą sprawę nauka tekstu               

to najmniejszy problem. A słowo recytacja budzi wśród               

aktorów odrzucenie. Tekst mówimy, a nie recytujemy.                

To pierwsza reguła, której dowiedziałam się na początkowych 

zajęciach z wiersza. Jak to ujął mój nauczyciel, Jan                    

Korwin-Kochanowski „Żadne pitu pitu <oooo dziecinko,           

za siedmioooma górami, za siedmiooma lasami...> Nie! Było 

siedem gór i siedem lasów – konkretnie, a wyobraźnia pracuje 

bez wazeliny!” Recytacja a gra, to dwie różne rzeczy. 

Trudno było zrozumieć tę zasadę? 

Gdy, na pierwszych zajęciach u Pani Doroty Zięciowskiej, 

skończyłam wypowiadać tekst z „Pana Tadeusza”,               

usłyszałam: „W liceum dostałabyś 6 z polskiego, w PWST 

jedną wielką 1. Wyrecytowałaś to pięknie. Ale ty masz         

mówić, a nie recytować!”. I tak zaczęłyśmy rozbierać tekst      

na czynniki pierwsze, interpretować, szukać emocji,                

zachowań, wydarzeń i odgrywać je. Kolejna zasada -               

najważniejsze znajdziemy między słowami. Sztuką jest umieć 

zrobić pauzę. Dobrze zrobiona pauza jest nasycona emocjami     

i napięciem. Samą obecnością, bez słów, można zagrać            

wybitną rolę. I nie mam na myśli mimiki, ruchu ani                 

inscenizacji. Sam byt jest ważny, trzeba stworzyć dany świat, 

aurę. To bardzo trudne. 

Jednak aktorstwo to nie tylko ćwiczenia, ale także, albo 

głównie, występowanie, gra na scenie, przed kamerą.         

Jesteś obecnie zaangażowana w jakieś większe, mniejsze, 

przedsięwzięcie, film, spektakl? 

Na pierwszym roku zdarzało się wiele projektów, miałam                                                                                                                       

 

okazję poznać największe krakowskie sceny teatralne                

od kuchni. Jednak najbliższe lata postanowiłam poświęcić                    

na przygotowania do egzaminów wstępnych na wydział               

Aktorski, to mój cel. Poprzedni, „próbny” rok utwierdził mnie 

w przekonaniu, że chcę podjąć trud pracy w tym zawodzie. 

Tak na dobrą sprawę, w pełni nie zaczęłam jeszcze swojej          

aktorskiej przygody, ale cieszę się, że już miałam tyle                 

możliwości do poznania życia teatralnego. 

Chciałabyś występować w filmie czy w teatrze? 

Stawiam na teatr. Szczerze przyznam, że nigdy nie myślałam 

o aktorstwie w filmie, czy telewizji, ale udało mi się już prze-

żyć swój debiut na planie filmowym reżysera Pawła                   

Pawlikowskiego, zdobywcy Oscara w 2015r. za film „Ida”. 

Właściwie nie sądziłam, że się uda. Każdego osobiście           

wybierał sam reżyser. Telefon 

dwa dni wcześniej, szybka          

zmiana grafiku, planów na cały 

tydzień i… pora na przygodę! 

Stresowałam się bardzo. 

Jak wspominasz pracę            

na planie zdjęciowym? 

Rzuciłam się na głęboką wodę, 

nie żałuję. Było warto. Dla mnie 

sama praca na planie była        

fascynująca i okropnie ciężka. 

Trudno to pojąć, że cały dzień 

kręci się scenę, która trwa        

dosłownie sekundy, a pracuje nad 

nią tyle osób, dbają o najmniejszy 

szczegół i współpracują jak             

dobrze naoliwiona maszyna!       

Nie ma czasu na pomyłki,              

a trzeba jeszcze dostosować się 

do zmiennych warunków          

otoczenia. I tak wszystko                

powtarza się, w różnych                 

wariancjach, ciągle coś zmieniając, dodając, próbując...               

aż w końcu reżyser krzyczy przez megafon „mamy to!”              

i następuje ogromna euforia. Radość nie do opisania, poczucie 

sukcesu. Dostać pochwałę od największych autorytetów,           

to najcenniejsza nagroda, z jaką udało się wrócić. Te wrażenia 

tak mnie męczyły, że o godzinie 21 czułam się jak o 4 nad 

ranem. Praca na planie nie jest określona. Mamy początek, ale 

nie ma końca – musiałam się liczyć z tym, że nagrania mogły 

trwać nawet do późnej nocy. No i wielki zaszczyt móc           

porozmawiać i pracować ze swoimi ulubionymi aktorami         

polskiego, a nawet już światowego kina! 

„... aktorstwo.” Ludzie pracujący w tej profesji to aktorzy. A wśród nich osobowości, od których mam zaszczyt                    

uczyć się. Zanim Joanna Siwek, absolwentka II LO, wymieni nazwiska, to przybliży kulisy zawodu.  

Rozmawiała Paulina Feliksik nowe. 

Marzenia się spełniają. Joanna Siwek               

z Tomaszem Kotem. [przyp.red.] 

Dzięki aktorstwu można 

wcielać się w różne role. 

[przyp.red.] 

Fot.: Archiwum prywatne J.S. 
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Fot.: filmweb.pl, tekst: moviesroom.pl, cytat: tekstowo.pl 

 Zgodnie z tym, czego mogliśmy się spodziewać po zwiastunie (i Dolanie), nagrodzony w zeszłym roku Grand Prix             

Festiwalu w Cannes dramat kanadyjskiego reżysera to koncertowo zagrana, utrzymana w specyficznym,                           

niepokojąco-krępującym klimacie, rozgrywająca się głównie w zamkniętej przestrzeni historia jednego - pod wieloma 

względami szczególnego - dnia z życia rodziny Knipper. Dysfunkcyjnej, oczywiście. 

 Po dwunastu latach nieobecności Louis (Gaspard Ulliel), pisarz, składa - zapowiedzianą oraz długo wyczekiwaną -           

wizytę najbliższym. Właściwie wiadomo o nim niewiele: jedyny pewnik to fakt, że umiera i tę właśnie, tragiczną nowinę,            

pragnie ogłosić. Za kulisy jego odejścia z domu widz nie zostaje wprowadzony; motywacji, którymi się kierował, przez ponad 

dekadę ograniczając kontakt do przesyłania pocztówek czy drobnych                 

upominków, bohater również nie zdradza. Jeszcze zanim zasiądzie do stołu                

z matką (Nathalie Baye), młodszą siostrą (Léa Seydoux), starszym bratem 

(Vincent Cassel) oraz jego żoną (Marion Cotillard), na ekranie pojawią się            

wskazówki, gdzie upatrywać źródeł takiej postawy.  

 Przekraczając próg domu, Louis jednocześnie wchodzi na scenę -             

niczym  w teatrze, każdy ma tu do odegrania określoną rolę. Kto i w jakich                               

okolicznościach z niej wyjdzie, to tylko kwestia czasu. Obserwując pokraczne 

próby wzajemnego zrozumienia, jakie w rozmowach w cztery oczy podejmują 

postaci, trudno nie odnieść wrażenia, że drogę do poprawienia relacji                

zagradzają im niewidzialne, niedające się łatwo zidentyfikować ani ominąć 

przeszkody. Świadomie lub nie, w dużej mierze tworzą je sami.  

 Powracające na przestrzeni filmu wtręty z przeszłości służą raczej zobrazowaniu emocjonalnej kondycji Louisa, niż             

wyjaśnieniu, dlaczego Knipperów odgradza od siebie nawzajem tyle opuszczonych szlabanów. Aktorskie umiejętności                 

odtwórców głównych ról (w połączeniu ze zdolnościami operatorów) zaprzęga do niewerbalnego przekazywania                           

komunikatów, szarżowania ciętymi ripostami, wtłaczania widza w klaustrofobiczną atmosferę i niezręczne sytuacje. Skoro już 

mowa o tym, co mistrzowskie - cały zespół aktorski oddał sprawiedliwość bohaterom sztuki pióra Jean-Luca Lagarce'a, mimo 

to owacje na stojąco bezdyskusyjnie należą się Casselowi. Nie musi przeklinać, drwić, podnosić głosu ani walić ręką w stół czy 

w kierownicę - choć, gdy to robi, jest  niebywale przekonujący. Spojrzeniem, sposobem nerwowego przechodzenia - miotania 

się? - z miejsca na miejsce, drobnymi grymasami dodaje swojej postaci niespodziewanej głębi, komplikuje jej rys                     

charakterologiczny, zmusza do zaktualizowania wystawionej zbyt pochopnie, negatywnej oceny. Ten, który od pierwszych 

sekund swojej ekranowej obecności jawi się jako czarna owca, w czasie kipiącej emocjami, sceny finałowej przeradza się            

w kozła ofiarnego. Pytanie o to, czy młodszy brat wyjawi prawdę o swoim stanie zdrowia tym, którzy jeszcze tej prawdy się 

nie domyślili, niespodziewanie schodzi na dalszy plan. Bardziej paląca staje się kwestia, czy to wszystko rzeczywiście jest  

takie proste; czy to Antoine jest wszystkiemu winien i czy gdyby nie on, familijna sielanka trwałaby w najlepsze.  

 Nie byłaby, pomimo iż - może raczej: ponieważ? - bohaterów łączy więcej, 

niż są skłonni przyznać, a przede wszystkim dostrzec. Syn marnotrawny powraca 

w niedzielę, w symboliczny dzień naznaczony rodzinnymi rytuałami, których 

nigdy nie doświadczyła Suzanne. Płacz, wzburzenie, histeria, wzajemne                  

przerzucanie się obelgami - tocząca postaci choroba daje wiele objawów,               

jednakże prowadzi do grupowej diagnozy: wszyscy są tak samo zagubieni,         

samotni, bezradni i niezrozumiani.  Wszyscy czują się odrzuceni, porzuceni, 

skrzywdzeni. A jednak, zamiast zjednoczyć, jeszcze bardziej ich to od siebie             

oddala. 

 Wzniecony wzajemnymi oskarżeniami i wyrzutami pożar o dziwo ugasza 

się sam; najpierw temperatura sięga zenitu, następnie zaś cała afera rozchodzi się 

po kościach. Każdy ucieka w swoją stronę, ponownie wchodzi w wysłużone buty, 

zajmuje na moment porzuconą pozycję. Ostatecznie, dzieląc perspektywę Louisa, można stwierdzić, że, w rzeczy samej,                

to tylko koniec świata. Kolejny, jeden z wielu, wpisany w tradycję, w kod DNA. Tajemnicą pozostaje, ile podobnych przeżyła 

już ta rodzina. I ile ma ich jeszcze przed sobą.            

             Aleksandra Kumala                                

                (absolwentka II LO, studentka Tekstów Kultury) 

Kadr z najnowszego filmu Xaviera Dolana. 

[przyp.red.] 

Główny bohater Louis,a w tej roli Gaspard                

Ulliel. [przyp.red.] 

Ludzie pracujący w tej profesji to aktorzy. A wśród nich osobowości, od których mam zaszczyt                    
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Bycie geniuszem to bardzo trudna sprawa. Ludzie Cię nie rozumieją. Emocje, którymi się z nimi dzielisz, sprawiają,                      

że nawet nie chcą Cię rozumieć. W takiej sytuacji możesz zacząć malować. Nie, nie staniesz się Van Goghiem.                   

Ale może to i lepiej... 

Van Gogh - barwne życie mistrza 

 Zmarł młodo, mając zaledwie 37 lat. I chociaż żył ponad 100 lat   

temu, do dzisiaj jest uosobieniem artysty prawdziwie nieszczęśliwego. 

Wczytując się w noty biograficzne twórcy, bardzo łatwo trafić                       

na wypowiedzi świadczące o jego trudnym charakterze, który można nawet 

próbować wytłumaczyć - nie miał łatwego życia. Długo nie mógł znaleźć 

dla siebie miejsca i zajęcia - próbował wielu zawodów, a każda próba 

kończyła się porażką. Wydawało się, że odnalazł swoje powołanie jako 

kaznodzieja w Borinage, ale i ta droga okazała się nienajlepszą. Tak bardzo 

chciał pomóc i wspierać ludzi, że w swoim działaniu był wręcz agresywny 

i napastliwy. Stwarzał wrażenie osoby, która sama potrzebuje pomocy. 

Chociaż kaznodziejstwo nie było jego powołaniem, to w Borinage odkrył, 

co nim było. 

 Nie sposób powiedzieć, co tak naprawdę działo się w głowie Van 

Gogha. Historycy sztuki często twierdzą, że po prostu chciał wszystkiego za bardzo. Uwielbiał pracować,              

praktycznie nie potrafił odpoczywać. Do tego często sięgał po alkohol i kawę. Mógł malować dzięki wsparciu, 

również finansowemu, swojego brata. Theo był jedyną osobą, która wierzyła w Vincenta od początku do końca.         

W gronie artystów, którzy go inspirowali, byli przede wszystkim malarze impresjoniści. I chociaż sam nigdy nie  

pobierał lekcji malarstwa, co było dla impresjonistów charakterystyczne, potrafił za pomocą barw oddawać                 

najróżniejsze emocje.  

  Przeciętny Kowalski nazwisko Van Gogh kojarzy przede               

wszystkim z obciętym uchem. Słusznie, Vincent pozbawił się tej 

części ciała, do końca nie wiadomo dlaczego. Jedna z hipotez             

zakłada, że zrobił to w rozpaczy po kłótni z przyjacielem, Paulem 

Gauguinem, również malarzem. Po tej sytuacji długo przebywał     

w szpitalu psychiatrycznym. Sztuka pozwalała mu wyciszyć się             

i uspokoić. W tym okresie namalował wiele autoportretów.               

Studiował swoją twarz, próbując przedstawić i zrozumieć           

własny obłęd. Wydaje się, że chciał wyzdrowieć, sam siebie            

uleczyć. Ale nie mógł. Nie rozumiał, co się z nim działo. Zmarł      

29 lipca 1890 roku w wyniku postrzału z broni palnej.                     

Najprawdopodobniej samobójczego. Pozostawił po sobie wiele       

obrazów, a do najsłynniejszych zaliczamy „Słoneczniki”, „Irysy” 

lub „Gwiaździstą noc” . 

Wyprawa po zrozumienie 

 Wielkich artystów trudno zrozumieć, ale łatwo podziwiać. By połączyć jedno z drugim w połowie              

listopada udałam się wraz z klasą 1b na „Van Gogh Alive. The Experience”. Skorzystaliśmy z okazji, że wystawa 

znalazła się w Zabytkowym Budynku Dworca Głównego PKP w Krakowie, bowiem zwiedziła już pół świata,            

między innymi Mediolan, Szanghaj i Seul, i, głodni sztuki, przybyliśmy poznać życiorys i dzieło Mistrza. 

 Wystawa okazała się wyjątkowa pod wieloma względami. Przede wszystkim nie było na niej żadnej ramki                    

i żadnego płótna. Całość, od początku do końca, zaprezentowano w formie multimedialnej. Dodatkowo można było                

zobaczyć nie tylko dzieła Van Gogha, ale również ważne dla niego miejsca, w których dorastał, rozwijał się                    

i tworzył - zwiedzaniu towarzyszyła nastrojowa muzyka. Całość sprawiała, że nie tylko oglądaliśmy ten świat,         

ale również przenosiliśmy się do niego, w pewien sposób wchodząc w głowę artysty. Bardzo ciekawym  

Autoportrety i inne dzieła Van Gogha. 

[przyp.red.] 

Najsłynniejsze dzieła artysty na wystawie                    

„Van Gogh Alive. The Experience”. [przyp.red.] 
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elementem wystawy była możliwość samodzielnego tworzenia dzieł - każdy z nas mógł stanąć przed sztalugą                

i korzystając z audiowizualnych porad, stworzyć swój pierwszy szkic. „Van Gogh Alive” jest idealnym                  

przykładem tego, że rozwój technologiczny wcale nie zabija prawdziwej, wielkiej 

sztuki. Wręcz przeciwnie - pozwala ją lepiej zrozumieć i odkryć na nowo.  

Nowe rozdanie 

 Czasami wydaje nam się, że są ludzie, których znamy i potrafimy o nich                   

powiedzieć coś sensownego. Wałęsa. Jan Paweł II. Mickiewicz. Van Gogh. Miałam            

głębokie przekonanie, że wiem coś o Van Goghu.  

 Van Gogh jest jednym z tych artystów, których dzieła mogę oglądać                 

codziennie i każdego dnia zauważę w nich coś nowego. Nową barwę. Nową emocję. 

Nowe zagubienie. Bo Van Gogh był zagubiony. W świecie, w sobie, w sztuce.                      

A ja, dzięki tej wystawie, miałam okazję zagubić się w nim, chociaż na chwilę. I teraz 

bezsprzecznie mogę uznać Van Gogha nie tylko za niesamowitego malarza, ale również 

bardzo ciekawą osobowość, w której najpiękniejsze jest to, że nie sposób jej zrozumieć. 

            Sara Ciupek 

               (debiut) 

Uczniowie II LO na wystawie 

„Van Gogh Alive”. 

[przyp.red.] 

Fot.: Archiwum prywatne S.C., vangoghalive.pl, filmweb.pl 

 Bycie humanistą to wiele łez wylanych nad książką do matematyki. To wiele godzin spędzonych                       

na zadawaniu sobie pytania – gdzie znajdę pracę? To ciągły strach przed tym, że studia humanistyczne nie zapewnią 

pieniędzy na życie. Każdy wielbiciel języka polskiego, historii i literatury pewnie kiwa głową, zgadzając się ze mną. 

Przed kilkoma dniami Profesor Kazimierz Wolny-Zmorzyński (Uniwersytet Jagielloński) odwiedził naszą  

szkołę. Podczas wykładu postawił zupełnie inną tezę – humanistyka jest przyszłościowa. Wystarczy tylko          

pamiętać o dwóch sprawach: musimy czytać, żeby umieć dobrze pisać i od początku musimy znać swój CEL. Może 

te słowa wydają się banalne, jednak profesor pokazał na przykładzie sukcesu Ryszarda Kapuścińskiego, który dla 

wielu jest wzorem, że nie są to tylko puste frazesy… 

 Profesor Wolny-Zmorzyński opowiadał o Ryszardzie Kapuścińskim, jednym z najwybitniejszych polskich 

twórcy reportaży, znanym na całym świecie. Sławę osiągnął dzięki umiejętnościom pisarskim, talentowi                     

do przedstawiania obrazowych przykładów, a przede wszystkim umiejętności słuchania ludzi. Również jego wielka 

skromność pomogła mu w dotarciu do celu. Ryszard Kapuściński w reportażach pokazywał, że wiele tematów 

dotyczy każdego z nas. Zapytany o to, kto jest bohaterem jego utworów, odpowiadał zawsze: „ja nim jestem”.    

Potrafił zainteresować czytelników nawet trudnymi tematami, w szczególności                   

problemem biedy. Profesor znał Kapuścińskiego osobiście, podziwiał go za poświęcenie 

wielu godzin na kontakty z czytelnikami, za umiejętność konwersacji – bo od każdego 

próbował usłyszeć coś, co go zainspiruje. Kapuściński był człowiekiem, który            

wiedział, czego chce od życia i wszystko, co robił, robił z pasją! 

 Z pewnością wielu uczniów po wysłuchaniu tego wykładu zmieniło pogląd                                

na humanistykę. Profesor przekonywał nas, że jeśli jesteśmy w czymś dobrzy i coś nas             

interesuje – mamy po prostu rozwijać swoje hobby, a na pewno zostaniemy                    

zauważeni.  Radził nam, by nie przejmować się (za bardzo) matematyką – była ona zmorą 

nawet Henryka Sienkiewicza, Ryszarda Kapuścińskiego, również samego profesora.            

A jeśli nauczyciele tego przedmiotu zobaczą, że mamy inne pasje – nie będą nas męczyć 

aż tak bardzo ;).  

 Bycie humanistą to ciężka praca i ciągłe dążenie do celu. Czytajmy, rozmawiajmy,                

piszmy, a przede wszystkim WIERZMY W SIEBIE  - dzięki ciężkiej pracy                            

i samozaparciu wielu z nas ma ogromne szanse na zostanie drugim Kapuścińskim. :) 

        Weronika Kłosowska  

             

Profesor Kazimierz                          

Wolny - Zmorzyński                        

po wykładzie w II LO. [przyp.red.] 
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 „Powidoki” to ostatni film Andrzeja Wajdy i jednocześnie najdłużej przez niego              

przygotowywany. Film o Władysławie Strzemińskim już od dawna zaprzątał głowę reżysera, 

ale jak sam mówił, nie czuł się gotowy do podjęcia tak wielkiego wyzwania. Zadanie, które 

wyznaczył sobie Wajda, nie należało do najłatwiejszych, także ze względu na historię                  

bohatera. Według reżysera nie ma i nie było drugiego tak świadomego i doświadczonego 

przez życie artysty, który nie pozwalał na nacisk władzy sowieckiej na nasz kraj. Słowa 

Andrzeja Wajdy: 

„Warto żyć, warto żyć, żeby coś stworzyć” 

odzwierciedlają pracę nad filmem, twórczość reżysera jak i Strzemińskiego oraz życie obu                     

artystów. 

 W główną rolę wcielił się Bogusław Linda, który wyjątkowo nadaje się do roli              

przywódcy. Dlatego reżyser właśnie jego wybrał, wykreował postać Władysława                       

Strzemińskiego. Wspomniany malarz, w pewnym sensie, także był przywódcą, w tym               

przypadku swoich studentów.  

 „Pamiętam scenariusz, który był naprawdę ch...” - mówi Linda i dodaje,                

że prosili wielu scenarzystów, żeby napisali coś innego. Ostatecznie jego autorem został 

Andrzej Mularczyk. „Wiedziałem, że jeśli go źle zagram, to wszyscy powiedzą,              

że zepsułem Wajdzie film” - tłumaczy aktor. Linda zgodził się na propozycję Wajdy,        

bo jak twierdzi, ze swojego dzieciństwa zapamiętał totalną beznadzieję  panującą               

w Polsce. „Pomyślałem, że jeśli to da się przenieść, to już będzie coś” - mówi Linda.  

 O filmie krążą różne opinie, jedni krytycy uważają, że nie ukazuje w pełni           

możliwości i geniuszu reżysera. Inni twierdzą, że nieprzypadkowo dzieło wieńczące 

ponad 60-letnią obecność Wajdy w polskim kinie, jak rzadko które, emanuje                      

melancholijnym, kameralnym klimatem, jakby zapowiadało odejście mistrza rodzimej 

sztuki filmowej. Każdy krytyk dochodzi do tego samego wniosku, a mianowicie, 

„Powidoki” przede wszystkim są kinowym manifestem artystycznej wolności,           

symbolem nieugiętej postawy względem narzucanych norm, rozprawą o konflikcie 

pomiędzy jednostką a totalitarnym systemem, jaki panował w Polsce. Pokazują 

władzę gotową do pogrzebania wszelkiej indywidualności i myślenia poza schematem. 

 „Powidoki” zostały polskim kandydatem do Oskara w kategorii film                 

nieanglojęzyczny, niestety, tym razem nie ma polskiej produkcji na oficjalnej liście 

nominowanych. Mimo to film wzbudza emocje, rozpoczyna dyskusje, a także 

„przyciąga” ludzi do kin. Nie ma nic nowego w tym, że opinie widzów są jeszcze       

bardziej różnorodne niż te krytyków. Na różnych portalach możemy zobaczyć takie 

komentarze jak: 

 „To nie jest dobry film, ale ani przez chwilę nie żałowałam, że poszłam                

 do kina.”, 

 „Jako polski kandydat do Oskara filmu nieanglojęzycznego, to film trzyma się  

 na powierzchni tylko dzięki grze Lindy.”, 

 „Ten film otwiera młodym ludziom oczy i pokazuje, jak walczyć, aby wybić się 

 poza schemat. Jak walczyć o swoją tożsamość. Polecam wszystkim!”. 

 Podobnych wypowiedzi możemy znaleźć w sieci dużo, jedni rozumieją przesła-

nie reżysera, inni widzą tylko aktorów. Aby samemu przekonać się, czy ostatni film 

Andrzeja Wajdy jest jego najlepszym, polecam wybrać się do kina! Obejrzeć w spokoju i skupieniu.  

Justyna Smoleń  

Plakat ostatniego filmu      

Andrzeja Wajdy. 

[przyp.red.] 

Władysław Strzemiński (Bogusław 

Linda) wśród studentów. 

[przyp.red.] 

Fot.: filmweb.pl, cytaty: deadline.com, onet.tv, filmweb.pl 

 

Przybliżamy kulturę 

Bogusław Linda w głównej roli                  

w filmie o Władysławie                       

Strzemińskim. [przyp.red.] 
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Przybliżamy kulturę 

„A ten jeden, ten ostatni 

Tak się przejął dolą srogą, 

Że aż z żalu się powiesił, 

I nie było już nikogo.”1 

I nie było już nikogo – Agatha Christie 

 Agatha Christie nie bez powodu uznawana jest za królową kryminału. Jej powieści zostały wydane                

w ponad miliardowym nakładzie w języku angielskim, a kolejny miliard przetłumaczono na 45 innych. „I nie było 

już nikogo” (znana również pod tytułem: „Dziesięciu Murzynków”) to jedna z najsłynniejszych książek autorki – 

zajęła 19 miejsce na liście 100 najlepszych powieści kryminalnych według CWA.2 

 Fabuła utworu skupia się na wymierzeniu sprawiedliwości                 

ludziom, którzy zostali zaproszeni na odciętą od świata wyspę przez         

tajemniczego pana Owena. Z początku wydaje się, że nie mają oni                  

ze sobą nic wspólnego – mamy tu do czynienia m. in. z lekarzem, sędzią,  

opiekunką – łączy ich pewna kwestia. W dniu przyjazdu, gdy okazuje się, 

że gospodarz nie jest w stanie dotrzeć na wyspę, dwójka służących 

(zgodnie z wcześniejszym zaleceniem pana Owena) puszcza płytę,            

na której mężczyzna oskarża przybyłych o spowodowanie śmierci            

pewnych osób. Za te zbrodnie nie zostali nigdy ukarani. Każdy                      

z oskarżonych w pokoju znajduje dziecięcą rymowankę, nikt                       

nie spodziewa się, że od tego momentu rozpocznie się prawdziwy           

horror w ich życiu. Każdy z nich zaczyna rozumieć, że w ciągu kilku                   

najbliższych dni zginie i to z rąk jednego z towarzyszy.  

Tylko kto jest mordercą? 

 Powieść Christie wciąga momentalnie. Gdy             

zaczęłam ją czytać, trudno było mi się od niej oderwać  

–  fabuła jest tak świetnie poprowadzona. I pomimo 

tego, że na podstawie wierszyka możemy się           

domyślać, w jaki sposób zostaną zamordowane kolejne 

ofiary, tożsamość mordercy jest trudna                                  

do rozszyfrowania, a zakończenie totalnie zaskakuje 

czytelnika. Nie można zaprzeczyć, że zbrodnia             

ta jest zbrodnią doskonałą – do ostatniej strony nie                   

poznajemy zabójcy, a często nasze domysły okazują 

się błędne.  

 Osobiście sama nigdy nie czytałam kryminałów, jednak „I nie było już nikogo” zmieniło moje podejście           

do tego typu literatury i zachęciło do sięgnięcia po inne książki pisarki. Taką klasykę gatunku po prostu trzeba            

poznać.  

Łucja Pająk 

1 Agatha Christie – „I nie było już nikogo” 

2 Stowarzyszenie Pisarzy Literatury Kryminalnej (ang. Crime Writers’ Association, CWA) – stowarzyszenie brytyjskich pisarzy założone                  

w 1953 roku przez Johna Creaseya. Obecnie zrzesza około 600 pisarzy. 

„Królowa kryminału” nie przestawała 

pisać… [przyp.red.] 

Aktorzy występujący w serialu na podstawie                                   

„I nie zostało nikogo” Agathy Christie. [przyp.red.] 

Fot.: lubimyczytac.pl, lekturaobowiazkowa.pl, historyextra.com 
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O sprawiedliwości słów kilka… od absolwentów 

Fot.: Archiwum prywatne I.O-S. oraz przepraszamniewystarczy.pl 

 Do sprawiedliwości, jak do każdego zagadnienia, które zdaje się dla człowieka podstawowe, chciałoby się podchodzić 

w sposób możliwie prosty, niemalże zero-jedynkowy. To pragnienie, być może, wynika z powierzchownej prostoty, wspólnej 

dla wszystkich słów-kluczy kondycji ludzkiej. Każdy z nas czuje, czym jest dobro, zło, piękno, brzydota, honor, uczciwość           

i wiele innych zjawisk, choć, kiedy próbujemy rozsądzać, czy dane zdarzenie, przedmiot lub osoba zasługuje na któryś                    

z przymiotów – spotykamy się z trudnościami. Zaczynamy pytać o to, co sprawia, że dzieło 

sztuki jest piękne. Zastanawiamy się, czym odznacza się „prawdziwa miłość”. Gdybamy nad 

wyznacznikami literatury, gdy mierzymy się z poezją wykraczającą poza nasze                                  

przyzwyczajenia. 

 Pomimo tego podobieństwa sprawiedliwość wydaje się coraz trudniej uchwytna,           

im bardziej zagłębiamy się w szczegóły danej sprawy. Podskórnie pragniemy, jeśli nie           

wyrównania rachunków, to zadośćuczynienia za poniesione straty. Gdy spotyka nas krzywda, 

powołujemy się na prawo obyczajowe czy legislacyjne, najczęściej oddajemy się w ręce              

wyższych instancji, które mają rozsądzić, na co zasługujemy my jako poszkodowani,                      

i oni, jako winowajcy. 

 Jednak w dwóch przypadkach przedmiot naszych rozważań jest bezsilny do tego stopnia, 

że jesteśmy gotowi zanegować jego istnienie w zupełności. Nasze ręce są związane, a rozum 

spętany, kiedy mamy do czynienia ze śmiercią i przemijaniem. 

 O śmierci napisano wiele i z różnorodnych perspektyw. Rozgryźliśmy ją od strony                 

fizjologii i religii, symulowaliśmy monologi umierających i tych, których umierający               

opuszczali, artystycznie, socjologicznie i antropologicznie opisaliśmy przemiany zachodzące   

w świadomości człowieka przeżywającego żałobę. Mimo to, kiedy spotyka nas katastrofa,         

nieoczekiwanie tracimy kogoś bliskiego w tragicznych okolicznościach, zastanawiamy się nad tym, czym byłaby                  

sprawiedliwość, a co ważniejsze – czy istnieje jakikolwiek ekwiwalent życia, który ukoiłby odebranie nam osoby jedynej         

w swoim rodzaju. Każdy z nas musi sam odpowiedzieć na pytanie, czy karą za śmierć powinna być śmierć, czy cudze           

cierpienie ukoi nasze własne. Nie ośmielę się postawić jednoznacznego sądu w tej kwestii. Mogę jedynie zasugerować,     

abyśmy spróbowali pojmować sprawiedliwość bez podtekstu odwetu, zemsty. 

 Wspomniałem wcześniej o przemijaniu jako sile, wobec której wszelkie wysiłki ludzkie mogą spełznąć na niczym. 

Spójrzmy jednak na przemijanie jako przejaw działania nurtu, w którym jesteśmy zanurzeni od naszych pierwszych dni życia 

– pamięci. Pamięć jako czynnik tworzący naszą tożsamość jest                          

niejednorodny, funkcjonuje poprzez przywoływanie z magazynu             

kultury tych dzieł, postaci czy zdarzeń, które są prawdziwie istotne  

lub odpowiadają aktualnemu zapotrzebowaniu danej grupy społecznej.  

Nie możemy jednak zaprzeczyć faktowi, że pod wpływem zawieruchy 

historycznej nie zawsze słusznych osądów społecznych, a także               

przypadku – wartościujemy teksty kultury. Gradacja skazuje                     

jednocześnie niektórych artystów na zapomnienie, tak jak jesteśmy 

skazani na zapomnienie my (o ile nie przysłużymy się ludzkości                

i nasze imię zostanie zapisane na kartach podręczników). Tutaj                    

dochodzimy do meritum: przed każdym z nas stoi wyzwanie            

uświadomienia sobie wysokiego prawdopodobieństwa, że najdalej za 100 lat nie pozostanie po nas ślad nawet w pamięci,      

tak jak nie istnieje pamięć o wszystkich artystach. Trwanie w zbiorowej świadomości zależy nie tylko od naszej pracy,  

ale także od czynników niezależnych od nas. I choć pesymistycznie to brzmi – nie powinniśmy przykładać zbyt dużej wagi 

do tego faktu. Podobnie jak Camusowski Syzyf powinniśmy chociaż próbować podejmować heroiczną walkę, lecz tym          

razem z przemijaniem.  

 Chociaż ogólny ton tego felietonu wydaje się być pesymistyczny, szczególnie przez poruszenie kwestii śmierci                   

i przemijania, chciałbym zakończyć go, w mojej ocenie, raczej pozytywną myślą. Nie wszystko musimy zrozumieć.                    

Nie we wszystkim musimy znajdować sens. Nie jesteśmy w stanie przewidzieć skutków naszych działań, ani tego               

co przyniesie przyszłość. To nie powinno wywoływać zgody na niewiedzę albo zaprzestanie nauki, ale powinno uświadomić 

nam, że nasz rozum nie wszędzie sięga. Pozostaje nam jedynie radzenie sobie każdego dnia z wielkim kamieniem,                      

mimo że nie wiemy, za co przyszło nam go toczyć.     

            

          

Autor tekstu z Joanną Siwek 

podczas niespodziewanej wizyty 

w sali nr 5. [przyp.red.] 

Jan Zając                                        

(absolwent II LO, student Polonistyki) 
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Piszemy... 

 Niektóre wartości, motywy itp., są często obecne w szeroko pojętej kulturze. O sprawiedliwości we współczesnym 

świecie, w szkole, w pracy, życiu publicznym, społecznym, sporcie, prawie, polityce, można pisać i mówić długo,                   

rozciągle i często, igrając z ogniem i ludźmi, bo przecież każdy inaczej postrzega sprawiedliwość. Jak widzimy, na co 

dzień pole do takich rozmów jest ogromne, ale grząskie… takie nasze bagienko. Nie jest też pewnym, czy ludzie dobrze 

nas zrozumieją, a do tego możemy spotkać się z niezbyt miłymi opiniami osób o innych poglądach niż nasze. Aby                    

oszczędzić sobie nerwów, radzę, chociaż czasami, „odłączyć się” od świata wokół nas i zapoznać się z propozycjami 

reżyserów, pisarzy, młodych twórców. 

  Kto z nas nie lubi okazyjnych wyprzedaży i tych bez okazji… Na takich najczęściej znajduję książki, które nie            

zawsze „leżą” na półkach każdej księgarni, ale zdarza się, że są to pozycje warte uwagi. Może nie otrzymają                           

najważniejszych nagród i uznania wśród czytelników na miarę chociażby „Króla” Szczepana Twardocha (piszę o tytule 

powieści, a nie o nominacji :) ), ale ich lektura pochłonie nas na kilka godzin. 

 Jedną z takich była powieść Juana Gabriela Vasqueza „Reputacje”. Opowiada historię 

(fikcyjną) jednego z najlepszych rysowników satyrycznych w Kolumbii, który każdym               

rysunkiem zmuszał do refleksji, wywoływał „burzę medialną”, ale jeden z nich sprawił, że życie 

pewnego człowieka całkowicie się zmieniło. Stracił reputację, pracę, rodzinę i… życie.            

Karykaturzyście tę historię przypomina córka ministra, który stał się „ofiarą” twórczości artysty.  

 Niedopowiedzenie, niejasność, niejednoznaczna sytuacja, brak pewności, a w końcu            

karykatura, która na drugi dzień ukazała się gazecie, pokazująca (tym razem już bez                         

wątpliwości) ministra w dyskredytującej pozie. Pozornie to był tylko codzienny rysunek,                   

ale tylko pozornie. Karykatura bardzo szybko „odbiła się echem” w społeczeństwie, potem 

już nic nie było takie samo... Były minister nie poradził sobie z opinią publiczną,                            

napiętnowaniem i popełnił samobójstwo, a po takiej informacji winą za tę śmierć obarczał się 

sam Mallarino. Także i on długo nie pozostał tym samym człowiekiem. W ciągu kilku minut 

wyrzucił wszystkie swoje ołówki, rysunki… i motto, które trzymał nad biurkiem, o żądle                

i miodzie. 

 Dopiero po wielu latach, krótko po jubileuszu 40-lecia pracy twórczej, Mallarino zrozu-

miał swój błąd, zrozumiał, że jeden z jego rysunków był „zbyt mocny”. Po tych latach zaczął 

obarczać się winą o śmierć człowieka, którego karykaturę narysował. 

 Również po fakcie, zobaczył konsekwencje swoich decyzji młody milicjant – Janusz Jasiński (Mirosław             

Harniszewski) – w filmie Macieja Pieprzycy „Jestem mordercą”. Być może większość z was słyszała o „wampirze”, który        

seryjnie mordował kobiety na Śląsku, w początkach lat 70-tych. Arkadiusz Jakubik w swojej         

kolejnej, w krótkim czasie, roli pokazał wszystkie wątpliwości w związku ze złapaniem wampira (?), 

którego grał. To właśnie postać Wiesława Kalickiego „Wampira”, jego zachowanie, czyny,             

pokazują wszystkie wątpliwości i pytania, które zadawał sobie… młody milicjant.  

 Do tej pory nie wiemy, czy stracony został właściwy człowiek (powieszono go w garażu                

na Śląsku), bo „wytypował” go komputer, bo nie było twardych dowodów, bo w końcu                          

społeczeństwo i władze domagały się zakończenia śledztwa i to za wszelką cenę. Wątpliwości dodaje 

też fakt, że inny podejrzany, po spotkaniu z milicjantem, zamordował swoją rodzinę, a w końcu             

podpalił siebie we własnym mieszkaniu. Jasiński do końca nie był pewny, czy złapał właściwą 

osobę, a te wątpliwości najbardziej są widoczne ostatniej scenie – stracenia Kalickiego… 

 Nie tylko fikcyjne postaci literackie wykreowane w powieściach, prawdziwe                        

przedstawione w filmach, ale także my – po pewnym czasie dostrzegamy konsekwencje swoich          

czynów, swojego zachowania. Niestety, często krytycznie o nich myślimy, bo poniosły za sobą               

negatywne skutki. Żałujemy, że nie ma czegoś takiego jak wehikuł czasu, dzięki któremu                       

moglibyśmy cofnąć czas. Ale czegoś takiego nie ma (jeszcze…). Zamiast liczyć na futurystyczne      

wynalazki, pomyślmy o konsekwencjach naszych czynów, czy przypadkiem nie „uderzą” one w kogoś 

innego. Dla nas karykatura, oskarżenie, będzie w danej chwili zwycięstwem sprawiedliwości, bo kara dosięgła                

winowajców, ale po pewnym czasie takich decyzji już możemy nie być pewni. 

             Paulina Feliksik 

Fot.: filmweb.pl, lubimyczytac.pl 

„Reputacje” - Juan Gabriel 

Vasquez. [przyp.red.] 

Plakat filmu                                 

Macieja Pieprzycy                

„Jestem mordercą”. 

[przyp.red.] 
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Piszemy... 

 Śmiało mogę pokusić się o stwierdzenie, że każdy z nas pragnie sprawiedliwości. Czym ona jest?                          

Czy potrafimy ją zdefiniować? Jak była postrzegana przez wielkich? Weźmy pod lupę kilku z nich. 

 O pierwszym filozofie Talesie z Miletu nie wiemy zbyt wiele, jednak znane są niektóre jego słowa.                         

O sprawiedliwości wypowiadał się tak: „Sprawiedliwość jest silniejsza nawet od prawa”, „Życiem najlepszym                     

i najbardziej sprawiedliwym jest nieczynienie tego, co u innych ganimy”. 

 Inny grecki filozof, Sokrates, utożsamiał wiedzę z cnotą. Mawiał, że „wiedzieć,         

co jest sprawiedliwe, to znaczy zarazem postępować sprawiedliwie. I na odwrót:                  

postępować sprawiedliwie nie można, jeżeli się nie wie, czym jest sprawiedliwość, jeżeli 

zaś tę wiedzę się posiada, to nie można postępować niesprawiedliwie”.  

 Sokrates walczył o to, aby sprawiedliwość kierowała poczynaniami człowieka        

na równi z jego siłą. Poszukiwał wskazań, jak należy wieść sprawiedliwe życie oraz             

dowodził, że we wszystkich okolicznościach sprawiedliwość i cnota są lepsze                             

od niesprawiedliwości. 

 Dla ucznia Sokratesa, Platona, sprawiedliwość była najważniejszą cnotą moralną, 

wartością nadrzędną, którą człowiek nosi w głębi duszy. To ona sprawia, że ludzie mogą 

żyć ze sobą w pokoju. Niesprawiedliwość natomiast jest złem, głupotą i prowadzi           

do nieszczęścia. Dla filozofa państwo i jego dobro było najważniejsze, więc wszystko,            

co prowadzi do dobra ogółu, jest sprawiedliwe. Nawet oszustwo rządzących może być 

pozytywne, jeśli służy dobru państwa, czyli celowi wyższemu. Sprawiedliwe dla niego 

jest także to, aby każdy robił to, co do niego należy. Platon uznawał, że albo sprawiedliwość jest tożsama                            

z pobożnością, albo jest najbardziej do niej podobna. 

 Arystoteles nadmieniał, że najwyższą władzą człowieka jest rozum             

i to dzięki niemu człowiek odróżnia zło od dobra oraz to, co sprawiedliwe            

od tego, co niesprawiedliwe. Filozof mówił, że sprawiedliwość jest doskonała, 

ponieważ kto ją posiadł (wiedza o sprawiedliwości), potrafi też zastosować               

ją do innych ludzi, a nie tylko do siebie. Jest wyjątkowa spośród wszystkich cnót. 

Filozof podzielił sprawiedliwość na dwa typy: wyrównawczą oraz rozdzielczą. 

 Sprawiedliwość wyrównawcza oznacza środek pomiędzy skrajnościami, 

wyrównuje wszelkie zachowania. Wina musi być ukarana, a zasługa nagrodzona. 

Sprawiedliwość rozdzielcza polega natomiast na równym traktowaniu                     

i przydzielaniu dóbr. 

Ten typ dzieli się na kategorie: 

 każdemu po równo - każdy człowiek otrzyma tyle 

samo dóbr, niezależnie od swego wkładu pracy                                                                        

i potrzeb; 

 każdemu według jego potrzeb; 

 każdemu według jego wysiłku; 

 każdemu według wyniku jego pracy; 

 każdemu według jego zasług;  

 każdemu według jego urodzenia;  

 każdemu według prawa - na tej formule opiera się sądowy wymiar sprawiedliwości, ma jedynie charakter                

formalny.                

            Katarzyna Franczyk 

Wybitny grecki filozof - 

Sokrates. [przyp.red.] 

Arystoteles. [przyp.red.] 

Fot.: physicsoflife.p, thinglink.com Rysunek: Wiktoria Tatar Cytaty: cytaty.info 
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Piszemy... 

 Sprawiedliwość. Co kryje się za tym słowem? Wielu z nas zadaje sobie często pytanie, nie tylko, czym ona 

jest, ale gdzie i czy w ogóle jest?  

 W życiu codziennym wielokrotnie spotykamy się z niesprawiedliwością, w szkole lub pracy jest ona                  

powszechna. Załóżmy, że mamy bardzo ważny sprawdzian, do którego uczyliśmy się całą noc, koleżanka lub kolega          

z ławki nie podzielają tej drogi i podczas testu wolą po prostu ściągać, w efekcie czego dostają taką samą ocenę jak 

my. Jest to jedna z sytuacji, która bezpośrednio nas (uczniów) dotyczy. Temat sprawiedliwości lub jej braku sięga          

o wiele głębiej… Niesprawiedliwość to również powszechny problem. Bardzo często                      

doświadczamy go w pracy. Zdarza się, że stanowisko, o które ubiega się kilka osób,                      

przyznawane jest osobie, która często  na to nie zasłużyła. Niektórzy ciężko pracują, by dostać 

coś, co innym przyznawane jest za „nic”.  

 Znaczna część społeczeństwa zastanawia się, gdzie jest sprawiedliwość, gdy                              

na świecie żyje tak wielu ludzi, którzy nie mają co jeść, podczas kiedy inni żyją w dostatku. 

Gdzie jest, gdy umierają niewinne dzieci? Co dzieje się ze sprawiedliwością w czasach               

wojny, kiedy świat jest nieczuły na ludzkie cierpienie? Otóż ona ciągle jest. Ukryta gdzieś            

głęboko czeka, by wrócić w odpowiednim momencie, wtedy też osoby, działające nieprzyzwoicie czy też                              

niemoralnie, poniosą karę . 

 Sami możemy decydować o tym, co czynimy. Arystoteles powiedział: „prawdziwą sprawiedliwością jest 

przeżyć to, co uczyniło się innym”. Jesteśmy odpowiedzialni za swoje czyny i jeśli wybierzemy złą drogę,                 

skrzywdzimy kogoś, sprawiedliwość z pewnością nas dosięgnie.  

 W przestrzeganiu sprawiedliwości pomocne może okazać się prawo. Monteskiusz twierdził, że: 

„sprawiedliwość w karaniu, a nie surowość, uświęca siłę prawa”. Według sprawiedliwości społecznej powinniśmy 

swoimi czynami zasłużyć na to, co dostajemy. Każdemu według zasług. Na świecie istnieje wiele                                       

niesprawiedliwości, jednak jeśli nasze działania będą sprawiedliwe i zaczniemy „mierzyć siebie i innych tą samą 

miarą moralną”, to będziemy mogli żyć w spokoju i w zgodzie z samym sobą.      

              Magdalena Pastwa  

               (debiut) 

Fot.: pkt.pl Rysunek: Wiktoria Tatar Cytaty: cytaty.info 

 Często można usłyszeć utyskiwanie na fakt, iż wydany wyrok jest niesprawiedliwy. Prawda jest jednak taka, 

że sprawiedliwość nigdy nie jest obiektywna. Każda strona konfliktu będzie miała inne odczucie sprawiedliwości. 

Przykładem jej braku może być kara za spowodowanie śmierci jakiejś osoby. Dla rodziny zmarłego żadna kara              

wymierzona przez sąd nie będzie sprawiedliwa, gdyż nie przywróci 

im bliskiej osoby. Wyrok zatem nigdy nie będzie sprawiedliwy, może 

być jedynie prawomocny. 

 W takim wypadku mówimy o subiektywnej, stronniczej                   

sprawiedliwości. Zależnej od „punktu widzenia”. Czy istnieje więc 

obiektywna sprawiedliwość? Nie - wszelkie prawa dążą do niej,             

ale zawsze znajdzie się ktoś, kto uzna je za niesprawiedliwe.                  

Im bardziej dla jednej ze stron prawo wydaje się sprawiedliwe,                    

tym bardziej staje się ono niesprawiedliwe dla drugiej. Ostatecznie 

wszystkie zasady prawne są konstruowane tak, aby spotkać się                

w „połowie drogi”, czyli być jak najmniej niesprawiedliwe dla każdego człowieka i osiągnąć efekt najbliższy             

prawdziwej sprawiedliwości. 

 Na zakończenie można powiedzieć, że każde prawo jest niesprawiedliwe, gdyż to, co przyjęło się nazywać 

sprawiedliwością, jest w rzeczywistości zaledwie imitacją sprawiedliwości – kompromisem dla obu stron.  

                  

                     Mikołaj Kapa 
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Poszerzamy horyzonty... Warto obejrzeć i przeczytać 

 

 Stanley Kubrick jest bez wątpienia twórcą wybitnym – któż tak jak on potrafi zmusić nas do przemyśleń              

na temat człowieczeństwa? Sprawia, że zadajemy sobie pytania, skąd pochodzi człowiek, czy, jak powinna wyglądać                    

sprawiedliwość? Film ,,Mechaniczna pomarańcza” na podstawie książki Anthonego Burgessa przedstawia dwa rodzaje            

sprawiedliwości. 

 Główną postacią filmu jest Alex – z pozoru normalny chłopak, który nocą wraz ze swoimi                

przyjaciółmi popełnia przestępstwa. Dlaczego to robi? Dla własnej przyjemności. Po jednej ze swoich 

akcji zostaje złapany przez policję. Trafia do więzienia. Chyba każdemu, kto oglądał film, przeszła przez 

głowę myśl, że w więzieniu Alex się zmieni. Od razu przekonujemy się, że tak nie jest. Pokazuje                 

to scena, gdy główny bohater czyta… Biblię. A dokładnie opis męczeństwa Jezusa. Alex wyobraża    

sobie, że jest uczestnikiem tej sceny – siebie stawia w roli rzymianina, który biczuje Jezusa, a następnie 

wbija mu gwoździe w ręce. W późniejszym  czasie poddaje się drastycznej resocjalizacji, dzięki której 

szybciej wychodzi z więzienia. Jednak na wolności otrzymuje jeszcze większą karę niż w więzieniu.  

 W filmie ukazano dwa rodzaje sprawiedliwości. Jedna to sprawiedliwość prawna, którą                       

przedstawia się jako więzienie. Druga to sprawiedliwość według Nabuchodonozora, czyli oko za oko, 

ząb za ząb. Pod koniec filmu okazuje się że dla Alexa sprawiedliwość ,,Nabuchodonozora” była o wiele 

lżejsza, niż sprawiedliwość prawna. Może ktoś mu odpłacił przemocą za przemoc, ale sprawiedliwość 

prawna odebrała mu jedyną rzecz, którą kochał… muzykę. 

 Po filmie nasuwają się liczne pytania. Jaka sprawiedliwość jest gorsza? Jak przemoc się z nią łączy? Ale najważniejsze 

stawiam przed wami… Jakiej sprawiedliwości pragniecie?          

                Kacper Kiciński 

                      (debiut) 

Plakat „Mechanicznej 

pomarańczy”. 

[przyp.red.] 

 Pytaniem o sprawiedliwość trudno nie wzbudzić kontrowersji. Czym jest w dzisiejszym świecie - pełnym skrajności, 

gdzie radość przeplata się z cierpieniem, bezwzględność z tolerancją, a piękno ze spustoszeniem - świecie, błądzącym                    

w niejasności, w którym czarny miesza się z białym. Świecie pełnym fałszu i manipulacji. Może adekwatniej byłoby zapytać, 

czy sprawiedliwość wciąż jest pośród nas? 

 Mimo popełnianych przez nas błędów, sprzeczności i chaosu na świecie, sprawiedliwość jest, była i będzie. Jako idea, 

którą trudno uchwycić, wielokrotnie jest niewłaściwie rozumiana. Nie jest równością czy dobrobytem każdego człowieka. 

Nie jest też nagrodą za zasługi. Sprawiedliwość to przyjmowanie                           

nadchodzącego dnia z każdym jego pozytywnym i negatywnym aspektem,          

ważeniem rzeczy nie według siebie, a dla dobra innych. Wyzwoleniem się spod 

presji oceniania  i porównywania. To nie wrzucanie wszystkiego do „jednego 

worka” i sądzenie taką samą miarą.  

Sprawiedliwość to życie w zgodzie z samym sobą. 

 A literatura? Czy również dla tej trudnej idei może stanowić                        

drogowskaz? Jan Twardowski w wierszu o, mogłoby się wydawać banalnym, 

tytule „Sprawiedliwość” tłumaczy, dlaczego jest tak istotna, a jedocześnie   

trudna i niekiedy niezrozumiała: „gdyby wszyscy byli jednakowo bezbronni w miłości, gdyby każdy miał to samo, nikt             

nikomu nie byłby potrzebny”. Sprawiedliwość jest żmudna, nie zawsze opłacalna, ale póki na świecie są ludzie, mocno w nią                   

wierzący, jest żywym tworem, w którym biją nasze serca - głodne dobra i miłości. 

 Twórczość literacka również przestrzega, chroni przed zawiłymi drogami donikąd, czego przykładem jest wiersz             

Andrzeja Bursy „Nauka chodzenia”. Bohater liryczny zmaga się z przeciwnościami losu, wszelkimi sposobami dąży                      

do zdobycia poszanowania, wpada w skrajności, gubi się wewnętrznie. Zderzając się z niesprawiedliwą oceną innych,                 

nie może być sobą, jednak mozolnie „uczy się chodzić po świecie”.         

                    Julia Korzec  

         

Fot.: filmweb.pl, nplock.pl Cytat: Jan Kochanowski - „Sprawiedliwość” 
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Ilustrujemy 

Fot.: Archiwum prywatne M. 

 Z reguły jestem wesołą i pozytywnie zakręconą, lekko szaloną artystką. Moimi              

głównymi zainteresowaniami są rysunek, muzyka i gry. W odróżnieniu od większości                

rówieśniczek nie interesuje mnie moda ani kosmetyki, a motoryzacja, broń i szeroko pojęty 

survival.  

 Większość moich prac bazuje na tematyce nierealistycznej. Pomysły często pojawiają 

się po powrocie z krainy gier. Interesuję się głównie mroczną stroną, tematami post                  

apokaliptycznymi, fantasy, science fiction, a preferowane 

typy to RPG i TTP. Największy  sentyment żywię do serii 

takich  jak Gothic, The Elder Scrolls, Arkham, Fallout czy 

Saints Row.  

 Kogoś może ciekawić, dlaczego właśnie gry, a nie 

dobry serial. Uważam, że granie jest o wiele leprze niż 

siedzenie i bierne pochłanianie historii z telewizji. Kiedy 

zagłębiamy się w świat gry, to my musimy wybierać               

i decydować. Często zależy to od naszego refleksu i czasu 

podjętych decyzji, dobrej taktyki lub umiejętności                

planowania. W naszych rękach spoczywają losy                 

bohatera oraz otaczających go postaci. Mamy               

możliwość kreowania własnych światów. Może dlatego 

większą satysfakcję czuję, przechodząc fabułę gry, a nie 

siedząc przed telewizorem i tylko podążając za tym,            

co na tacy dali nam aktorzy i reżyserzy.   

 Następną na liście inspiracji jest muzyka. Gdy coś 

tworzę na poważnie, zawsze słucham muzyki. Preferowane 

przeze mnie gatunki muzyczne to rock, metal, rzadziej 

pop... I reszta. Chyba jedyny gatunek muzyczny, przed  

którym uciekam na każdej imprezie to disco polo... Do moich najczęściej odtwarzanych,  

na playliście zespołów należy Linkin Park, Fall Out Boy, Disturbed, czy Imagine Dragons. 

 Moja historia z rysowaniem zaczęła się, kiedy 

po raz pierwszy dostałam kredkę do ręki. Rysuję          

odkąd pamiętam, wiec myślę, że jest to trafne                    

stwierdzenie. Moją pierwszą pracą były wielkie,                 

kolorowe koła na ścianie w moim pokoju, wykonane  

kolorowymi kredkami. Ten akt twórczy nie został,                 

niestety, należycie doceniony przez moich rodziców. Na szczęście skórę oszczędził mi mój 

bardzo młody, bo aż dwuletni wiek. 

 Kolejne prace powstawały wraz z zainteresowaniem przyrodą. Zaczynałam                      

od niekształtnych rysunków mających przedstawiać rośliny i zwierzęta. Z czasem                      

doskonaliłam swoje umiejętności w tej dziedzinie.  

 Wraz z przypływem kolejnych lat moją inspiracją stawały się dziecięce kreskówki       

i filmy animowane, a następnie gry komputerowe i muzyka, którymi interesuję się do dziś. 

 Na „swoim koncie” mam także kilka wygranych konkursów plastycznych                     

powiatowych i okręgowych. 

 Teraz w tworzeniu przeszkadza mi, niestety, brak czasu, jednak, gdy nadarzy się                   

okazja, pragnę przeznaczyć ją właśnie na moją pasję. Przybyło też inspiracji. W czasie                        

wypełnionym obowiązkami każde zdarzenie może być wstępem do pracy twórczej.                    

Nieważne czy to spotkanie z przyjacielem, nauka do testu czy aktualna pogoda. 

 Wszystko zależy od kaprysu losu. Bo tylko on decyduje, czy obdarzyć twórcę 

pomysłem.                  

           M. (autorka chciała pozostać anonimową) 

Woland - inspiracją stała się nauka 

do testu z „Mistrza i Małgorzaty” 

oraz pusta kartka leżąca tak               

samotnie na biurku. Czarny kolor,           

z którego wyłania się bohater, to zła 

strona, której jest częścią. Wstępuje 

jednak w światło, jasne barwy.             

Pragnie zła, a czyni dobro. 

Rock i fire - zwycięska praca                      

konkursowa  

… - praca stworzona po powrocie            

z wycieczki na wystawę prac                

Zdzisława Beksińskiego… trzeba 

było oddać cześć temu wspaniałemu 

artyście. Nie ma tytułu jak                    

większość prac sławnego malarza. 



Masz pytania lub sugestie? Znasz kogoś, o kim                     

powinniśmy napisać? Być może sam chcesz  pochwalić się 

umiejętnościami? Pisz do nas!  

nowe.gazeta@gmail.com 

Zapraszamy na spotkania redakcyjne, które odbywają się                  

w każdy czwartek, na przerwie, przed 7 lekcją, w sali nr 5. 

Zapraszamy na nasz Fanpage!  

www.facebook.com/nowe.gazetaszkolna/ 

Czesław Lang [przyp.red.] 

Ilona Felicjańska [przyp.red.] 


