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Czytelnicy, witam Was serdecznie! 
 
 

Za nami pełne słońca wakacje, czas beztroski, gorących przeżyć, 
odpoczynku.  
Przed nami okres nowych wyzwań, działania poprzedzonego reflek-
sjami, które coraz klarowniej machają ręką w kierunku spełnienia                                
i samorealizacji.  
W Waszej dłoni jest teraz efekt dwumiesięcznej pracy – kolejny numer 
naszej szkolnej gazetki!  
Tegoroczne pierwsze wydanie w głównej mierze dotyczy niezwykłego 
święta – odzyskania przez Polskę niepodległości, którego wyjątkowość 
w trwającym roku jest szczególnie uwypuklona.                                            
11 listopada minie dokładnie 100 lat od tych pamiętnych wydarzeń! 
Wierzę, iż efekt naszych twórczych poszukiwań, w którym zawarta 
jest ogromna miłość i szacunek do Ojczyzny, zaciekawi Was,             
wypełni zadumą, a nawet ukaże nowe spojrzenie na rzeczywistość, 
otwierając wcześniej nieznane zakątki Waszych dusz.  
 
Podczas tego spotkania niech towarzyszy Wam wciąż żywe wspo-
mnienie letniego ciepła, ale też teraźniejsza, niezastąpiona gorliwość 
oraz ambicja – znajdźcie na tych łamach syntezę. 
 
 
 

Aleksandra Wasilewska 
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Zdradzę Wam, iż emocje i wrażenia związane z tym wydaniem ułożyłam  
w pewnej skali – im bardziej nasycam się myślą o swoim debiucie jako 
naczelnej, tym bliżej mnie krąży zapach łąki. Zasadziliśmy wyjątkowe 

kwiaty o różnych barwach, wypielęgnowaliśmy je. 
Oddajcie się woni każdego z nich z osobna, a później wszystkich razem 

jako jedności! 
 

 

Wywiad 

W tym roku szkolnym zmienił się redaktor 

naczelny „Obiektywu” – zostałaś nim Ty. 
Powszechnie wiadomo, iż jego funkcje        

i zadania różnią się nieco od pracy innych 
redaktorów. Obecnie jesteś w drugiej 

klasie. Czy owa rola nie będzie kolejnym 
żmudnym obowiązkiem? 
 

Zawsze byłam i jestem osobą ambitną, dla 
której nauka stanowi priorytet. W czasach,    
w których żyjemy, myślę, że nie jest wystar-
czająco popularne postrzeganie edukacji przez 
pryzmat przyjemności – moje wnętrze tak 
czyni. Wprawdzie nie zawsze jest łatwo, 
jednak koreluję ten fakt ze słowem „rozwój”. Kwestie, z którymi się 
oswoiliśmy i wiadomości, które posiedliśmy, nie sprawią, iż  będziemy 
długo ewoluować. Oczywiście ludzkie horyzonty są sumą wszystkich 
doświadczeń, jednak to intensywna i wytężona praca buduje w człowie-
ku jedne z ważniejszych umiejętności – wytrwałość i konsekwentne 
pokonywanie przeszkód.  
Ponadto od zawsze ojczysty język jest mi bliski. Prowadzenie gazetki 
może być niebanalną formą dialogu z nim. Czy jest to obowiązek?              
Moja działalność łączy się z tym słowem tylko jedną zasadą -                   
„obowiązki należy wypełniać”. Pozostała jej część wyznacza natomiast 
przyjazną mi drogę – owe pogłębienie wiedzy na różnorodnych płaszczy-
znach. 
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Masz jakieś założenia odnośnie działalności, której się podjęłaś ? 
 

„Obiektyw” jest gazetką szkolną, więc na pewno wszystko, co w niej ujmę, będzie 
odbiciem funkcjonowania tej instytucji oświatowej. Standardowo nie zabraknie 
relacji, sprawozdań z gal, apeli, dni z życia szkoły.  
Nie można jednak zapomnieć, że miejsce tworzą ludzie – pojedyncze jednostki.                   
Silnie pragnę pokazać ich indywidualne zdolności i pasje.  
 

Czym się interesujesz? 
 

Jestem człowiekiem odbierającym otoczenie wszystkimi zmysłami, całym rozumem           
i sercem, i nie tylko tymi źródłami poznania. Uwielbiam język polski i  angielski, 
fascynuje mnie literatura, a zwłaszcza  poezja, matematyka sprawia mi dużo 
radości. A co jest pomiędzy? Wiele innych kwestii, które nieustannie odkrywam. 
 

Czy masz osiągnięcia, o których chciałabyś nam opowiedzieć? 
 

Tak naprawdę ogląd prawdziwego sukcesu powinno zaczynać się od analizy 
człowieczych uczuć, wrażeń, emocji. Jest on wtedy, gdy nadfizyczna nasza część 
czuje ogromne zadowolenie i satysfakcję z efektów włożonego trudu, okazanej 
troski i nieopisanego zaangażowania. Sukces więc jest przejrzystym obrazem             
istoty o indywidualnej kolorystyce, ukazującym jej odrębność                   
z perspektywy uznania. Nawet takiego, którego wymiarem jest tylko podskórne 
spełnienie.  
Ku uciesze, miałam wiele sytuacji w życiu, kiedy stan ten był blisko mnie.  
Jego składowe wiążą się, między innymi, z bliską relacją z pisaniem.                 
Utwory mojego autorstwa często brzmią podczas spotkań poetyckich, w 2017 roku 
ujęte zostały w antologii internetowej grupy „W deszczu metafory” i zbiorze 
wierszy lokalnych poetów. W tym samym roku zostałam także laureatką Koszaliń-
skiej „Niezapominajki” oraz gościem „Poczty Poetyckiej”. 
Moje zaangażowanie w naukę zaowocowało– w 2018 roku otrzymałam stypendium 
Prezesa Rady Ministrów.  
 

Co ujmiesz w podsumowaniu?  
 

Wewnętrzne przekonanie mówi mi, że warto iść pod prąd. Bycie kimś z szarego 
tłumu, kimś , kto bezmyślnie kieruje się w stronę nicości, współcześnie jest niebez-
piecznie łatwe. Należy zadać sobie jednak pytanie: „Czy naprawdę tego chcę?”.   
Jeśli nie, można być lepszym, można „pchnąć bryłę z posad świata” swoim indywi-
dualizmem.  
Pisanie do „Obiektywu”, a nawet samo czytanie go to dobry fundament.  
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Europejski Dzień Języków Obcych 

 
Dnia 27.09.2018 roku w naszej szkole odbył się, drugi już z rzędu,                      

Dzień Języków Obcych, którego pomysłodawczynią była Pani                        

mgr Monika Niewińska-Sęk, nauczycielka  języka angielskiego. 

 

Każda klasa wylosowała państwo, którego kulturę musiała przedstawić.  
 

Prezentacje były różnorodne: pokaz multimedialny, taniec, śpiew              

i inscenizacje. Jedni kładli nacisk na fakty i ciekawostki związane                    

z danym państwem, inni zaś starali się przekazać wiedzę w sposób humory-

styczny, co cieszyło się dużym powodzeniem u odbiorców. 

Uczniowie wykazali się niezwykłą kreatywnością. Wszystkie stanowiska 

przykuwały uwagę, widać było ogrom pracy, która została włożona                 

w organizację tego przedsięwzięcia.  

Imprezie towarzyszyła niesamowita atmosfera, była to bowiem kolejna okazja 

do integracji społeczności szkolnej, zabawy, tańca i śpiewu.    

Polskie stoisko przygotowywane było przez klasę II A, od której wszyscy 

oczekiwali pełnego zaangażowania ze względu  na to, iż jest to klasa humani-

styczna. Przygotowane stanowisko tętniło barwami oraz symbolami narodowy-

mi, co nie pozwoliło mu na zniknięcie wśród innych kultur, wręcz przeciwnie - 

wybijało się na pierwszy plan. Dziewczęta ubrały kolorowe ludowe stroje. 

Prawdziwym hitem okazały się być potrawy charakterystyczne dla naszego 

kraju. Kanapki z domowym smalcem przygotowanym przez mamę Zuzanny 

Dzimidowicz , pyszne kotlety schabowe oraz jabłecznik z polskich jabłek, który 

zrobiła Wiktoria Organiszczak, ogórki kiszone oraz kompot, przyszykowane 

przez Sandrę Szadziewską, okazały się być strzałem w dziesiątkę. Wszyscy ze 

smakiem i uśmiechem na twarzy zajadali się, przypominając sobie smaki  
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narodowej kuchni. Ciekawy i przygotowany z dbałością o najmniejszy szczegół 

program zapewnił klasie II A zwycięstwo. Po raz kolejny udowodniliśmy,                

że POLSKA jest fascynująca i piękna. Wyniki głosowania potwierdzają             
patriotyzm, szacunek i miłość naszych uczniów do ojczyzny. 

 

Wykazaliśmy, że Polacy nie gęsi i swój język mają,                                      
a Polska jest krajem godnym uwagi,                                                    

mającym znaczenie na arenie międzynarodowej. 
Martyna Jonko 
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„Nie takie ważne, żeby człowiek 
dużo wiedział, ale żeby dobrze 

wiedział, nie żeby umiał na pamięć, 
a żeby rozumiał, nie żeby go 

wszystko troszkę obchodziło, a żeby 
go coś naprawdę zajmowało” 

 

 

 

 

12 października z okazji Dnia Edukacji Narodowej                                                                               

odbyła się w naszej szkole akademia zorganizowana przez uczniów 

klasy drugiej A, drugiej B oraz drugiej C pod czujnym okiem                           

Pani mgr Anny Dziwior-Dudek oraz Pani mgr Joanny Grędeckiej. 

Podczas uroczystości mieliśmy okazję uzmysłowić sobie, jak ważna jest praca 

nauczyciela. Teoretycznie wiemy to na co dzień, jednakże często też o tym 

zapominamy. Zapominamy, że nauczyciel także jest człowiekiem.                  

Człowiekiem, który musi wykonać niesłychanie trudne zadanie, jakim jest 

zaciekawienie swych uczniów wiedzą. Niezwykle prawdziwe słowa, które 

padły podczas tego wydarzenia, a mianowicie: "Nie takie ważne, żeby człowiek 

dużo wiedział, ale żeby dobrze wiedział, nie żeby umiał na pamięć, a żeby 

rozumiał, nie żeby go wszystko troszkę obchodziło, a żeby go coś naprawdę 

zajmowało" - idealnie to odzwierciedlają. Celem pracy nauczyciela nie jest to, 

aby utrudniać uczniom życie i odbierać czas wolny (choć czasem ciężko to 

zrozumieć), ale żeby właśnie poprzez swoje wymaganie od nich nauczyć ich 

zaradności oraz odpowiedzialności, a przy tym przekazać bardzo ważną 

wiedzę, która przyda się im w dorosłym życiu. Nie mam na myśli tylko 

książkowych formułek, ale wszelkiego rodzaju życiowe prawdy, które są 

przekazywane uczniom na każdej lekcji. Jest to na przykład umiejętność 

słuchania innych, która jest bardzo ważna, a mimo to czasem ciężko odnaleźć 

ją u drugiej osoby. Nauczyciele uczą , że choć każdy z nas jest inny, ma inne 

pasje i zainteresowania - wszyscy jesteśmy wartościowymi ludźmi, którzy 

mogą wnieść w świat coś dobrego, jeśli tylko tego zapragną.                       
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Bardzo łatwo jest narzekać na otaczające nas zło, ale rzadko kiedy ktoś 

zastanawia się, co zrobić, aby je zmniejszyć. Nie trzeba od razu zdobywać 

Pokojowej Nagrody Nobla, wystarczy zacząć od samego siebie.                        

Uśmiech, dobre słowo czy wyrażenie chęci nauczenia się czegoś nowego mogą 

sprawić, że rzeczywistość stanie się przyjemniejsza.  

Nie można zaprzeczyć, iż zarówno bycie nauczycielem, jak i uczniem 
nie jest łatwe. Myślę jednak, że jest to bardzo ważna relacja, która 
będzie miała ogromny wpływ na nasze późniejsze, dorosłe życie. 

Dlatego należy o nią dbać, okazując sobie wzajemny szacunek                         
i życzliwość. Właśnie podczas zorganizowanej w naszej szkole akademii 

mieliśmy okazję to zrozumieć.  Mam nadzieję, iż pozostanie ona              
w naszej pamięci, a usłyszane podczas niej słowa będą towarzyszyły 

nam każdego dnia. 
 

Weronika Mackiewicz 
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*Omnia mea mecum porto 
 

Bias z Prieny 
 

Często zastanawiam się nad znaczeniem 
słowa. Czy istnieje takie pojęcie, które        
w pełni je wyczerpie, a jeśli tak, to czy 
wiedza ta ogromniasta pomieści się                  
w ludzkim pojęciu? 
  
W doświadczeniach życiowych, mogłabym 

zamieścić informację: "Miałam niewątpliwą 
przyjemność zapoznania się z podstawowymi 

teoriami wielu cennych nauk...". Każda z nich ma swoją specyfikę, każda 
przedstawia informacje z innej, indywidualnej perspektywy. Choć pewne 
kwestie są fundamentalne, a owe nauki czasami spójne, wytyczę sprawy 
jednostkowe i charakterystyczne. Dla muzyki słowo jest dźwiękiem, fizyka 
określi je jednak jako energię, chemia być może równoważy jego znaczenie               
z substancją, związkiem, zaś religia nazwie mocą lub początkiem.   
 
Wewnętrzne przekonanie mówi mi jednak, iż enigma świata drwi z jednostek, 
które zawierzają tylko jednemu wytłumaczeniu. Twierdzę nawet, iż nie ma nic 
bardziej oczywistego od nieoczywistości świata, a tym samym wielopłaszczy-
znowej natury jego wszelkiej materii. 
 
Niepodważalnie, słowem, które można postrzegać w blasku niemal wszystkich 
kolorów tęczy, jest patriotyzm. Tymczasem, ukradnę z niej dwa - biel, czerwień 
- wymaluję prostokąt wszerz na pół przedzielony i postawię nad pozostałymi. 
Wtedy oko odbierze je prawdziwie. Gdyby jednak tylko wzrok miał pochłaniać 
i przetwarzać bodźce, cóż za niesprawiedliwość uczyniłaby się. Co innego 
źrenica, ta ukryta. Nie zewnętrzna, którą wokół barwa nieba, trawy lub ziemi 
porasta, lecz narząd człowieczego nadfizycznego poznania. To, co jest dziełem 
ciała i chlubą jego zarazem nie jest warte żadnej uciechy drugiego, gdy przedtem 
wewnętrzna intencja nie stworzyła mu konstrukcji. Dlatego bycie kimś lub 
niebycie jest rachunkiem sumienia.  
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Patriotyzm kocha kolor czystości, barwę krwi i umiłowanie. Patriota wie,        
że wszystko to rozpoczyna się w wierze, nieskalanej motywacji, pod skórą.           
Wtedy wszystko, co czynisz Przyjacielu Ojczyzny, tworzy dźwięk, moc                   
i energię, wypływające odpowiednio z serca jako stabilna, niezłomna wartość,  
z rąk - pełne, świadome działanie.  
Znajdzie się jednak wiele osób błędnie, miarą współczesności, pojmujących                 
tę wartość. Z patriotyzmem kojarzą odsetek poległych, rannych, walczących              
w imię Ziemi Ojców. Oczywiście, nie jest tak, iż nie są oni jego świadectwem – 
wręcz przeciwnie. Polska z dumą pamięta o swoich Polakach – Ince, nastolet-
niej sanitariuszce Żołnierzy Wyklętych, ze słowami na ustach „Powiedźcie 
mojej babci, że zachowałam się jak trzeba”, rotmistrzu Pileckim, generałach, 
kapitanach, żołnierzach – polegli dla kraju. Współczesny Polak nie musi jednak 
czuć presji z niemożności oddania się Ojczyźnie w takiej postaci, jak wspo-
mniani zasłużeni. Dzisiaj tylko książki, filmy tematyczne lub retrospekcje osób 
będących w jesieni swojego życia zawierają prawdę o owych, militarnych 
realiach. Nie oznacza to jednak, iż ludzie XXI wieku mniej okazują miłość 
Ziemi Ojczystej. Dana rzeczywistość wyznacza metrum. Czasami człowiek, 
robiąc coś rytualnie, zwyczajowo lub z przyjemności, nie pojmuje jak dużą 
wartość ma jego zachowanie. Nawet lektura o historii kraju, dokonaniach 
przodków, która rozbudza ciekawość i zainteresowanie, flaga rozwieszona 
przy oknie w dni Świąt Narodowych, kotylion na sercu, hymn na ustach. 
Nawet wypowiadanie się w ojczystym języku z dumą i radością. Wszystko to              
z czystą intencją wnętrza.  
 

Właściwie patriotyzm nie zna lepszej definicji od szacunku i szczerości 
serca – okazywanych w drobnych gestach. 

 
 
* Omnia mea mecum porto - wszystko, co posiadam, noszę ze sobą 
 

 

   Aleksandra Wasilewska 
 
 
 
 
 
 
 



 12 

 

 

 

Stary Rynek w Poznaniu.                      
W centrum zdjęcia dobrze               

widać piękny barokowy Pałac 

Działyńskich powstały w XVIII w. 
Zdjęcie wykonałem w czerwcu 

2015 roku, kiedy to zaczynałem 

swoją przygodę z fotografią.            
Mam co do tego zdjęcia wielki 

sentyment, gdyż często przypomina 

mi o tym, co dla nas, młodzieży, 

powinno być jedną z najważniej-

szych cnót, czyli patriotyzmie.             

W tym przypadku zauważyć można, jak bardzo Polacy dbają o swój kraj                     

i dziedzictwo narodowe. Mieli tyle determinacji, by odbudować to, co znisz-

czyły haniebne czasy drugiej wojny światowej.  

Zawsze po ponownym spojrzeniu na to zdjęcie zastanawiam się, czy nasze 

pokolenie także będzie walczyło i pracowało nad zachowaniem dóbr kultury       

i sztuki naszego narodu? 

 
 

Na zdjęciu można zauważyć kilka tur-
bin wiatrowych na polu, które współ-

czesny, młody patriota może uznać za 

dowód dbałości o rodzimą 
przyrodę. Pole natomiast przywodzi na 

myśl rozwój rolnictwa, m.in. wspieranie 

rynków lokalnych.  
Zawsze patrząc na tę fotografię, 
wspominam miłe chwile podczas jej 

robienia.  

 
 

Paweł Połubiński 
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Plac Wolności i Kościół  Narodzenia Najświętszej Maryi 
Panny w Białogardzie. 
Obiekt ten jest niewątpliwie jednym                                    
z najpopularniejszych symboli naszego miasta. 
Jego budowę rozpoczęto w XIV wieku. Kościół przetrwał wiele 
pożarów. Przez kilkaset lat Białogard znajdował się  w granicach 
państwa pruskiego. Dzisiaj, po odzyskaniu przez Polskę tych 
ziem, jako białogardzianie możemy zauważyć, jak dba się o te 
cenne zabytki, dzięki czemu gotycka świątynia wciąż stoi            
w sercu miasta, służąc jego mieszkańcom. 
 

Dominik Saczko 
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Nieodwracalna decyzja 
 

 

Pospiesznie skrył się w okopie, próbując unormować przyspieszony oddech. 
Nie wiedział już, czy był on spowodowany ciągłym biegiem, czy jednak wciąż 
odczuwalnym strachem przed śmiercią. 

Rok tysiąc dziewięćset osiemnasty był dla Jana najgorszym i najbardziej 
dłużącym się okresem, jaki mógł kiedykolwiek przeżyć. Wszystko działo się 
tak szybko, jednak dni wydawały się nie spieszyć, każąc mu przebywać w tym 
piekle do utraty tchu. 

Doskonale pamiętał, kiedy w wieku dziesięciu lat niejednokrotnie dostawał 
kary chłosty za widoczny brak chęci do nauki narzuconego mu języka zaborcy, 
który obowiązywał w szkole. Jednak pomimo tego wracał dumnie do domu 
z uniesioną głową i przy rodzinnym obiedzie chwalił się tym, że wciąż dzielnie 
buntuje się przeciwko narzuconym normom. 

Od dziecka słuchał opowieści swego dziadka, który z rozmarzonym wyra-
zem twarzy opowiadał o tym, jak kiedyś ludzie byli szczęśliwi w wolnej, nie-
podległej Polsce. Przekazywał mu te wszystkie piękne historie, które również 
słyszał od swojego ojca, zapewne nie raz zmieniając jakiś ciąg wydarzeń. 

Potajemnie chodził na lekcje do domu swojego sąsiada, gdzie uczył się pisać 
i mówić po polsku, jak i czytać różne cudowne dzieła literackie, między innymi 
,,Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza. Często wracał również do bajek Ignace-
go Krasickiego, które, pomimo upływu czasu, idealnie obrazowały ludzkie 
zachowania, co Jan bez wahania mógł potwierdzić. 

Wciąż pamiętał, jak przez kilka dni powracał do jednego z utworów,               
który zasiał w nim pragnienie zmiany. Bajka o ptaszkach w klatce niewątpliwie 
była jego ulubioną. 

Te dziecięce, pełne odwagi lata zniknęły tak szybko, jakby minęła zaledwie 
jedna noc, należąca do tych najspokojniejszych, podczas której pięknie przed-
stawiony świat nie chciał wypuścić głównego bohatera z krainy snów. 

Teraz zmieniał magazynek jako siedemnastoletni żołnierz polskich formacji 
wojskowych u boku państw walczących, który z własnej woli dołączył do armii, 
starając się o ponowne pojawienie się Polski na mapie. Bez wahania atakował 
wrogów, chcąc pozbyć się jak największej liczby pruskich żołnierzy,                    
którzy tylko czyhali na jego życie. 

Przeładował broń i zamknął na chwilę oczy, chcąc znów zebrać w sobie wy-
starczająco dużo odwagi, by wychylić się zza ziemistych ścian, walcząc 
na śmierć i życie oraz biegając między ciałami swoich towarzyszy. Początkowo 
trudno było mu na to patrzeć, jednak z czasem przywykł do tego widoku. 

Do tej ziemi splamionej czerwienią, do  martwych ciał bezwładnie                      
leżących w miejscach, gdzie za życia wzięły ostatni oddech.                         
To wszystko stawało się codziennością. Tak samo jak odgłos strzałów, który  
echem odbijał się od zranionych drzew. 
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— Kłos, to nie czas na odpoczynek — powiedział szybko Kazimierz,  siadając 
obok niego, by również zmienić magazynek. 
 

Jan jedynie skinął głową, unosząc powieki i zagryzając jednocześnie dolną 
wargę ze zdenerwowania. Z każdą sekundą miał coraz więcej wątpliwości, 
które skutecznie uniemożliwiały mu dalszą walkę. 

W jego głowie pojawiała się niezliczona liczba pytań, na które nie potrafił 
znaleźć odpowiedzi. Nie wiedział nawet, dlaczego dotychczas tak zawzięcie 
walczył. Nigdy nie żył w wolnej Polsce, słysząc o niej jedynie od swoich bli-
skich. 

A jeżeli te opowieści były wymyślone tylko po to, by móc opowiadać              
dzieciom fascynujące bajki przed snem? 

Spojrzał na swojego zaledwie o dwa lata starszego kolegę, nie mogąc wyjść 
z podziwu. Determinacja Kazimierza aż płonęła w jego oczach, a głębokie 
wdechy przepełnione były odwagą i pewnością siebie. Jakby śmierć była mu 
niestraszna, choć jego drżące dłonie całkowicie temu zaprzeczały. 

Czy on też mógł tak pewnie biec między drzewami, bez zbędnych wahań 
strzelając celnie do wrogich żołnierzy 

Uniósł głowę w stronę nieba, czując łzy w oczach. Doskonale wiedział,                
dlaczego te wszystkie myśli tak nagle pojawiły się w jego głowie, nie pozwalając 
skupić się na walce, podczas której mógł stracić życie. To właśnie przez myśl, 
że nigdy więcej może nie zobaczyć swojego ojca, nie chciał walczyć. Nie mógł 
tego zrobić, wciąż wmawiając sobie, że to przez nieuzasadniony strach. 

Pamiętał, gdy rano zobaczył na stole jedynie kartkę, na której jego ojciec 
napisał o nagłym wezwaniu wojskowym. Musiał stanąć do walki w obronie 
kraju, którego był prawnym obywatelem. Jednak Jana bolało to, że zniknął 
w nocy, nie mówiąc ani słowa. 

I pomimo tego, że jego ojciec prawdopodobnie walczył po stronie Prusa-
ków, Jan nadal miał nadzieję na to, że walczyć będą razem, a nie przeciwko 
sobie. 

Odwrócił gwałtownie głowę w stronę ciała, które bezwładnie opadło 
do okopu zaraz obok niego. Kolejna osoba poległa, walcząc o kraj, o którym 
nie miała praktycznie żadnego pojęcia. Krew kolejnej osoby splamiła plac boju, 
na którym nie było czasu na żadne przemyślenia. 

A jednak Jan zdawał się nie zwracać na to uwagi, zawsze znajdując czas 
na kilkusekundową walkę ze swoimi myślami. 

Stał pomiędzy dwiema drogami, będąc zmuszonym do wyboru którejś 
z opcji. Musiał zdecydować o tym, jak jego życie dalej się potoczy.                   
Czy odłoży broń i wyjdzie na pewną śmierć, czy jednak walczyć będzie 
do samego końca, aż i jego krew nie stanie się kolejną farbą na tym mrożącym 
krew w żyłach płótnie. 

Nagle usłyszał w głowie głos swojego dziadka, widząc jednocześnie jego 
szczęśliwy wyraz twarzy, który chwilę później wydawał się lustrem smutku: 
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„Nie zrozumiesz wolności, dopóki jej nie doświadczysz” 
 

Zacisnął pewniej dłoń na karabinie, przenosząc wzrok przed siebie.            
Musiał walczyć, by wyczekiwane zwycięstwo było po części jego zasługą. 
 

Wybacz mi, Boże, że grzeszę, lecz nie mogę przestać — powiedział 
w myślach. 
 

Jan pospiesznie odwrócił się, nieco podniósł i strzelił w pierś żołnierza ar-
mii pruskiej. Pociągnął nosem, wycierając brudną dłonią spocone czoło 
i widząc strzelających do niego nieprzyjaciół, ponownie skrył się za ziemistą 
ścianą. 

Znów wziął kilka głębszych wdechów i policzył w myślach do trzech, jakby 
odliczał czas do swojej śmierci. 

Raz — opanowanie drżącego ciała, które utrudniałoby działanie. 
Dwa — mocniejsze zaciśnięcie zmęczonej dłoni na długiej lufie 

i zdecydowane spojrzenie przed siebie. 
Trzy — koniec odpoczynku. 
Podniósł się na równe nogi, będąc wręcz w transie.  Jego palec jakby sam 

naciskał spust, by kolejne naboje bezlitośnie przeszywały ciała wrogów. 
Wszystko działo się tak szybko, dynamicznie. Nie wiedział już do kogo strzela 
ani ile pocisków zostało w jego niedawno wymienionym magazynku. 

Teraz chciał jedynie posłać nieprzyjaciół pod ziemię. Tak głęboko, 
by przepełnione paniką krzyki słyszalne były jedynie w piekle. 

Odwrócił gwałtownie głowę, gdy usłyszał przed sobą odgłos przeładowywa-
nia karabinu. Nie patrząc w oczy swojemu przeciwnikowi, wycelował w jego 
ciało i szybko pociągnął za spust, obserwując jak jego ostatni pocisk wbija się 
w lewe płuco jego żywej przeszkody. 

Skrył się za najbliższym drzewem, na którym widoczne były ślady 
po nietrafionych strzałach. Poprawił hełm i ponownie wymienił magazynek, 
zaraz przeładowując broń. Przeczuwał, że między pokaleczonymi drzewami 
skradali się do niego Prusacy, którzy chcieli pomścić swoich zmarłych towarzy-
szy. Właśnie dlatego nie chciał tracić czasu, wykorzystując determinację, która 
niczym bomba nagle wybuchła w jego ciele. 

Nie wiedział jednak, że jedno spojrzenie skutecznie sprawi, że jego płonący 
duch walki ponownie zacznie się jedynie tlić. 

*** 

Dobromiła ostatni raz przejechała rozgrzanym żelazkiem po świeżo wy-
schniętej koszuli swojego syna. Każdego dnia niecierpliwie czekała, aż usłyszy 
ten charakterystyczny dźwięk przekręcanego w drzwiach klucza i zobaczy 
swoje dziecko po takim czasie rozłąki, w ciągu której umierała ze strachu. 
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Martwiła się, że nigdy więcej nie ujrzy Jana, nie będzie mogła go przytulić. 

Równie mocno obawiała się o swojego męża, który dwa lata temu wyszedł 
w środku nocy z wezwaniem w dłoni, szepcząc jej jedynie na ucho, jak bardzo 
będzie za nią tęsknić. Miała nadzieję, że niedługo znów usłyszy ich głosy, a jej 
przypuszczenia nie zostaną potwierdzone. Bardzo chciała usłyszeć zapierające 
dech w piersiach opowieści o tym, jak trudno było walczyć z wrogami. 

W głębi serca wierzyła, że obaj walczyli o to, by Polska ponownie znala-
zła się na mapie. 

Otworzyła szeroko oczy i pędem wręcz rzuciła się w kierunku wejścia,                   
słysząc, jak ktoś przekracza jego próg. Ze łzami w oczach zakryła okolice ust 
dłonią, widząc Jana, który właśnie pozbywał się zabłoconego obuwia.                                                                                                                                                                   

Gdy tylko ich spojrzenia się spotkały, podeszła do niego i wtuliła w siebie. 
— Tak się cieszę, że wróciłeś — szepnęła, czując nagłą błogość w sercu.             

— A gdzie tata? — zapytała, widząc, że chłopak zamknął za sobą drzwi. 
Między nimi zapadła niepokojąca cisza, którą przerywał jedynie szum liści 

poruszanych przez chłodny wiatr. Ten brak odpowiedzi zdawał się ponownie 
rozrywać jej serce, na które świeżo nałożone szwy zaczęły na nowo boleśnie 
pękać. 

— Jan… — szepnęła, kładąc drżące dłonie na policzkach syna.                                 
— Twój tata wróci niedługo, prawda? 

— Przykro mi — odpowiedział równie cicho, spuszczając wzrok. 
Ciężki oddech kobiety nagle się załamał. 
— Dobrze, że chociaż ty wróciłeś — powiedziała cicho, starając się opano-

wać drżenie głosu. — Powiedz, walczyliście razem, prawda? 
Ponownie cisza opanowała pomieszczenie, oplatając jakby cierniowymi 

pnączami Jana i Dobromiłę, którzy patrzyli sobie w oczy, próbując znaleźć 
odpowiednie słowa. 

— Był dobrym żołnierzem — odpowiedział po chwili chłopak, widząc przed 
oczami, jak w lewe płuco jego ojca wbija się wystrzelona przez niego kula. 

Zabił najważniejszą osobę w swoim życiu, walcząc o wymarzoną wolność. 
On również chciał mówić swobodnie po polsku i poznawać w szkole historie  
tego kraju, który wciąż był dla niego zagadką. 
 

„Przepraszam  tato, że nie będziesz mógł zasmakować wolności” 
 
 

 

Natalia Płachta 
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POLSKA 
 
 

Polska jest niczym Feniks, odradzający się z popiołów. 

Spalona, rozerwana, zmieciona z powierzchni ziemi wiele 

razy, wciąż powstająca na nowo. 
Udowadnia to naszą potęgę, wytrwałość, bohaterstwo. 

 
 

Rysunek przedstawia kobietę            
w biało-czerwonym stroju. 
 

Nie jest ona byle kim, ma 

swoje specjalne znaczenie                  

w odczytaniu pracy, która 

pokazuje niezwykle silną 
postać, mającą niewyobrażalną 
moc zdobytą w walce                                

z przeciwnościami. 
 

Moim zamierzeniem było 

pokazanie, jak młodzież XXI 

wieku może postrzegać naszą 

piękną i silną OJCZYZNĘ!  
 

 

Możemy wyobrazić sobie głośno stąpającą po ziemi kobietę,           

z nieujarzmioną wolą  powstawania z ziemi, pokonującą 

każdą napotkaną przeszkodę! 
 

 
 

 

Aleksandra Sałanko 
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Historia prawdziwa i wzruszająca  

 

Film „Dywizjon 303. Historia prawdziwa” w reżyserii Denisa Delića                  

to współczesne ukazanie  elitarnej jednostki, jaką był Dywizjon 303.       

Z pewnością przemówi on do młodszej części widowni.  

Uważam, iż już sam aspekt wizualny filmu jest godny pochwały, ponieważ 

ukazane w nim kadry budziły podziw i sprawiały wrażenie starannie dopraco-

wanych. Sceneria cieszyła oko i oddawała ducha tamtych czasów. Gra aktorska 

również była na bardzo wysokim poziomie, w większości przypadków aktorzy 

do złudzenia przypominali postacie, które odgrywali. Szczególnie w pamięć 

zapadła mi rola Macieja Zakościelnego jako Jana Zumbacha oraz Piotra 

Adamczyka jako Witolda Urbanowicza, grali oni w sposób bardzo auten-

tyczny.  

Niesamowitym przeżyciem było  ujrzenie scen walk powietrznych, gdyż 

wyglądały realistycznie i budziły prawdziwe napięcie. Ponadto odgłosy 

działających silników dodatkowo sprawiały, że odbiorca mógł bardziej wczuć 

się w to, co rozgrywało się na ekranie. Choć jest to film historyczny, zadbano        

o to, aby nie był on historią zbyt przeładowany. Dzięki temu mamy okazję 

poznać bohaterów głębiej i dostrzec w nich zwyczajnych, młodych ludzi, 

którzy pragną cieszyć się życiem. Starają się nie myśleć o tym, że każdego dnia 

mogą to życie utracić. Napawa mnie to podziwem, ponieważ zdaję sobie 

sprawę jak często z powodu przyziemnych problemów człowiek ma ochotę 

zniknąć ze świata i zaczyna żałować, że w ogóle się na nim pojawił.                      

Tutaj natomiast widzimy ogromną odwagę i dojrzałość, które pozwalają 

zmierzyć się z przeciwnościami losu. Ponadto możemy zauważyć, iż bohate-

rowie nie rozmyślają bez przerwy nad tym, aby zniszczyć nieprzyjaciela. Nie 

pozwalają na to, aby negatywne uczucia bez reszty ich pochłonęły, odbierając 

możliwość dostrzeżenia piękna w codzienności. To sprawia, że film napawa 

optymizmem. Możemy czuć się dumni, iż posiadaliśmy tak wybitnych pilotów.  

W filmie pojawił się również ciekawie przedstawiony wątek miłosny.           
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Miłość jest nieodłącznym elementem ludzkiego życia, której każdy potrzebuje   

i do niej dąży, nie może jej więc zabraknąć w filmowym świecie.                  

Przecież bardzo często zatapiamy się w miłości, by zapomnieć o otaczającym 

nas świecie i przypomnieć sobie, że w życiu istnieją wyższe wartości niż 

bezustanne gonienie za sukcesem. Między innymi są to: przyjaźń, poświęcenie 

i zaangażowanie, a wartości te mają swoje odzwierciedlenie właśnie w tym 

filmie. Patriotyczne postawy bohaterów mogą być lekcją dla współczesnej 

młodzieży. Obecnie nie mówi się zbyt wiele o miłości do kraju, obiektem 

pragnień stała się chociażby wysoka pozycja w mediach społecznościowych, 

będąca wyznacznikiem społecznego statusu. Publikowane przez młodych ludzi 

posty muszą cieszyć oko oraz przyciągać uwagę. Sam autor również musi 

spełniać określone kryteria, jeśli nie chce zostać wyszydzony bądź wykluczo-

ny. Jest to przykre, gdyż żyjemy w świecie, w którym człowiek jest oceniany 

przez pryzmat tego, co posiada i jak wygląda, niżeli przez to, w co wierzy. 

Żywię nadzieję, iż członkowie Dywizjonu 303 pozostaliby przy swoim 

systemie wartości, gdyby przyszło im żyć w naszych czasach.  

Podsumowując, moim zdaniem film jest zdecydowanie wart obejrzenia.    

Niesie bardzo ważny przekaz:   

Nie należy poddawać się bez walki, ale też nie wolno pozwolić, 

aby walka ta przysłoniła nam wszystko inne. 

Weronika Mackiewicz 
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,,Jeszcze Polska nie zginęła, 

Kiedy my żyjemy…” 
 

Są to słowa, którymi rozpoczyna 

się ,,Mazurek Dąbrowskiego”. 

Pieśń, która od lat niezmiennie 

napawa Polaków głębokim 

wzruszeniem. Która przypomina 

nam o czasach, w których za wolną ojczyznę naszym przodkom 

przyszło zapłacić najwyższą cenę. Oddać własne życie.  
 

Setna rocznica odzyskania niepodległości powinna być dla wszystkich 

czasem głębokiej refleksji nad kwestią patriotyzmu. 
 

Czym jest patriotyzm?  

Czym tak naprawdę jest wartość, której wszyscy od nas oczekują?  

Czy śmierć świadczy o prawdziwym bohaterstwie?  

I czy w czasach, w których nikt nie oczekuje od nas tego rodzaju 

poświęceń, możemy mówić o miłości do ojczyzny? 
 

Coraz częściej patrząc na młode pokolenia, dostrzegam widoczną 

gołym okiem fascynację obcymi narodowościami. Oczywiście,                  

w większości przypadków, nie ma w tym nic złego.  Każdy kraj ma 

do zaoferowania coś niesamowitego i pouczającego. Prawdziwy pro-

blem pojawia się wtedy, gdy młody człowiek całkowicie zatraca się  

w wyobrażeniach o idealnym świecie, który może znaleźć poza grani-

cami naszego państwa. Zagraniczne seriale młodzieżowe, ukazujące 

życie nastolatków w sposób intrygujący, a zarazem przejaskrawiony,  

żądni władzy ludzie, którym zależy jedynie na powiększeniu swego 

majątku – to codzienność, na którą skazany jest młody Polak.                 
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Nic więc dziwnego, że nastolatkom coraz trudniej dostrzec pozytyw-

ne strony swojej ojczyzny. Rodzice, którzy od najmłodszych lat 

wzbudzają w nich niechęć do kraju, bardzo często stosując bierną 

postawę, nie próbując niczego zmienić, sami popychają ich ku iluzji 

pozbawionego trosk społeczeństwa Zachodu. To brednie.                        

Nie ma miejsca, które stanowiłoby  współczesną Arkadię, lecz mimo 

iż jest to prawdą, bardzo często o tym zapominamy. 
 

Patriotyzm wśród młodzieży zanika, stopniowo zanikną też nasze 

tradycje. Proste czynności, mające okazać szacunek, takie jak od-

świętny strój czy wywieszenie flagi podczas świąt państwowych,             

z roku na rok stają się coraz większym problemem dla przeciętnego 

obywatela. Tylko dlaczego? Czy naprawdę wymaga to od nas aż tak 

wielkiego wysiłku i poświęcenia?  

A przecież właśnie te z pozoru nic nieznaczące czynności świadczą              

o naszym patriotyzmie.  

 

Nie musimy wstąpić do wojska, aby pokazać miłość do Polski.           

Wystarczy, że znamy historię naszego kraju, potrafimy uczcić pamięć 

bohaterów narodowych oraz szanować symbole narodowe. 
 

 

Katarzyna Mironkiewicz 
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rozkład mój nie w paszczy obcej stęchliźnie 
 

 

 

 
1         pieściłem ją w myślach 
          krucha jeszcze drobna niepewna 
           jak dziecko 
  
           moje w sercu trzymam 
           domem pachnie zdjęcie i wodą 
           w której oczy pływały  
           „Tato, wygryź ją, przynieś w zębach” 
           -przyniosę, Kochana 
 
2         granice ciągnęły się  
           uzbrojoną czerwoną linią 
           ogrodzenie miało około  
           dwóch metrów – oddychało 
 
           chłód jak łańcuch  
           policzkował rzucał skórą zbierał ofiary 
 
           wciąż jednak krew wrzała pod mundurem 
 
           z NIENAWIŚCI 
           z M I Ł O Ś C I  

 

      

 

  3        zobacz 
             rozlewam twoje łzy wiślane  
             aby ich potopić 
 
             spójrz 
             stopy trzymam na tatrzańskim 
             chmury bijąc do pleców 
 
             by orzeł koronę nałożył 
 
  4         broń już wsuwam 
             ty mi w usta oddech świeży  
             i spokojny i biały 
             i wtedy najczystsze między palcami 
             mam przy tym szalonym sercu maki 
 
             nie przelatują nie chowają płatów 
 
             tylko widok zakluczonych ptaków 
             i już  l e g a s z 
                      p o d  
             W O L N O Ś Ć 

 

Aleksandra Wasilewska 
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