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Od Redakcji 

Grudzień to miesiąc skrajności. Najkrótsze w roku dni i najdłuższe noce. Największa ochota na odpoczynek 

i największe natężenie pracy (zwłaszcza dla maturzystów kończących pierwszy semestr). Najwięcej pokus 

kulinarnych i największa troska o linię przed wbijaniem się w sylwestrowe kreacje. Najmilszy czas święto-

wania Bożego Narodzenia i najtrudniejszy czas wspominania całkiem nieodległych zdarzeń z okresu PRL, 

czyli stanu wojennego z 1981 roku  i masakry robotników w Gdyni w 1970 roku. Jak to wszystko pogodzić? 

Próbujemy zmierzyć się z tym zadaniem w najnowszym numerze gazetki #Potwierdzone_Info. A jak nam 

to wyszło – nie ocenicie, dopóki nie przeczytacie gazetki do ostatniej strony! 

Za temat numeru uznaliśmy przypadającą w tym roku 35. rocznicę wprowadzenia w Polsce stanu wojen-

nego. Wydarzenie to było wielkim narodowym dramatem, pociągnęło za sobą ofiary ludzkiego życia oraz 

ograniczenia wolności, na długi czas utrudniło ludziom możliwość przemieszczania się i swobodnego kon-

taktowania z innymi, wiele osób skazało na przymusową emigrację, a co najgorsze, zniszczyło wiarę wielu 

Polaków w to, że warto i że należy kształtować naszą rzeczywistość, zwłaszcza tę polityczno-społeczną. W 

naszych artykułach niewiele jest typowej historiografii – tej z datami i nazwiskami; na pewno będzie nie-

jedna okazja, aby ją poznać (na początek warto zajrzeć na świetny portal edukacyjny 

www.13grudnia81.pl), bo zapowiada się wiele inicjatyw upamiętniających wprowadzenie stanu wojenne-

go. My proponujemy nieco subiektywny obraz tego wydarzenia. 

Drugi biegun tematyczny stanowi oczywiście Boże Narodzenie i kojarząca się z tym świętem miłość bliźnie-

go (a mówiąc mniej podniośle – troska o drugiego człowieka). Czy wiecie, co to jest Diduch? Albo co moż-

na zrobić na święta z marchewki? Czym jest Estrada Poetycka? I jak działa Szlachetna Paczka? Pewnie nie. 

Odpowiedzi szukajcie na stronach naszej gazetki. Przy okazji na pewno też zatrzymacie wzrok na dwóch 

świetnych artykułach o sporcie, na wywiadzie z belfrem, na głębokich wierszach waszego kolegi oraz na 

(jak zawsze) niezwykłym opowiadaniu tajemniczej Shathi…  

Życzymy Wam dobrze spędzonego grudniowego czasu. Poznawajcie historię grudnia 1981, żeby zrozu-

mieć, jak przebiegała droga do Polski takiej, jaką dziś mamy. Świętujcie cud narodzin Boga, dzieląc się z 

bliskimi tym, co najcenniejsze – dobrym sercem i dobrym słowem. No i… do zobaczenia (przeczytania) w 

nowym roku!  
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TEMAT NUMERU - Stan wojenny – historia pewnego internowania  

W nocy 12 grudnia 1981 roku trzech nieumunduro-

wanych funkcjonariuszy Milicji Obywatelskiej za-

brało moją Babcię z domu. Pozwolili jej tylko się 

ubrać (co było dość dużym wyróżnieniem, bo więk-

szość kobiet zabrano w nocy w koszulach nocnych) 

i wyjechali, nie udzielając Dziadkowi żadnej infor-

macji o tym, dokąd Babcię zabierają. Jakiś czas póź-

niej Dziadek włączył telewizor i usłyszał „odezwę” 

do narodu w wykonaniu gen. Jaruzelskiego, infor-

mującą o wprowadzeniu stanu wojennego. Babcia 

była wtedy przewodniczącą Solidarności w Głów-

nym Urzędzie Statystycznym – strategicznej dla 

komunistycznej partii instytucji dysponującej klu-

czowymi informacjami dotyczącymi stanu gospo-

darki i państwa. 

 

Przez kilka dni nikt w rodzinie nie wiedział, gdzie 

znajduje się Babcia. Któregoś dnia do domu Dziad-

ków przyszedł ksiądz i przekazał informację, że od-

wiedził Babcię w więzieniu na Olszynce Grochow-

skiej, gdzie uwięziono internowane kobiety. Razem 

z Babcią przetrzymywano kobiety starsze, czasem 

wymagające opieki lekarskiej oraz matki karmiące 

małe dzieci. Był przypadek kobiety, którą zabrano z 

domu od 3-miesięcznego dziecka i nie pozwolono 

zawiadomić bliskich – tak więc niemowlę zostało 

samo w domu. Przytomnie matka zostawiła otwar-

te drzwi, licząc na sąsiadkę, która być może usłyszy 

płacz dziecka. 

 

W trakcie pobytu w Olszynce Grochowskiej Babcia 

odbyła wiele rozmów z funkcjonariuszami Bezpieki 

usiłującymi wyciągnąć od Babci jakiekolwiek infor-

macje na temat jej rzekomej działalności 

„wywrotowej”, strasząc zabraniem nieletnich dzie-

ci do Domu Dziecka oraz długoletnim więzieniem. 

Proponowali również wyjazd Babci wraz z rodziną 

za granicę bez możliwości powrotu do kraju. 

 

Po około dwóch tygodniach wszystkie internowa-

ne kobiety z Olszynki Grochowskiej przewieziono 

do docelowego miejsca odosobnienia w Gołdapi 

położonej niedaleko ówczesnej granicy ze Związ-

kiem Sowieckim. Podróż odbyła się w więziennych 

nieogrzewanych transporterach z zakratowanymi 

oknami – tak że kobiety nie wiedziały, dokąd jadą. 

W pewnym momencie samochody się zatrzymały, 

a służba więzienna kazała wszystkim wysiąść. In-

ternowane zobaczyły wtedy znak granicy Polski z 

Rosją, a strażniczki więzienne kazały żegnać się z 

ojczyzną. Większość internowanych zaczęła pła-

kać, klękać i całować ziemię oraz zbierać zamarz-

nięte grudki ziemi do chusteczek – były przekona-

ne, że zostaną wywiezione do Związku Radzieckie-

go. Po jakimś czasie strażniczki śmiejąc się z – ich 

zdaniem – bardzo udanego żartu, kazały interno-

wanym ponownie wsiąść do transporterów i za-

wiozły je do ośrodka w Gołdapi. Ośrodek znajdo-

wał się w dużej odległości od miasta, w lesie, a ca-

ły teren lasu był otoczony przez służby bezpieczeń-

stwa.  
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Babcia została zwolniona z ośrodka internowania w 

marcu 1982 roku dzięki osobistej interwencji Księ-

dza Prymasa Józefa Glempa – w domu zostało troje 

dzieci, w tym dwoje niepełnoletnich. Przez 7 lat 

Babcia miała ogromne trudności ze znalezieniem 

pracy. Była zwalniania z kolejnych zakładów w 

chwili, gdy dyrekcja zakładu dowiadywała się o 

„niechlubnej” przeszłości Babci – czasem było to 

już po kilku dniach od podjęcia nowej pracy. W 

końcu Babcia z tzw. „wilczym biletem” nie była w 

stanie uzyskać żadnej pracy i pięcioosobowa rodzi-

na utrzymywała się wyłącznie z zarobków Dziadka. 

Ogromnej pomocy w tamtym czasie Dziadkowie 

doświadczali od zwykłych ludzi: kolegów z pracy 

Babci, Komitetu Pomocy Internowanym mieszczą-

cego się w kościele św. Marcina przy ul. Piwnej w 

Warszawie, a czasami nawet od zupełnie obcych 

ludzi. 

 

Babcia nigdy w pełni nie została zrehabilitowana, a 

decyzja pierwszego niekomunistycznego premiera, 

Tadeusza Mazowieckiego o nierozliczaniu byłych 

funkcjonariuszy państwowych i partyjnych, czyli 

tzw. „gruba kreska” spowodowała, że Babcia nie 

mogła ubiegać się o odszkodowanie za okres pozo-

stawania bez pracy.  

Wiktor Molenda  

TEMAT NUMERU - Motoryzacja w stanie wojennym  

Ogłoszenie przez gen. Wojciecha Jaruzelskiego 

o wprowadzeniu w Polsce stanu wojennego  w 

1981 roku postawiło obywateli PRL w trudnej 

sytuacji gospodarczej. Wprowadzenie tzw. 

„kartek” na paliwo mocno utrudniło życie zmo-

toryzowanym. Powstawały ogromne kolejki na 

stacjach benzynowych, lecz to nie ostudziło 

zapału Polaków do motoryzacji. Zaczęto więc  

potajemnie magazynować zdobyte paliwo w piwni-

cach. Skutkiem tego był całkowity zakaz sprzedaży 

paliwa osobom cywilnym. Ideą stanu wojennego 

było zminimalizowanie rozwoju środowisk robotni-

czych w gałęzi przemysłu. Paradoksalnie był to jed-

nak dla Polski czas rozkwitu motoryzacyjnego.  

Polskie zakłady produkcyjne swymi działaniami nie 

popierały wizji  władz. Kolejne pojazdy z wdzię-

kiem opuszczały linie produkcyjne. Każdy z nas jest 

w stanie zidentyfikować  najpopularniejsze kwiaty 

polskiej motoryzacji. Kto nie rozpozna marki Polo-

neza, czy też sławnego „Maluszka”?  Trzeba przy-
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znać, iż auta te używane niegdyś na co 

dzień, obecnie są rzadko spotykanym zjawi-

skiem na drodze. Z kolei ówcześnie produ-

kowane samochody ciężarowe, mimo iż nie 

pełnią istotnej funkcji w transporcie drogo-

wym, nadal stoją na straży naszego bezpie-

czeństwa. Stary i Jelcze używane są w woj-

sku i strażach pożarnych, lecz powoli zastę-

pują je młodsi koledzy z zagranicy. Podobnie jest z 

rynkiem samochodów osobowych: młodsze poko-

lenie zazwyczaj użytkuje nowsze samochody z za-

granicy, jednak istnieje procent ludzi doceniających 

polską motoryzację. Mimo naszych przekonań nie 

wiąże się to też z przesadnym dbaniem o samocho-

dy. To, co możemy najczęściej spotkać, to zajeżdżo-

ne i zardzewiałe polonezy czy też porzucone na 

parkingach polskie zabytki.  Kiedyś jednak można 

było sobie pozwolić jedynie na takie pojazdy, a 

pierwsi właściciele cieszą się czasem nimi do dziś. 

Ku naszej radości istnieją ludzie, którzy z zamiłowa-

niem starają się o zachowanie tych zabytków w jak 

najlepszym stanie. W  tym miejscu należy się ukłon 

kolekcjonerom i restauratorom ratującym życie 

ginącemu gatunkowi FSO (Fabryka Samochodów 

Osobowych) i motocykli.  

 

Rozwodząc się nad historią zmotoryzowania Pol-

ski, trzeba by połączyć  mnóstwo pobocznych wąt-

ków, aby otrzymać realny obraz ówczesnego życia 

w zgodzie z motoryzacją. Wiemy, że to, co widnie-

je w dokumentach i opisach, nie zawsze pokrywa 

się z rzeczywistością. Możemy jednak tylko spró-

bować wyobrazić sobie typową polską drogę w 

stanie wojennym.  

Jakub Jeznach  
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Z racji że jestem harcerzem, postanowiłem wpro-

wadzić ten temat do aktualnej gazetki. A żeby nie 

zaburzać tematyki numeru, będzie mowa o harcer-

stwie w okresie stanu wojennego, którego 35. 

rocznicę będziemy niedługo obchodzić.  

 

W czasie stanu wojennego powstało całkiem sporo 

nowych alternatywnych organizacji skautowskich, 

harcerskich i do nich podobnych, między innymi 

NRH czyli Niezależny Ruch Harcerski. 25 kwietnia 

1981 roku ze Związku Harcerstwa Polskiego wystą-

pił Krąg Instruktorów "Zawisza" z Lublina i to wła-

śnie oni powołali do życia NRH. W późniejszym cza-

sie działania NRH zostały zabronione, w przeci-

wieństwie do ZHP. 

 

W czasach PRL dla wielu nastolatków harcerstwo 

było po prostu sposobem na nudę. Nie było wtedy 

telefonów komórkowych, zachodnich filmów za 

wiele w kinach nie wyświetlano (a radzieckie nie 

każdy chciał oglądać), natomiast chodziło się na 

zbiórki i wyjeżdżało na obozy. W czasie takich obo-

zów w leśnej głuszy można było nauczyć się wielu 

umiejętności, a także uciec od zwykłej szarej co-

dzienności. Z tego powodu wielu młodych ludzi 

wstępowało w szeregi harcerstwa. Niestety w mo-

mencie, gdy nadszedł stan wojenny, sporo tych 

organizacji stało się nielegalne. Ich działalność zo-

stała zabroniona. Działania ówczesnego ZHP nie 

zostały zakazane, zlikwidowano natomiast organi-

zacje takie jak NRH czy KIHAM. Można by powie-

dzieć, że ZHP było w pewnym zakresie organizacją 

propagującą ówczesny system polityczny. 

 

Jednak zakazane organizacje zaczęły prowadzić 

działalność podziemną. W 1981 roku odbył się 7 

zjazd ZHP, który miał zalegalizować działalność 

ruchów programowych, lecz nie dokonał ważnych 

zmian w Związku (m.in. przywrócono tradycyjną 

półokrągłą lilijkę). ZHP przestał być członkiem FSZ, 

czyli Federacji Socjalistycznych Związków Młodzie-

ży. Z czasem wszystkie organizacje harcerskie za-

częły dążyć do  zjednoczenia po to, by zreformo-

wać harcerstwo w duchu przedwojennej tradycji 

ideałów skautowych i służby Bogu, Polsce i bliź-

nim. W roku 1980 łącznie liczba harcerek i harce-

rzy wynosiła 3 mln. Dziś liczba ta wynosi zaledwie 

150 tysięcy, co jest marną cząstką dawnej popular-

ności tego typu organizacji.  

Kalendarium. 

 

1980 – strajki na Wybrzeżu. Rozpoczyna się oży-

wienie w harcerstwie. Liczne tradycyjne środowi-

ska harcerskie jednoczą się, by zreformować – 

„odnowić” organizację. 

 

22 listopada 1980 - powstało w Warszawie poro-

zumienie Kręgów Instruktorów Harcerskich im. 

Harcerstwo w stanie wojennym 



Str. 8 

#Potwierdzone_Info 

Andrzeja Małkowskiego (KIHAM).  

Czerwiec 1981 – z ZHP wystąpił Krąg Instruktorów 

„Zawisza” z Lublina, który powołał do życia nową 

organizację harcerską pod nazwą „Niezależny Ruch 

Harcerski” (NRH). 

 

Rok 1981 kończy się wprowadzeniem stanu wojen-

nego (13.XII) i internowaniem działaczy opozycji, w 

tym wielu harcerzy. Związek Harcerstwa Polskiego, 

jako jeden z nielicznych, nie został zdelegalizowa-

ny. Rozpoczął się okres szykan i represji. Zakazano 

działania NRH (który zszedł do podziemia). 

1982 – pod presją władz Porozumienie KIHAM zo-

staje rozwiązane. 

 

1983 – II pielgrzymka papieża Jana Pawła II do Pol-

ski. Harcerze ze środowisk KIHAM organizują służ-

bę sanitarną i porządkową, która wspiera służby 

kościelne. Efektem tej „Białej Służby” było utwo-

rzenie półtajnego Ruchu Harcerskiego Rzeczypo-

spolitej. Drużyny uczestniczące w Ruchu wróciły 

do tradycyjnego prawa i przyrzeczenia, tradycyjne-

go systemu stopni i sprawności harcerskich, trady-

cyjnych metod pracy. 

 

1988 – zlot ZHP 1988 na Warmii i Mazurach 

(zwany potocznie Zlotem Grunwaldzkim) z udzia-

łem 21 tys. harcerzy, zorganizowany na polach bi-

twy pod Grunwaldem w 70 rocznicę powstania 

ZHP.  
Jan Nowodworski  

TEMAT NUMERU - 35. rocznica wprowadzenia stanu wojennego – Warszawa 
otwiera „Spacerniak” 

Instytut Pamięci Narodowej z okazji 35. rocznicy 

wprowadzenia stanu wojennego stworzył grę miej-

ską o nazwie „Spacerniak”. Celem gry jest odwie-

dzenie i poznanie historycznych miejsc w stolicy, 

związanych z tragicznymi wydarzeniami stanu wo-

jennego. Gra rozpocznie się w więzieniu na Białołę-

ce. Uczestnicy w pięcio-, maksymalnie dziesięcio-

osobowych grupach dotrą do Muzeum księdza Po-

piełuszki przy kościele świętego Stanisława Kostki, 

na ulicę Jezuicką przed tablicę upamiętniającą 

Grzegorza Przemyka, do Izby Pamięci Pułkownika 

Kuklińskiego, na plac Piłsudskiego, na ulicę Moko-

towską - pierwszą siedzibę Regionu Mazowsze 

NSZZ "Solidarność", do Aresztu Śledczego Warsza-

wa Mokotów przy Rakowieckiej, gdzie powstaje 

Muzeum Żołnierzy Wyklętych i Więźniów Politycz-

nych PRL. Gracze wcielą się w role działaczy anty-

komunistycznych, a ich zadaniami będą różne 

działania antyreżimowe. Każdy z uczestników 

otrzyma pamiątkę w każdym punkcie gry. Na szla-

ku będzie możliwość natrafienia na grupy rekon-

strukcyjne stylizowane na ZOMO oraz jednostki 
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milicji obywatelskiej. Gra odbędzie się 10 grudnia. 

  

Drugim ważnym elementem tegorocznych obcho-

dów rocznicy wprowadzenia stanu wojennego bę-

dzie inicjatywa przygotowana przez Stowarzyszenie 

Wolnego Słowa. Spotkanie rozpocznie się w nocy w 

siedzibie stowarzyszenia, skąd jego uczestnicy zo-

staną przewiezieni do mokotowskiego aresztu i 

spędzą tu noc według rygorów, które obowiązywa-

ły w stanie wojennym.  

 

13 grudnia, w dniu rocznicy 35-lecia stanu wojen-

nego na ulicach Warszawy pojawi się zabytkowy 

autobus Ikarus 208, który będzie woził pasażerów 

po miejscach pamięci związanych ze stanem wo-

jennym. W autobusie będzie można posłuchać 

piosenek sprzed 35 lat i wysłuchać prelekcji histo-

ryków. 

 

Szacuje się, że podczas stanu wojennego zginęło 

około 100 osób oraz około 1000 osób zostało in-

ternowanych.  

Dawid Kadaj  

Zdj.  Gra miejska „Spacerniak 81” – Warszawa, 10 grudnia 2016 (źródło: ipn.gov.pl)  
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Trudno nie zauważyć, że w tym roku mamy do czy-

nienia z ważnym wydarzeniem dotyczącym Henry-

ka Sienkiewicza. Podczas lekcji słuchaliśmy audycji, 

podczas których nauczyciele czytali fragmenty ge-

nialnej powieści tego pisarza – „Ogniem i mie-

czem”, a co bystrzejsi zauważyli, że na drzwiach do 

niektórych klas wywieszone są kartki ogłaszające 

konkurs Sienkiewiczowski w naszej szkole. Otóż 

kończący się rok 2016 jest rokiem Henryka Sienkie-

wicza. 

 

Ustanowienie 

Dlaczego zadecydowano, że akurat rok 2016 jest 

dobrym czasem na poświęcenie go temu zacnemu 

twórcy? 18 grudnia 2015 roku odbyło się posiedze-

nie Senatu, na którym politycy zagłosowali nad 

uchwałą ustanawiającą bieżący rok pod patrona-

tem Henryka Sienkiewicza. Za uchwaleniem ustawy 

opowiedziało się 79 senatorów, czyli znaczna więk-

szość, jeden wstrzymał się od głosu. Obecny rok to 

doskonała okazja na świętowanie, ponieważ  15 

listopada obchodziliśmy dokładnie setną rocznicę 

śmierci pisarza.  

 

Obchody na świecie 

Nie tylko w Polsce ludzie kojarzą literaturę Sienkie-

wicza. 3 września w Bułgarii, na Ukrainie oraz we 

Włoszech odbyło się narodowe czytanie „Quo Va-

dis”. W Rzymie miało to miejsce w kościele Domine 

Quo Vadis. Henryk Sienkiewicz napisał swoje na-

grodzone Literacką Nagrodą Nobla dzieło zainspi-

rowany wizytą w tym właśnie miejscu. 

 

W Sofii, stolicy Bułgarii utwór czytało ponad 20 

osób – przedstawiciele bułgarskiej Polonii, aktorzy, 

tłumacze oraz studenci polonistyki. 

 

W Kijowie przedstawiciele polskiej społeczności 

oraz wielbiciele polskiej kultury przyłączyli się do 

publicznego czytania „Quo Vadis”.  

 

W Budapeszcie 9 października zorganizowano grę 

miejską, której podstawą stało się życie i twór-

czość Henryka Sienkiewicza. 

DZIEJE SIĘ W KASPRZAKU - Rok Henryka Sienkiewicza  
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Obchody w na terenie Warszawy 

Na terenie Warszawy mamy do czynienia z różnymi 

wydarzeniami kulturalnymi dotyczącymi pisarza. 

Należą do nich spektakle w warszawskim teatrze 

IMKA w styczniu i w październiku bazujące na 

twórczości Sienkiewicza oraz formą przypominają-

ce skecze Monty Pythona. Oprócz tego podczas 

tegorocznej Nocy Muzeów zorganizowano w 

dwóch warszawskich muzeach wystawę oraz kier-

masze jego twórczości. Mieliśmy również do czy-

nienia z publicznym czytaniem powieści pisarza 

(oczywiście „Quo vadis”) oraz grami miejskimi, 

wszystko było powiązane z jego twórczym dorob-

kiem. 

 

Obchody w Kasprzaku 

Nawet u nas w Kasprzaku Henryk Sienkiewicz cie-

szy się dużą popularnością. Poloniści włożyli sporo 

wysiłku w naszą edukację na temat tego wybitne-

go pisarza oraz zorganizowali konkurs szkolny 

(który jeszcze się nie skończył) na temat życia i 

twórczości Henryka Sienkiewicza. Ponadto trudno 

nie zauważyć, że na niektórych lekcjach nauczycie-

le z naszej szkoły czytywali przez radiowęzeł frag-

menty kozackiej powieści „Ogniem i mieczem”. 

 

Wszystkie te wydarzenia mają na celu uświado-

mienie nam, jak wybitnym człowiekiem oraz pisa-

rzem był Henryk Sienkiewicz i jak bardzo uformo-

wał naszą polską kulturę. Z pewnością dzięki tym 

obchodom sporo osób dowiedziało się wielu fak-

tów na temat jego życia i dlaczego zasługuje on na 

nieśmiertelność dzięki swoim dziełom.  

Eryk Czekaj  
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Z panią Elżbietą Kołaczkowską, znaną wszystkim 

jako Pani Blanka, rozmawia Filip Ślęzak.  

 

Jest pani optymistką, realistką czy pesymistką?  

Optymistką i realistką. 

 

Czy ma Pani przepis na udane życie?  

Żadnego, haha, niestety żadnego.  

 

Co uważa Pani za największą wadę  dzisiejszych 

czasów? 

Zanik kontaktów między ludźmi. To co się dzieje w 

tej chwili na świecie, to co się dzieje między młody-

mi, i nie tylko między  młodymi, czyli brak umiejęt-

ności rozmowy, tak naprawdę. Nie umiemy ze sobą 

rozmawiać, coraz mniej rozmawiamy, coraz mniej 

jest przyjaźni między ludźmi. Chodząc po naszym 

korytarzu widzę młodzież siedzącą ze smartfonami. 

Za moich czasów my też siedzieliśmy na podłodze 

na korytarzu, tylko cały czas rozmawialiśmy. I to 

jest ten moment, który mnie niepokoi, bo po pro-

stu przyszło coś nowego, nowa technologia, która 

zawładnęła umysłami młodych ludzi. Wy jesteście 

innym pokoleniem, niewątpliwe , ale to się przekła-

da na całe życie. To wszystko, co widzimy na ze-

wnątrz, również jest wynikiem nowej technologii. 

Ludzie nie potrafią artykułować spokojnie tego co 

powinni normalnie powiedzieć.  

 

Kim chciała Pani zostać w dzieciństwie? 

Zawsze nauczycielką. Sadzałam lalki, miśki i uczy-

łam, pisałam za nie kartkówki z błędami i stawia-

łam im oceny. Jednak nie zawsze chciałam uczyć 

informatyki. Najpierw polskiego, potem chemii, 

matematyki, a potem innych  

przedmiotów nie związanych z informatyką, ale w 

pewnym momencie zmieniłam branżę.  

 

Co spowodowało, że wybrała Pani akurat infor-

matykę? 

To, że nie potrafiłam się porozumieć z mężem i 

synem, którzy już załapali informatykę i byli świet-

ni. I stwierdziłam, że stanie w kuchni i gotowanie 

dla dwóch facetów, których nie rozumiem, nie od-

powiada mi, więc poszłam na kursy. Ukończyłam 

ich piętnaście albo szesnaście i poszłam na studia 

informatyczne. Teraz już rozumiem, co oni mówią 

i rozumiemy się wspólnie.  

 

Jak to się stało, że trafiła Pani do Kasprzaka? 

Chciałam zacząć uczyć informatyki, bo uznałam, że 

to jest bardzo fajny przedmiot do nauki, przed-

miot, który łączy masę rzeczy, bo narzędzia plus 

treści ogólnokształcące takie, które mogę przeka-

zać uczniom z życia codziennego i o to mi chodziło. 

Nie tylko czysta technika, ale tematy, które reali-

zuję, są takie ogólnoludzkie. Tak właśnie uczę tu 

od 1998 roku.  

 

WYWIAD Z BELFREM  
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Jakie słowa Pani zdaniem najlepiej scharakteryzo-

wałyby Pani pracę? 

 Konsekwencja, przede wszystkim. 

 

Gdyby złowiła Pani złotą rybkę  jakie by Pani mia-

ła życzenie?  

Haha, niestety nie mam szczęścia do wygranych, 

ale jak już by mi się udało, poprosiłabym o zdrowie.  

Jakie jest Pani hobby?  

 

Kocham podróżować. Chodziłam dużo po górach, 

zdobywałam 3-tysięczniki, to sprawiało mi na-

prawdę dużo radości. Bardzo dobrze wspominam 

wycieczkę na Saint Michele. To piękna wyspa we 

Francji. Są na niej dwa przypływy dziennie. Oprócz 

tego naprawdę uwielbiam jeździć na łyżwach, bar-

dzo  dobrze jeździłam. Niestety około 10 lat temu 

zachorowałam, przez co moja odporność bardzo 

spadła i musiałam zrezygnować z podróży.  

 

To życzymy Pani przede wszystkim zdrowia. I 

dziękujemy za rozmowę. 
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Miłość, przyjaźń, szczerość, dobro a także chęć po-

mocy to uczucia, które powinny towarzyszyć nam 

w codziennym życiu. Na pewno każdy z nas zasta-

nawiał się kiedyś, jak i czy w ogóle warto pomagać 

innym. Gdy myślimy o pomocy, nasuwa się pyta-

nie: czy istnieje tylko „pomoc materialna”, czy też 

może przybierać ona inne formy? 

 

Uczniowie Kasprzaka uzasadniają swoim zaangażo-

waniem, że pomoc to nie tylko wpłata na konto 

charytatywnej fundacji. W naszej szkole działa Es-

trada Poetycka, która w tym roku pracuje pod ha-

słem „Dajmy siebie innym”. Mentorką przedsię-

wzięcia jest pani Małgorzata Rybicka. Estrada Po-

etycka daje ludziom otuchę, nadzieję, wiarę, ale 

także radość. Pierwszy występ odbył się 25 paź-

dziernika w Szpitalu Wolskim. Montaż muzyczno-

artystyczny dotyczył życia Papieża Jana Pawła II. 

 

Dlaczego właśnie w tym miejscu i taki temat? Otóż 

odpowiedź jest łatwa, chcemy pomagać ludziom, 

dać im od siebie coś, co daje o wiele więcej niż 

zwykłe „wyłożenie pieniędzy na stół”. Każdy z wy-

stępujących zaprezentował swoje umiejętności 

recytatorskie i popisał się wiedzą dotyczącą bio-

grafii Papieża. Umililiśmy także czas Wolskich Dni 

Seniora naszym bogatym scenariuszem opracowa-

nym przez panią Małgorzatę Rybicką, a wykona-

nym przez Estradę Poetycką, wspieraną przez 

uczniów klasy 2A. Uważamy bowiem, że takie tre-

ści wnoszą wiele przemyśleń i refleksji nad życiem 

zarówno dla publiczności, jak i samych występują-

cych.  

 

Występ Estrady Poetyckiej zakończył się wielkim 

powodzeniem. Publiczność śpiewała razem z wy-

konawcami znane piosenki papieża, np. Wadowice 

czy Barka. Łzy wzruszenia płynęły wtedy, gdy 

uczestnicy cytowali słowa Jana Pawła II i opowia-

dali o życiu sławnego Polaka. 

 

Praca Estrady Poetyckiej oczywiście wre i ucznio-

wie już przygotowują się do następnego montażu, 

który będzie dotyczył świąt Bożego Narodzenia.  

DZIEJE SIĘ W KASPRZAKU - Estrada Poetycka – dar poezji, dar serca 

Ola Pastuszka, kl. 2C  
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W dniach 25-27 października Bank Żywności 

zorganizował dobroczynne zbieranie żywno-

ści. Wydarzenie odbywało się w dwóch miej-

scach. Pierwszym był sklep Tesco przy ulicy 

Młynarskiej, a drugim Galeria Handlowa na 

Bemowie. W zbiórce żywności wzięli udział 

między innymi  wolontariusze z Kasprzaka.  

 

Naszym celem było niesienie wsparcia na święta 

osobom, którym nie było by dane cieszyć się magią 

świąt z powodu złej sytuacji finansowej. Dzięki nam 

ci ludzie mogą choć trochę poczuć piękno i radość 

związane z nadchodzącymi świętami. Co prawda 

nie wszyscy ludzie przejmowali się naszymi stara-

niami, co gorsza po prostu nas ignorowali, ale i tak 

wszystkim, którzy okazali dobroć serca i wspomogli 

nas, kupując jeden z wielu przydatnych artykułów 

żywnościowych, serdecznie dziękujemy. Udało 

się  zebrać razem 64 tony żywności dla potrzebują-

cych!  

 

Praca na rzecz Banku Żywności była dosyć ciężka, 

lecz z pewnością nie było to coś, z czym dzielni 

wolontariusze Kasprzaka nie daliby sobie rady. 

Praca dzieliła się na trzy sektory. Pierwszym z nich 

było rozdawanie ulotek; trudne zadanie, zważyw-

szy na to, iż duża część ludzi albo przechodziła 

obojętnie, albo brała ulotkę tylko po to, by od razu 

wyrzucić ją do kosza, jednak ci, którzy byli zainte-

resowani akcją, zatrzymywali się i wysłuchiwali, co 

mamy do powiedzenia. Drugim sektorem było pa-

kowanie jedzenia w odpowiednie kartony, które 

były podzielone między innymi  na słodycze, ma-

karon, ryż, cukier, konserwy, napoje i wiele innych 

niezbędnych rzeczy. Zaś trzeci sektor zajmował się 

zabieraniem kartonów na zaplecze i układaniem 

ich w odpowiedniej kolejności. Do każdego sklepu 

był także przydzielony koordynator, który miał za 

zadanie przewodzić wszystkim wolontariuszom w 

pracy; jemu też należy się wielki szacunek, ponie-

waż jako wolontariusz dobrowolnie zajmował się 

zbieraniem żywności od 25 do 27 października od 

DZIEJE SIĘ W KASPRZAKU - Wolontariusze w hipermarkecie 
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godziny 8.00 do godziny 21.00.  

 

Jedyne, co nam pozostaje, to wierzyć ,że na-

stępne zbiórki żywności będą równie udane 

jak ta.  

Pomoc potrzebującym rodzinom. Taki cel ob-

rali sobie wolontariusze Banku Żywności SOS, któ-

rzy w dniach 25-27 listopada zbierali żywność  w 

warszawskich sklepach. Tylko nieliczni ludzie 

wspierali akcję. Inni odchodzili, mierząc wolonta-

riuszy niemiłymi spojrzeniami.  Dzięki pomocy tych 

pierwszych udało się zebrać ponad 64 tony żywno-

ści. W supermarkecie Tesco na Młynarskiej atmos-

fera była na tyle miła, że kilku wolontariuszy posta-

nowiło wrócić następnego dnia. 

W dniach 26.11.2016 i 27.11.2016 jako wolontariu-

sze udaliśmy się do Tesco na ulicy Młynarskiej w 

celu zbierania żywności na święta dla biednych ro-

dzin. Naszym zadaniem było stanie przy wejściu i 

zachęcanie ludzi wchodzących do sklepu, aby po-

święcili chwilę swojego czasu, pomyśleli, że nie 

każdy ma tak dobrze jak oni i aby kupili coś dla 

tych rodzin. Praca ta była ciekawa, aczkolwiek po 

kilku godzinach stania zaczynały boleć nogi i robiło 

się monotonnie. Dlatego dla urozmaicenia swojej 

pracy i dla zabicia czasu postanowiliśmy puścić 

muzykę. Okazało się to strzałem w dziesiątkę, gdyż 

więcej ludzi zaczęło zwracać na nas uwagę. W su-

mie udało nam się zebrać 60 kartonów jedzenia, 

co dawało prawie 650 kilogramów żywności.  

Cyprian Szewczak 

 Mateusz Ścibor 

Daniel Kujawa 



Str. 18 

#Potwierdzone_Info 

11 maja 2000 roku, dokładnie sto dni po śmierci 

męża Ewy Błaszczyk, jej córka Aleksandra zakrztusi-

ła się tabletką, wskutek czego dziewczynka znalazła 

się w śpiączce. W sierpniu w kolorowej prasie poja-

wiła się informacja o wybudzeniu ze śpiączki Oli. 

Niestety doniesienia te okazały się fałszywe, co w 

oficjalnym oświadczeniu wyjaśniła założycielka fun-

dacji Akogo. Ewa Błaszczyk zdecydowała się ze 

szczegółami opisać samopoczucie córki po wszcze-

pieniu stymulatora. Systematyczne używanie urzą-

dzenia ma pomóc dziewczynie w odzyskaniu kon-

taktu z otaczającą ją rzeczywistością. "Jest jakby 

bardziej obecna, przytomna, bardziej koncentruje 

wzrok i ma bardziej obecne spojrzenie, wyostrzo-

ne" - czytamy w wywiadzie udzielonym dla wp.pl 

W 2002 roku razem z księdzem Wojciechem Droz-

dowiczem, twórcą „Ziarna” w TVP, Ewa Błaszczyk 

założyła fundację „Akogo?”, działającą na rzecz 

dzieci wymagających rehabilitacji po ciężkich ura-

zach neurologicznych oraz ich rodzin. Jej celem by-

ło wybudowanie Kliniki Neurorehabilitacyjnej 

„Budzik” przy Centrum Zdrowia Dziecka. Oficjalne 

otwarcie kliniki miało miejsce 7 grudnia 2012 r. 

Jest to pierwsza w Polsce klinika dla dzieci po cięż-

kich urazach mózgu.  

Problemy neurologiczne tak ciężkie jak śpiączka to 

poważny problem społeczny, który dotyka nie tylko 

chore dzieci, ale całe ich rodziny. Ludzie czują się 

osamotnieni, chowają się bezradnie po domach, 

często dochodzi 

do tragedii. W 

placówce pacjent 

będzie leczony i 

rehabilitowany 

nawet do 15 mie-

sięcy po wypad-

ku, według indy-

widualnego programu, który ustalą wspólnie leka-

rze, rehabilitanci i rodzice. Znajdująca się na skraju 

lasu w Międzylesiu klinika „Budzik” ma okrągły 

kształt, który powinien kojarzyć się ze stokrotką 

rysowaną przez Ewę Błaszczyk w swoim podpisie. 

Klinika „Budzik” połączona jest łącznikiem z sąsia-

dującym Centrum Zdrowia Dziecka. Kliniki takie 

należałoby budować w centralnych miastach Pol-

ski – przy dużych placówkach medycznych posia-

dających odpowiednią infrastrukturę, aby w ten 

sposób pokryć zapotrzebowanie społeczne na te-

renie całego kraju.  

Klinika "Budzik" to przedsięwzięcie wymagające 

tworzenia od podstaw procedur prawno-

organizacyjnych i wzorca medyczno – rehabilita-

cyjnego. Projekt Kliniki opracował charytatywnie 

zespół projektantów reprezentowany przez archi-

tektów Jacka Bolechowskiego i Wojciecha Kielskie-

go.  

AKTUALNOŚCI - Ewa Błaszczyk: aktorka, piosenkarka, pieśniarka oraz założy-
cielka fundacji 

Klaudia Makaruk 
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W październikowym artykule pisałem, dlaczego 

uważam Szlachetną Paczkę za jeden z lepszych spo-

sobów pomagania potrzebującym i podałem ogól-

ny zarys zasad działania tego projektu. Więc teraz 

zobaczcie jak można włączyć się i wspierać ten pro-

jekt. 

 

Mamy dwie drogi dołączenia się do projektu. 

Pierwszą jest zostanie darczyńcą, który najczęściej 

z rodziną, firmą lub znajomymi robi “paczkę” dla 

rodziny potrzebującej. W jej skład wchodzi to, co 

wolontariusze Szlachetnej Paczki uznali wraz z ro-

dziną za ich najważniejsze potrzeby. Zazwyczaj są 

to ubrania, obuwie, żywność, a czasami udaje się 

zdobyć dla rodziny większy sprzęt np. bardzo po-

trzebną pralkę lub lodówkę. 

 

Drugą drogą jest zostanie wolontariuszem. Taka 

osoba musi przejść odpowiednie szkolenie na wo-

lontariusza, po czym przydzielane jest jej kilka ro-

dzin (najczęściej trzy). Musi te rodziny odwiedzić, 

aby stwierdzić, czy dołączyć je do projektu i jeżeli 

tak, to jakie są ich potrzeby. Gdy już uzyska po-

trzebne informacje i zadecyduje o wprowadzeniu 

rodziny do projektu, musi napisać opis rodziny i jej 

potrzeb, który będą mogli wyświetlić darczyńcy 

przy wyborze rodziny. Jeżeli rodzina spełni wszyst-

kie kryteria kwalifikacyjne i zostanie wybrana przez 

darczyńcę, rozpoczyna on komunikację z wolonta-

riuszem odpowiedzialnym za daną rodzinę w celu 

stworzenia paczki najlepiej pomagającej rodzinie. 

Taką paczkę zawozi się do magazynu danego rejo-

nu, skąd w dzień finału zanoszona jest rodzinie. 

Celem Szlachetnej Paczki nie jest pomaganie ma-

terialne potrzebującym tylko dlatego, że im czegoś 

brakuje. Często rodzina w bardzo słabej sytuacji 

nie zostaje zakwalifikowana do projektu. Szlachet-

na Paczka pomaga rodzinom, które chcą zmienić 

swoją sytuację, są ambitne, nie są uzależnione od 

pomocy i nie siedzą tylko jej oczekując. Jako wo-

lontariusz Szlachetnej Paczki miałem do czynienia 

z rodzinami, które żyły w fatalnych warunkach, 

lecz nie dostały “paczki”, ponieważ nie wyrażały 

prawdziwej chęci zmiany, mówiąc tylko “a co ja 

mogę niby zrobić”, narzekając na okropny rząd i 

społeczeństwo, które nie daje wystarczająco dużo, 

by “godnie żyć”. 

 

Rekrutacja wolontariuszy trwa od sierpnia do paź-

dziernika, następnie muszą oni utworzyć opisy hi-

storii swoich podopiecznych i ich zmagań z trudno-

ściami przed otwarciem bazy (trzeci weekend li-

stopada). Paczki muszą być utworzone do dnia fi-

nału (drugi weekend grudnia).  

AKTUALNOŚCI - Paczka technicznie 

Adam Brol 
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Długo myślałem, co napisać o świętach Bożego Na-

rodzenia na Ukrainie. Zdecydowałem, że napiszę o 

Świętym Wieczorze. 

Otóż ukraińskie święta Bożego Narodzenia trwają 

od 6 do 19 stycznia. Dzieje się tak dlatego, że domi-

nującym wyznaniem w moim kraju jest prawosła-

wie. Cerkiewny kalendarz liturgiczny opiera się na 

kalendarzu juliańskim.  

 

Święty wieczór 

Jest to jedna z ważniejszych tradycji. Tego dnia 

zwykle gotuje się 12 potraw, główną wśród nich 

jest kutia, czyli kasza z pszenicy lub ryżu z dodat-

kiem miodu, maku, orzechów i rodzynek. 

Według tradycji podczas tego wieczoru w 

"czerwonym rogu" czyli miejscu, gdzie zwykle stoją 

ikony, ludzie stawiają Diduch czyli ostatni snop 

zboża, który zawierał w sobie pszenicę, żyto, owies 

i len. Diduch znajdował się w mieszkaniu przez ty-

dzień i symbolizował bogactwo, nieśmiertelność 

przodków, a także długotrwałość rodu. 

 

"Święta kolacja"  

Jest to kolacja, która odbywa się podczas świętego 

wieczoru. Rozpoczyna się modlitwą, zapaleniem 

świecy, która symbolizuje dusze przodków. Na-

stępnie głowa rodziny błogosławi kolację, próbuje 

kutię, chrzci ją i podrzuca do sufitu – jeśli trochę 

jej zostanie na suficie, to następny rok będzie bo-

gaty. 

Wiem, że ta ostatnia tradycja jest trochę dziwna. 

Mam nadzieję jednak, że wydała się wam ciekawa.  

AKTUALNOŚCI - Boże Narodzenie po ukraińsku 

Kutia 

Diduch 

Igor Abramow  
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Ponieważ niedługo święta oraz szał zakupowy, w którym dominować będą powtarzalne i niezbyt oryginal-

ne prezenty, przedstawię wam listę dziesięciu nietuzinkowych, a czasami wręcz absurdalnych prezentów, 

jakimi możecie obdarować w wigilię waszych bliskich i nie tylko ich.  

AKTUALNOŚCI - Dziesięć niezwykłych prezentów pod choinkę 

Pierścionek z mchem 

Biżuteria jest jednym z najczęściej kupowanych 

prezentów dla kobiet. Jednak chyba żadna ko-

bieta nie spodziewa się, że może dostać pierścio-

nek zawierający w sobie kawałek lasu. Pierścio-

nek można zakupić już za 80 złotych i wywołać 

tym samym zdziwienie u obdarowywanej osoby.  

Podkładka pod myszkę w kształcie pizzy 

 

Ten prezent nadaje się dla osób z poczuciem hu-

moru i dużym apetytem. Podczas pracy przy kom-

puterze przypominać będzie o jednej z najsmacz-

niejszych potraw na świecie. Tak dobrze wykona-

na podkładka może wzbudzić chęć zamówienia 

pizzy. Podkładkę kupimy w cenie 60 złotych.  

Tropikalne skarpetki  

 

Skarpetki to prawdopodobnie jeden z najmniej oryginal-

nych prezentów. Jakie zdziwienie mogą wywołać za to skar-

petki z pięknymi ptakami, które w zimę przypomną, że 

gdzieś na świecie nadal jest ciepło oraz kolorowo! Skarpetki 

można zakupić już za 25 złotych.  
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Spinki do mankietów pady 

 

Kiedy wasz kolega lub chłopak jest gentelma-

nem, ale w głębi duszy jest też graczem, mini 

pady jako dodatek do stroju wyjściowego mogą 

nadać się idealnie na bożonarodzeniową nie-

spodziankę. Oczywiście jeżeli obdarowana oso-

ba będzie na tyle odważna, aby je założyć. Spin-

ki można zakupić już za 40 złotych.  

Poduszka herbatnik  

 

Lubicie ciastka? Jeżeli tak, to powinna wam się 

spodobać duża poduszka herbatnik, która nie 

dość, że fantastycznie wygląda, to jest jeszcze 

wygodna i idealnie będzie pasować na kanapę, 

łóżko czy fotel. Poduszkę kupimy za 129 złotych.  

Czapka disco  

 

Jest to prezent, którego na pewno nikt się nie spodziewa. 

Jeżeli obdarowywana przez was osoba ma do siebie dystans i 

poczucie humoru, to na jej twarzy pojawi się ogromny 

uśmiech. Będzie to prezent, który nieprędko zostanie zapo-

mniany. Czapka disco dostępna jest za 44 złote.  
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Poduszkopies MOPS  

 

Dla fanów mopsów również coś się znajdzie. Po-

duszka o wyglądzie głowy mopsa równie fajna, jak i 

straszna. Szukając w Internecie, można także kupić 

wiele innych „poduszkopsów”, a ten konkretny eg-

zemplarz kupicie już za około 50 złotych.  

Czekoladowe Porsche  

 

Może zasmucić adresata prezentu. Głównie 

dlatego, że osobnik ów zda sobie sprawę, że 

prawdziwe Porsche nie jest dla niego osiągal-

ne. Na szczęście łatwo jest się pozbyć proble-

mu, osładzając sobie tę smutną chwilę. Czeko-

ladowe Porsche z garażem kosztuje 66 zło-

tych. 
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Bagienny szal z filcu  

 

O tym szalu za dużo powiedzieć nie można. Wygląda 

albo bardzo nowocześnie, albo obrzydliwie. Co dziw-

ne, szal wyglądający jak rodem z dna jeziora, kosztu-

je aż 235 złotych! Na szczęście jest to zbyt absurdal-

ny produkt na prezent, prawda?  

Big Maoi z chusteczkami  

 

Posągi Maoi są dość znane oraz ciężkie. Nie ma 

problemu, możecie sprawić komuś pod choinkę 

Maoi, który jest mały, lekki i poręczny oraz 

wspomoże właściciela w chorobie czy wzrusza-

jących scenach filmowych. Posążek kosztuje 180 

złotych.  

Życzę wszystkim takich właśnie oryginalnych 

prezentów pod choinką!  

Bartek Błaszczyk  



Str. 25 

#Potwierdzone_Info 

Wszyscy wyczekujemy okresu końcoworocznego. 

Dzieci nie mogą doczekać się prezentów, a dorośli 

wolnego. Gdy zbliża się ten czas, wszyscy wpadamy 

w przedświąteczny trans. Starsi, śpiesząc się, wszę-

dzie kupują prezenty, szykują wystawne posiłki na 

ten jeden szczególny dzień, a co gorsza, bardzo 

często cechują się zwiększonym poziomem drażli-

wości. Młodzi zaś, kręcąc się bez opamiętania po 

domu, zakłócają domowe prace. Od listopada me-

dia nakręcają odbiorców do szczególnego przeży-

wania tych chwil. Ale gdy nadejdzie już ten czas, 

nie może zabraknąć w nim odrobiny magii.  

 

Osoba wręczająca prezenty nie jest pierwszą lep-

szą. Musi mieć w sobie coś czarodziejskiego. W 

każdym kraju postać ta jest trochę inaczej przed-

stawiona. W Polsce i wielu innych krajach o kultu-

rze chrześcijańskiej jest to starszy pan w czerwo-

nym ubraniu, o wielkiej, bujnej białej brodzie, w 

okularach, o błyskotliwym przenikliwym spojrzeniu 

i z tajemniczym czerwonym workiem noszonym na 

plecach. Świętego Mikołaja nie trzeba nikomu 

przedstawiać. Wzorowany na biskupie z Miry, po-

dróżuje poprzez świat, rozdając dzieciom prezenty. 

Leci na potężnych saniach ciągniętych przez renife-

ry. Szczególnym zwierzątkiem zaprzęgowym jest 

Rudolf Czerwononosy, wyjątkowy ze względu na 

swój świecący nos oświetlający Mikołajowi drogę 

oraz ostrzegający lecące w pobliżu samoloty o in-

nym obiekcie latającym na trasie. Ale już na pol-

skich Kaszubach prezenty rozdaje Gwiazdor - ubra-

ny w skórę człowiek, który odpytuje z pacierza. 

 

W Austrii koło Mikołaja pojawiają się diabełki, któ-

re odciągają świątecznego gościa od rozdawania 

prezentów. Tamtejsze dzieci muszą wykazać się 

dużymi umiejętnościami retorycznymi, argumen-

tując swoją dobrą postawę. W Rosji do dzieci przy-

chodzi Dziadek Mróz wraz z jego wnuczką Śnieżyn-

ką. Do szwedzkich łobuziaków przychodzi krasno-

lud Jul Tomte. Wyjątkiem są Włochy, w których z 

prezentami przybywa „mikołaj” innej płci. Prezen-

ty na Święto Trzech Króli rozdaje tam Befana. 

Uosabia ona typowy stereotyp czarownicy: długi 

zakrzywiony nos, szal na głowie, dziurawe ubrania, 

lata na miotle. A w Kanadzie… jednym z kodów 

pocztowych do Świętego Mikołaja jest kombinacja 

literowa H0H 0H0!  

 

Podobno w Wigilię Bożego Narodzenia o północy 

nasze zwierzęta mówią ludzkim językiem. Cieka-

we, co powiedziałyby moje papugi? Do tej pory się 

tego nie dowiedziałem, ale mam nadzieję, że jesz-

cze kiedyś mi się uda. Może w tym roku?  

AKTUALNOŚCI - Motywy fantastyczne i baśniowe w święta Bożego Narodzenia  

Dominik Poślada  
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Jestem ciekaw ile osób z naszego „Kasprzaka” to 

melomanii? No dobra, mniejsza o to, mnie wystar-

czy Spotify i Youtube w jakości 1080p, ale są tacy, 

którym  przeciętny sprzęt Audio – Video już nie wy-

starcza. Kto był na targach, ten widział. Do pójścia 

na tę imprezę namawiałem kolegów z klasy, ale… 

no tak, jeden chory, a drugi zdrowy, ale nie prze-

gląda Fejsa, więc obydwaj nie poszli na Stadion Na-

rodowy w dniach 05 – 06.11.2016. Cóż, ja byłem i 

jest się czym chwalić.  

 

W pierwszy listopadowy weekend na Narodowym 

w strefie VIP odbyły się targi poświęcone sprzętowi 

Audio – Video klasy High – End. Można było tam 

zobaczyć urządzenia, na które nie stać przeciętne-

go „Kowalskiego” i których nie dostaniesz w Zło-

tych Tarasach lub innym miejscu. To skupia dużo 

ludzi – na targach byli ludzie w przedziale 3 – 99 

lat, jednostki płci żeńskiej spacerowały tylko i wy-

łącznie w towarzystwie mężczyzn. Ale tak szczerze 

mówiąc,  to muzyka jest dla każdego, działa na na-

sze uczucia oraz jest tekstem kultury, który może 

być dobrze wykorzystany w życiu codziennym, 

więc nie powinniśmy nikogo osądzać pod kątem 

tego, jakiej muzyki słucha. No dobra koniec tej nu-

dy, czas wejść głębiej w temat opisywanych tar-

gów.  

 

Na targach widziałem słuchawki dokanałowe z 

przetwornikami armaturowymi, w których się za-

kochałem – nie w ich urodzie, lecz w ich brzmie-

niu. Basy głębokie, tony wysokie nie niszczyły wca-

le moich uszu. W porównaniu do tych moich, tam-

te miały specjalne pianki, które za każdym razem 

trzeba było uformować, gdy chciało się włożyć je 

do ucha. Pianki były wygodne, słuchawki jakoś nie 

chciały wypaść z moich uszu. Jak na uczniowską 

kieszeń, to jednak trochę za drogie, ale kupiłbym 

sobie taki gadżet, bo nie wiem, czy uda mi się zna-

leźć słuchawki nauszne, które się składają i które 

posłużą mi przez długie lata. Opisywany przeze 

mnie model słuchawek to W10 amerykańskiej fir-

my Westone. 

 

Kolejnym gadżetem, jaki tutaj opiszę, są projekto-

ry 4K HDR. Do wejścia do sali z projektorami za-

chęciła mnie piosenka Ed Sheeran’a, bo akurat le-

ciał playback z koncertu. Wchodząc, miałem wra-

żenie, jakby obraz video leciał z telewizora. Obej-

rzałem się za siebie… aha, to tylko niezwykły i ma-

giczny projektor 4K HDR. Nie wiedziałem, że pro-

jektor może dać taką dobrą jakość obrazu, bo zaw-

sze gdy nauczyciele w szkole włączali projektor, to 

obraz był spłaszczony, nieostry oraz mdły i do tego 

jeszcze niskiej rozdzielczości.  

 

Moim marzeniem zawsze było mieć mały, mocny 

telewizor, ale po targach stwierdzam, że to nie jest 

KASPRZAKOWA SILVA RERUM   
Targi Audio-Video na Stadionie Narodowym  
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możliwe do zrealizowania, ponieważ aby oglądać 

obraz jakości 4K, trzeba stać od ekranu w odległo-

ści minimum 2,5 m, a ten musi mieć minimum 40 

cali. Jak na moje warunki, jest to niemożliwe do 

realizacji, bo po pierwsze brak miejsca w pokoju, a 

po drugie na PSK pan profesor uczył mnie, że mini-

malna odległość oczu od ekranu musi się równać 

długości naszego ramienia lub większej, więc zasa-

dy BHP nie zostałyby zachowane.  

 

Uważam, że nie tylko Youtuberzy są w stanie sku-

pić ludzi w jednym miejscu. Na Stadionie Narodo-

wym byłem po raz pierwszy w życiu. Jako atrakcję 

poleciłbym targi każdemu, kto przyjeżdża do stolicy 

Polski w celach turystycznych. Jest to miejsce ideal-

ne na targi, bo jest gdzie usiąść, jest gdzie zjeść i 

oczywiście można popatrzeć na murawę; ja akurat 

trafiłem nie na mecz, a na mrówki jeżdżące na łyż-

wach po lodzie. Nie raz byłem na różnych targach, 

ale stadion akurat najbardziej przypadł mi do gu-

stu – chodzi mi głównie o światło i wygłuszenie 

pomieszczeń. Zwiedzanie targów zakończyłem o 

14 w sobotę, ale nie miałem już siły, by kontynu-

ować dalsze zwiedzanie w Hotelu Sobieski, znajdu-

jącym się po drugiej stronie Wisły, niedaleko stacji 

kolejowej Warszawa Ochota. Tak czy inaczej, mam 

nadzieję, że wiecie już dlaczego telewizor 4K musi 

być zawsze duży.  

Daniel Ryniec  
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Każdy z nas lubi bardziej lub mniej jakąś dyscyplinę. 

Niektórzy trenują jakiś sport, ale mogę się założyć, 

że wielu z was nie słyszało o sporcie dla niepełno-

sprawnych. 

 

I tu pierwsza reakcja: ale co, jakim cudem, przecież 

to „paralitycy” uziemieni na wózku, którzy sobie 

sami nie radzą, a tu jeszcze sport – obłęd! Owszem 

niektórzy z nich tacy są, ale nie wszyscy. To, że już 

do końca życia są przykuci do wózka, nie znaczy, że 

to koniec. Wręcz przeciwnie, dzięki temu otworzył 

się dla nich nowy rozdział w życiu. I to właśnie dla 

takich osób powstały dyscypliny takie jak koszy-

kówka, szermierka czy nawet rugby - to właśnie 

tematowi tego sportu po święcę swój artykuł. Za-

pewne skoro nie wierzycie w sport dla niepełno-

sprawnych, to co dopiero w rugby – sport, który 

jest morderczy w swoim wykonaniu. Otóż Wheel-

chair Rugby (po polsku: rugby na wózkach), bo tak 

w pełni nazywa się ta dyscyplina, jest równie mor-

derczy, a dla mnie nawet i bardziej zabój-

czy niż swój normalny pierwowzór. I dlate-

go osoby po czterokończynowym poraże-

niu dostały swoje światełko dające nadzie-

ję, że mimo wypadku jest dla nich nadzieja 

na normalne aktywne życie. 

 

Sport ten jest znany na całym świecie, a 

Polska drużyna (bo takową posiadamy) 

znajduje się na 12 miejscu, ale może się pochwalić 

wygraniem ME div.B w 2016 r., co gwarantuje po-

wrót do ścisłej czołówki tego sportu i walkę o 

udział w MŚ i Paraolimpiadzie. Sam w sobie sport 

jest dość specyficzny, gra się piłką od siatkówki na 

boisku do koszykówki. Zawodnicy klasyfikowani są 

w skali punktowej od 0.5 do 3.5 co 0.5 w zależno-

ści od stopnia sprawności. Maksymalnie czterech 

zawodników (których łączna liczba punktów nie 

przekracza 8) ma za zadanie zdobyć jak najwięcej 

goli dla swojej drużyny. 

 

Pytanie, jak to zrobić. Banalny może się wydawać 

sposób, że trzeba przejechać przez linię bramkową 

z opanowaną piłką. Czas gry to 4 kwarty po 8 min 

każda (zatrzymywanego czasu – mecz trwa ok. 1,5 

h). Jak w każdym sporcie są zmiany, time-out’y 

oraz faule. Zawodnicy mają 40 sekund na wykona-

nie całej akcji, 12 sekund na przejechanie w pole 

ataku (tzw. połowy), a na podanie lub odbicie piłki 

PO LEKCJACH - SPORT - Sport NIE w pełni sprawny!  
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10 sekund, w innym wypadku jest błąd i 

strata piłki. Na zdjęciu wyżej widzimy 

dwa rodzaje specyficznych wózków i to 

właśnie na nich toczy się gra. Są ofensyw-

ne – szybsze, zwrotniejsze i mocniejsze 

do zdobywania punktów i defensywne z 

tzw. dyszlem, który pomaga zatrzymać 

przeciwnika. Sport jest morderczy w swo-

im wykonaniu; jak widzimy na zdjęciu, 

zawodnik wywraca się po mocnym ude-

rzeniu przeciwnika mimo dużej stabilizacji wózka. 

W sporcie mimo niebezpieczeństwa biorą udział 

także kobiety – zawodniczki. Żadna drużyna nie 

mogłaby istnieć bez trenera oraz STAFF’u 

(pomocników „chodziaków”). Gdy trzeba pomóc 

zawodnikom przesiąść się, podnieść ich, gdy upad-

ną lub zmienić koło, podać wodę, to właśnie wtedy 

wkracza STAFF. 

 

Chyba każdy z was po przeczytaniu tego artykułu 

wie już, że niepełnosprawność nie przekreśla ży-

cia, a otwiera je na nowo. Wheelchair Rugby to 

sport równie ekstremalny jak jego tradycyjny od-

powiednik, ale to już trzeba zobaczyć na żywo. Za-

praszam na treningi warszawskiej drużyny Four 

Kings, której jestem wolontariuszem!  

Mateusz Wietrak  
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PO LEKCJACH - SPORT - SPORTY ZIMOWE 

Sporty zimowe są to wszystkie dyscypliny, do których wyma-

gane są mróz oraz przeważnie śnieg. Najpopularniejszymi z 

nich to narciarstwo, snowboarding, saneczkarstwo, łyżwiar-

stwo, hokej oraz skoki narciarskie. 

 

Narciarstwo jest to jedna z najpowszechniej uprawianych 

aktywności podczas zimy. Niezbędnymi przedmiotami są oczywiście narty, mocowane specjalnymi wiąza-

niami do butów narciarza, a także kijki ułatwiające rozpędzanie. Aktywność ta początkowo służyła celom 

transportowym, obecnie używana jest wyłącznie do celów rekreacyjnych czy sportowych. Narciarstwo 

dzieli się na klasyczne i alpejskie, a do nich należą odmiany tego sportu takie jak: biegi narciarskie, skoki 

narciarskie czy narciarstwo szybkie. 

 

Skoki narciarskie to odmiana narciarstwa polegająca na 

zjeździe z dużą prędkością ze skoczni narciarskiej i po 

odbiciu od jej progu, pokonaniu jak największej odległo-

ści. Jest to ciekawa i dość widowiskowa konkurencja 

olimpijska, która cieszy się największym gronem wielbi-

cieli głównie w Europie środkowej. Obecny rekord świa-

ta w tej dyscyplinie to około 250 metrów. W Polsce ma-

my rekordzistę, który wyrównał rekord świata z 2003 roku (była to odległość 225 metrów), a jest nim 

Adam Małysz. 

 

Snowboarding jest to sport polegający na zjeż-

dżaniu ze stoku na desce snowboardowej. Jest 

ona zaprojektowana w taki sposób, aby dało 

się ją przymocować do naszych butów i aby 

móc swobodnie przemieszczać się po śniegu. 

Sport ten występuje w trzech podstawowych 

postaciach:  
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- Freestyle (wykonywanie rozmaitych ewolucji podczas jaz-

dy lub wyskoków; najczęściej są to: „360”, czyli obrót w 

powietrzu o ten kąt, „backflip”, czyli salto w tył, „nose 

grab”, złapanie za przód deski w trakcie lotu), 

- Freeride (jazda poza wyznaczonymi do jazdy trasami), 

- Snowcross (zjazd na czas i omijanie przygotowanych 

wcześniej przeszkód). 

Łyżwiarstwo jest to sport zimowy charakteryzujący się w 

odróżnieniu do wyżej wymienionych tym, że do prak-

tykowania tego sportu trzeba mieć nie tylko sprzęt, 

jakim są łyżwy (specjalne buty z płozą, do której przy-

mocowane jest ostrze), ale także miejsce, jakim jest 

lodowisko lub sprawdzona ślizgawka. Jest wiele od-

mian tego sportu, np. jazda figurowa, szybka, taniec 

na lodzie, a także jest on używany do przemieszcza-

nia się po lodzie w hokeju.  

 

Hokej jest grą wykorzystującą jazdę na łyżwach. Jest to 

sport kontaktowy polegający na walce dwóch drużyn na lo-

dzie o posiadanie krążka i na umieszczeniu go w bramce 

drużyny przeciwnej. Jest sportem zimowym tylko w teorii, 

ze względu na grę na lodzie, lecz w krajach znajdujących się 

na północnej półkuli można grać w niego 

cały rok.  

Mateusz Mrozik  
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Z okazji zbliżających się świąt Bożego Narodzenia przedstawiam wam prosty przepis na pyszne ciacho.  

Ciasto marchewkowe 

 Słodkie ciasto z tartą marchewką, wyjątkowo popularne w krajach anglosaskich. Marchewka mięk-

nie podczas pieczenia, nadając ciastu miękką, gęstą i wilgotną konsystencję. Jeśli macie nadmiar mar-

chewki w domu, to jest to jak najbardziej dobry sposób na jej wykorzystanie. Do ciasta można zrobić pro-

stą polewę ze słonego serka, ale bez niej jest równie pyszne. Tą samą polewą można także przełożyć cia-

sto i otrzymać tort marchewkowy. Najlepiej upiec je w tortownicy o średnicy 26 cm. 

PO LEKCJACH - KASPRZAKI W KUCHNI - Marchewkowe święta  

Składniki: 

1,5 szklanki startej marchewki (ok.3-4 marchewki) 

1,5 szklanki mąki 

4 jajka 

1 szklanka oleju 

1 szklanka cukru 

1 łyżeczka proszku do pieczenia 

1 płaska łyżeczka sody 

1 łyżeczka cynamonu 

1 łyżeczka przyprawy do piernika (można pominąć) 

1 łyżka cukru wanilinowego 

1 szklanka pokrojonych orzechów włoskich 

pół łyżeczki soli  

Przygotowanie: 

  Marchewkę trzemy na tarce o drobnych oczkach. Orzechy włoskie kroimy / łamiemy na małe 

kawałki. Piekarnik nastawiamy na 180°C i zabieramy się za ciacho. Jajka ubijamy mikserem z cukrem i 

cukrem wanilinowym przez ok. 3 minuty. Zaczynamy powoli dolewać olej – ciasto w trakcie mieszania 

wchłonie cały. Ciągle ubijając, stopniowo dodajemy mąkę wymieszaną z solą, proszkiem i sodą. Ciasto 

powinno być gęste. Dodajemy cynamon oraz ewentualnie przyprawę do piernika. Na końcu wsypujemy 

odciśniętą marchewkę i orzechy, i mieszamy ostatni raz. Formę natłuszczamy lub wykładamy papierem 

do pieczenia. Wlewamy ciasto i pieczemy ok. 45-55 min. (najlepiej sprawdzać patyczkiem). Ciasto mar-

chewkowe podajemy bez dodatków lub posypane cukrem pudrem albo posmarowane polewą.  
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Polewa: 

  100 g kremowego, słonego serka (np. Philadelphia, 

Ostrowia, Almette) 

  3-4 łyżeczki miodu (lub ok. 5 łyżek cukru pudru) 

  2 łyżki masła 

 Masło ucieramy za pomocą miksera lub ręcz-

nie. Dodajemy po łyżeczce serka, aż do wykończenia 

opakowania. Dosładzamy miodem lub ewentualnie 

cukrem pudrem. Masą smarujemy wierzch zimnego 

ciasta i schładzamy w lodówce. 

Smacznego!  

Klaudia Makaruk  
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Ciacho naprawdę pycha! Potwierdzone info! Dodałam ciemny cukier zamiast zwykłego i cukier waniliowy 

z dodatkiem kardamonu - smak jest wyborny. Śmiało możecie upiec marchewkowe cudo na każdą okazję. 

Uważajcie tylko na palce podczas tarcia marchewki...  

Polecam: 

Marta Gugała 
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Całe życie uczono mnie słuchać innych, nikt nie nauczył jak słuchać siebie. 

Całe życie uczono mnie jak być pionkiem, nikt nie nauczył jak być królem. 

Całe życie uczono mnie jak być posłusznym, nikt nie nauczył  jak rządzić. 

Całe życie uczono mnie jak być skromnym, nikt nie nauczył jak być rozrzutnym. 

 

 Nie znałem podstaw. Tak będąc nikim, zostałem kimś. 

 

Całe życie uczono mnie słuchać siebie, nikt nie nauczył jak słuchać innych. 

Całe życia uczono mnie jak być królem, nikt nie nauczył jak być pionkiem. 

Całe życie uczono mnie jak rządzić, nikt nie nauczył jak być posłusznym. 

Całe życie uczono mnie jak być rozrzutnym, nikt nie nauczył jak być skromnym. 

 

 Nie znałem podstaw. Tak będąc kimś, zostałem nikim. 

 

Ciężko jest żyć w świecie który płonie. 

Ciężko jest żyć w świecie w którym nie ma prostych dróg. 

Ciężko jest żyć w świecie w którym nie ma łatwego startu. 

Ciężko jest żyć w świecie w którym liczy się tylko pieniądz. 

Ciężko być na świecie który nie zna łaski. 

KĄCIK LITERACKI - POEZJA - Poetycki głos Adriana Goaryskiego  
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Łatwo tylko jest się poddać. 

Porzucić siebie. 

Skruszyć marzenia. 

Zgnieść ambicje. 

Zaakceptować pustkę. 

 

Zaistnieją tylko ci którzy się zbuntują. 

Przetrwają tylko ci którzy wyrwą się z szeregu. 

Osiągną cel ci którzy nie boją się zaryzykować. 

Kroczący ścieżką zamienią się w bezimienną rzekę. 

Imię otrzymają kroczący górami. 

 

Wybór należy do nas. 

Iść równo z tłumem. 

Kroczyć własną drogą. 

Jesteśmy wolni. 

To nasze błogosławione przekleństwo 
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 Tu zaczyna się historia, chociaż miejsce, w którym się zaczyna, wcale nie wygląda na takie, gdzie 

dzieją się historie. Widzimy niewiele – małe, surowo urządzone pomieszczenie zawiera łóżko, niewielką 

szafkę typu „Gierek na wysoki połysk”, prawdopodobnie przeznaczoną na ubrania, i plakat z kotem na 

ścianie. Nie ma okien, a przyćmione światło wydobywa się z gołej żarówki zwisającej na kablu z sufitu. 

Plakat nie przyciąga zbyt mocno wzroku. Stanowi jedyną dekorację pokoju, choć sprawia dość przygnębia-

jące wrażenie. Sam fakt jego obecności każe myśleć, że ktoś próbował uczynić to pomieszczenie przytul-

nym. Nie wyszło mu to za dobrze – pokój wygląda jak wnętrze piwnicy, ze ścian odłazi farba, a obdrapana 

podłoga od lat nie widziała odkurzacza. Tylko środkiem pokoju ciągnie się ścieżka wydeptana w kurzu 

praktycznie do czysta, układająca się w pętlę bez początku ani końca. 

 Tym, co zwraca tu uwagę, co wręcz wygląda dość niepokojąco, jest łóżko, największy i prawdopo-

dobnie najnowszy mebel w tym pomieszczeniu. Zbudowane z metalowego, pomalowanego na biało stelaża 

i szarego materaca, nie sprawia wrażenia luksusowego. Ponadto po jego bokach zwieszają się grube skó-

rzane pasy, przyszyte tak, by można było nimi skrępować osobę leżącą na łóżku. Na szczęście nie są zapię-

te – spoczywająca na dziurawym prześcieradle postać może spokojnie przewrócić się na drugi bok, mru-

cząc coś przez sen.  

 Jest to mężczyzna około trzydziestki. Ubrany w workowatą szarą piżamę, szczupły, wręcz wychu-

dzony. Ma jasne włosy, dość długie, by grzywka opadała mu na oczy, nie wystarczająco jednak, by sięgały 

za linię szczęki. Leży na lewym boku, plecami do ściany, przodem zaś do przypominającego więzienną 

celę pokoju. Jego prawa ręka zsunęła się z łóżka, opierając się o podłogę. Z nadgarstka wystaje biały szpi-

talny wenflon, niewiele jaśniejszy od skóry mężczyzny. Jeden z trzymających go plastrów lekko odłazi, 

zostawiając na skórze mężczyzny ślady kleju. Do łóżka przyczepiona jest podkładka z kartą choroby, zdra-

dzająca imię śpiącej postaci – a postać nazywa się Maciej. 

 Chory znowu mruknął coś pod nosem, po czym otworzył oczy. Uniósł powoli głowę, rozglądając 

się po otoczeniu. Nie rozpoznawał otaczających go mebli. Przez chwilę tępo wpatrywał się w plakat z ko-

tem. Zamroczenie snem przechodziło mu powoli, dużo wolniej niż ma to miejsce w przypadku zdrowego 

człowieka. Gdy jednak przeszło, w dalszym ciągu wyglądał na zagubionego i zdezorientowanego. Wyraź-

nie nie miał pojęcia, gdzie się znajduje, i, co ważniejsze, dlaczego.  

 Tak zaczął się dzień pierwszy. 

 W końcu mężczyźnie udało się usiąść. Odgarnął włosy z oczu, drapiąc się przy tym boleśnie wen-

flonem w nos. Zmarszczył brwi, przyglądając się swojej ręce. Nie rozpoznawał wenflonu i nie miał poję-

cia, skąd wziął się on w jego żyłach. Chwycił za odstający kawałek plastra, pociągnął, oderwał. Następnie 

KĄCIK LITERACKI - PROZA - UCIEKINIER  
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zębami wyszarpnął obcy przedmiot. Nie zastanawiał się nad tym, dlaczego to robi. Po prostu to wykonał, 

wydawało mu się to właściwe. Nie chciał mieć tego czegoś w ciele. Nie chciał też tu być, skoro już o tym 

mowa. Chciał wyjść, opuścić to klaustrofobiczne pomieszczenie. Dowiedzieć się, co tu jest grane. A potem 

wrócić do domu. Te myśli jakby dodały mu energii, pozwoliły wstać. Gdziekolwiek wylądował i z jakiego-

kolwiek powodu, nieważne! Przecież nie zamierzał tu zostać. Miał cel. Miał Misję. Musiał przywieźć żonie 

zakupy. Ostatnie, co pamiętał, to że właśnie po nie pojechał. To proste zadanie wydawało mu się misją 

godną rycerza z powieści arturiańskiej, pchnęło do działania. Nie wierzył, że zdoła stąd wyjść. Ale musiał 

próbować, dla żony. 

 Bez większej nadziei podszedł do drzwi i pociągnął za klamkę. Zdziwił się, gdy ta ustąpiła pod jego 

naciskiem. Drzwi były otwarte. Na drżących nogach wyszedł na korytarz. Te kilka kroków uświadomiło 

mu, jak słaby jest. Coś się stało… Coś się musiało stać. Przecież jeszcze wczoraj był w szczytowej formie! 

Zmrużył oczy, gdy zaatakowało go dzienne światło, wpadające przez znajdujące się na korytarzu okna. Za-

pewne przez to nie zauważył początkowo osoby w białym kitlu, siedzącej na kamiennym parapecie przy 

oknie. 

  - Witam, panie Nowak.  

 Maciej drgnął, zaskoczony. Ręką osłonił oczy przed ostrym światłem, by zobaczyć, kto się z nim 

wita. Zobaczył starszego mężczyznę z identyfikatorem lekarza zwisającym z kieszeni. W dłoni człowiek 

ten trzymał plik papierów oraz długopis. Teraz przyglądał mu się ponad zsuniętymi na czubek nosa okula-

rami do czytania i marszczył brwi. Wyglądał na zmęczonego i zniechęconego, ale jego problemy były teraz 

ostatnim, co obchodziło chorego. Nie mógł tu przecież marnować czasu! Musiał iść, jechać, pędzić, wyko-

nać misję. Jednak fakt, że lekarz znał jego nazwisko (oraz odczuwalna w nogach słabość, do której nawet 

przed sobą Maciej nie chciał się przyznawać) kazały mu przystanąć. Te kilka sekund spędzonych na kory-

tarzu dodatkowo uświadomiły mu, że wcale nie znajduje się w szpitalu. Kraty w oknach i widoczna na 

końcu korytarza, zabezpieczona podobną barierą klatka schodowa przywodziły na myśl raczej więzienie. 

W więzieniu jednak drzwi nie bywały raczej otwarte. No i chyba by zapamiętał, gdyby zrobił coś, co po-

skutkowałoby wsadzeniem go do więzienia…? 

 Był pewien, że wszystko da się jakoś wyjaśnić. Że go wypuszczą i zdąży jeszcze przed zamknię-

ciem sklepów zrobić zakupy. Coś mu podpowiadało, że te zakupy są niesamowicie ważne, a ich zrobienie 

warunkowało jego przetrwanie. Póki co jednak na jego drodze stał, a raczej siedział lekarz.  

  - Kim pan jest? - to było pierwsze sensowne pytanie, które przyszło trzydziestolatkowi do głowy.  

Zamierzał w miarę możliwości szybko zorientować się w sytuacji.  

  - Pańskim lekarzem. Od siedmiu lat zresztą. Wiem, że jest pan zdezorientowany i chce wyjść, ale 
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pan nie może.  

  - Muszę wracać do żony. - nie rozpoznawał lekarza. Był pewien, że przez ostatnie siedem lat ani 

razu go nie spotkał.  

  - Przykro mi, ale to niemożliwe. Ona nie żyje. Zabił ją pan.  

  - Nieprawda. - mężczyźnie zakręciło się w głowie, musiał oprzeć się o ścianę. Miał wrażenie, jak-

by uderzyła go z dużą prędkością ściana. To wystarczyło, by nagle cała jego motywacja i misja rozwiały 

się jak dym. Nie uwierzył w słowa lekarza, chodziło raczej o napotkanie przeszkody. Mimo to podjął jesz-

cze jedną próbę. Jeśli udowodni lekarzowi, że żona żyje i istnieje, może ten go wypuści? - Dzisiaj z nią 

rozmawiałem. Prosiła mnie… - zaczął. Rozmowa z żoną to przecież świetny dowód na jej istnienie, czyż 

nie? 

  - … Żeby pan kupił mąkę do ciasta. - wszedł mu w słowo lekarz. - Nie wiem, czy pan kupił. Wiem 

tylko, że tydzień później zadźgał ją pan widelcem do grilla. Biegli uznali pana za niepoczytalnego. I trafił 

pan tutaj. Codziennie przeprowadzamy tę rozmowę. 

  - Kłamiesz pan. - rzekł Maciek cicho. Nie miał już jednak siły kontynuować konwersacji. Drzwi, 

przez które dopiero co wyszedł, wzywały go, obiecując bezpieczeństwo i spokój. 

 Sięgnął ręką do drzwi, wymacał klamkę. Wrócił do pokoju, gdzie nie było słońca ani nadziei na 

wyjście. Ale nie było też sprawiających ból kłamliwych słów starszego człowieka. Chodząc w kółko po 

pokoju, raz po raz kopał walający się na podłodze wenflon, brudny od krwi.  

 Jego cień, powstający dzięki słabemu światłu żarówki, początkowo mu towarzyszył. Po parudzie-

sięciu okrążeniach jednak odpuścił, usiadł na łóżku i obserwował wędrówkę swojego właściciela. Po paru-

set okrążeniach wyciągnął się na plecach, podkładając ręce pod głowę i wpatrując się w sufit. Pościel przy 

tym nawet się nie zmarszczyła. Nic dziwnego – w końcu był cieniem, a te nie ważą zbyt wiele.  

  - Maciek, Maciek, gdzie idziesz? - zapytał.  

 Mężczyzna przystanął, spoglądając na wyciągnięty na łóżku cień. Ponownie zmarszczył brwi. Ha-

lucynacje?  

  - Ciebie nie ma. Odejdź.  

   - Bez ciebie nie mogę. Możesz we mnie nie wierzyć, ale ja tu jestem. Albo wyjdziemy stąd obaj, 

albo żaden. 

  - Odejdź. 

  - Zawsze o tym zapominasz, ale nie szkodzi. Będę ci to powtarzał. Aż nie wyjdziemy. Możesz to 

wszystko zakończyć. Jutro nie musi być pierwszego dnia. To trwa już za długo. 

  - Odejdź. 
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  - Dlaczego? Dlaczego nawet nie chcesz mnie wysłuchać? 

  - Odejdź. 

  - Nie mogę, przecież jestem tobą. Jestem tą częścią ciebie, która chce się obudzić. Gdybyś tylko 

mnie posłuchał…  

  - Odejdź! - przerwał cieniowi Maciek.  

 Cień zniknął, jak zdmuchnięty. Przecież musiał słuchać swojego właściciela. Bez niego w pokoju 

zrobiło się jeszcze bardziej pusto i samotnie. Nawet rozmowa z samym sobą jest jakimś rodzajem rozmo-

wy. A każda rozmowa jest lepsza niż milczenie.  

 Nie wiedział, jak długo stał bez ruchu, wpatrując się w łóżko, jakby spodziewał się powrotu cienia. 

Z tego stanu wyrwało go dopiero wejście do pokoju pielęgniarki. Nie zapukała, ani nic – po prostu weszła. 

Postawiła tacę z jedzeniem na szafce. Następnie podniosła z podłogi wenflon i pogroziła mu nim. 

  - Znowu? Pan się nigdy nie nauczy. Trzeba będzie go panu przyszyć, jak pan ciągle będzie go wy-

ciągać.  

 Pokornie spuścił wzrok, unikając jej spojrzenia. Nie wdawał się w dyskusje, nie miał już na to siły. 

Wydarzenia z tego dnia podkopały znacznie jego i tak wątłe siły. Stał grzecznie, gdy wbijała mu w rękę 

nowy wenflon, a następnie  wstrzykiwała przez niego jakąś żółtawą ciecz. Kątem oka dostrzegł jeszcze 

próbujący szarpać jej ręce cień, po czym wszelkie jego świadome myśli rozmyły się i zniknęły. Mechanicz-

nie zjadł posiłek. Nie był świadomy tego, co działo się z nim przez resztę dnia. Dopiero pod wieczór efekty 

zastrzyku osłabły dość, by jego nieistniejący rozmówca zdołał się zmaterializować. Tym razem nie wylegi-

wał się na łóżku, tylko siedział na szafce i machał złudzeniem nóg w powietrzu.  

  - Może jednak porozmawiamy?  

  - Odejdź. - mruknął Maciej, nawet nie patrząc w stronę cienia. Z jednej strony wcale nie chciał z 

nim rozmawiać. Miał co do cienia złe przeczucia. Nie chciał wiedzieć, co ten ma do powiedzenia. Z drugiej 

strony nie chciał być sam.  

  - Wiem, że ją kochałeś. Obaj kochaliśmy. I razem ją zabiliśmy. Też nie chcę tego pamiętać. Ale 

uciekając niczego nie naprawimy. Siedem lat, Maciek… Siedem lat już się oszukujesz.  

  - Odejdź. 

  - Kiedyś będziesz musiał się z tym zmierzyć. Wystarczy, że mnie wysłuchasz. Powiedz tylko, że 

chcesz to skończyć. Opuścimy pętlę. Nie będzie więcej pierwszego dnia. Tylko ze mną porozmawiaj. Daj 

sobie pomóc. 

  - Odejdź. 

 Cień westchnął, zrezygnowany. Od siedmiu lat nie udało mu się uzyskać innej odpowiedzi. Może i 
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tak jest lepiej? Po co się budzić? Jutro też będzie dzień świstaka. Ale i tak będzie próbował. Głównie dlate-

go, że nie mógł uciec. Pamiętał każdy dzień pobytu w szpitalu. Każdy zastrzyk, każdą serię elektrowstrzą-

sów, każdą godzinę bezskutecznej terapii. Był tą zdrową częścią podświadomości i wcale się z tego nie cie-

szył. Nie był w stanie pogrążyć się w ciemności jak reszta umysłu, którego dawniej stanowił cząstkę. Co-

dzienne próby dotarcia do świadomej części siebie były jedynym, co mu zostało.  

 Kolejny dzień nie nastąpił.  

Shathi  


