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J 
uż na początku grudnia 

w naszej szkole, czuć 

można było świąteczną 

atmosferę. Z okazji 

mikołajek Samorząd Uczniow-

ski zorganizował przegląd 

piosenek świątecznych. W 

tym wydarzeniu brały udział 

wszystkie klasy pierwsze i 

drugie. Zadaniem każdej z 

nich było przygotowanie 

utworu oraz zaprezentowanie 

oryginalnego stroju. Jury skła-
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dało się z pięciu uczniów klas 

trzecich, którzy oceniali spo-

sób wykonania piosenki, 

ubiór oraz liczbę zaangażo-

wanych osób. W kategorii 

klas pierwszych wygrała Ia, a 

drugich - II c, która zwycię-

żyła także w kategorii nagro-

dy publiczności. Pomimo 

tego, iż z warunków nieza-

leżnych od organizatorów 

trzeba było przerwać w po-

łowie konkurs i dokończyć 

go po weekendzie, wszyscy 

uczestnicy mieli zagwaranto-

P 
omoc to bardzo ważne 

słowo, które wiąże się 

ze zrozumieniem, 

współczuciem i odpowie-

dzialnością.  

2 sierpnia br. Filip przejeż-

dżając rowerem przez przej-

ście dla pieszych na ulicy 500

-lecia przy skrzyżowaniu z 

ulicą Śniadeckich został po-

trącony przez samochód 

ciężarowy. Chłopiec trafił do 

szpitala w bardzo ciężkim 

stanie z poważnym urazem 

czaszkowo-mózgowym. 

Wprowadzono go w stan 

śpiączki farmakologicznej. 

Od tamtego czasu Filip jest 

w śpiączce. Obecnie przeby-

wa w Klinice „Budzik” w 

Warszawie. Jednak z rehabi-

litacją wiążą się bardzo wy-

sokie koszty. Każda złotów-

ka jest na wagę złota, bo 

przybliża Filipa do wybudze-

nia się ze śpiączki. W naszym 

liceum odbywał się  kiermasz 

ciast (dwa razy w tygodniu w 

każdy wtorek i czwartek aż 

do 19.12.2013r.), z którego 

całkowity zysk zostanie prze-

kazany na cele charytatywne i 

zasili konto Kliniki Fundacji 

Budzik. Zorganizował to nasz 

Samorząd Uczniowski. Ucz-

niowie sami zgłaszali się do 

przyrządzania wypieków, a 

pozostali chętnie te wypieki 

kupowali. Zaczynając  od  

drobnego, lecz niezwykle zna-

czącego aktu pomocy, posta-

nowiłam poszukać takich akcji 

więcej i pokazać, że w Pile 

naprawdę dużo się dzieje.  

W akcję charytatywną  w 

2012 roku włączona była cała 

Polska. Wszyscy zbieraliśmy 

plastikowe nakrętki, które 

miały pomóc chłopcu zdobyć 

upragnioną protezę nogi. Od-

  WYSTARCZY CHCIEĆWYSTARCZY CHCIEĆ  
zew w Pile był ogromny. Dzię-

ki tej prostej, a wyjątkowej 

akcji Kamil, który otrzymał 

pomoc, teraz chce ją ofiaro-

wać innym - założył fundację 

"Krok do Marzeń".  

Nie można zapominać o 

WOŚP. Styczeń – i kolejny 

finał wielkiego przedsięwzięcia 

zapoczątkowanego przez Jur-

ka Owsiaka. Tym razem zbie-

ramy pieniądze na sprzęt dla 

seniorów.  

Akcji  charytatywnych w całej 

Polsce jest mnóstwo. Ludzie 

chcą pomagać, tworzą się 

nowe organizacje, a chętnych 

do udzielenia pomocy nie 

brakuje. Czasem jest to na-

prawdę mały wydatek, a może 

on zmienić całkowicie życie 

innej osoby i wywołać 

uśmiech na jej twarzy. 

 

Olga  

waną świetną zabawę.  

Jakub Jurczyński 
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 listopada trzydziestoośmiooso-

bowa grupa z naszego liceum 

wraz z opiekunami, zaintrygowa-

na niezwykłym pomysłem arty-

stycznym Krzysztofa Dobosiewicza udała 

się do Filharmonii Pomorskiej w Byd-

goszczy na koncert muzyki z horrorów i 

filmów grozy w wykonaniu orkiestry 

symfonicznej. Przedsięwzięcie było z 

pewnością eksperymentalne i bezprece-

densowe. Cały koncert trzymał w napię-

ciu i stopniowo wyzwalał adrenalinę. Nie 

można było przewidzieć, co wydarzy się 

za chwilę. Na nastrój i fenomen występu 

złożyło się wiele elementów takich jak: 

makijaże i stroje artystów, proste, ale 

jakże pomysłowe rekwizyty, wyświetlane 

sceny z filmów grozy i oczywiście wyko-

nana z pasją muzyka, która chwilami myli-

WW II EE CC ZZ ÓÓ RR   Z  Z DD RR EE SS ZZ CC ZZ YY KK II EE MM   

„Muzyka z  horrorów i  f i lmów grozy w wykonaniu „Muzyka z  horrorów i  f i lmów grozy w wykonaniu   

orkiestry symfonicznej”orkiestry symfonicznej”   

ła naszą czujność i pozwalała się odprę-

żyć, żeby po chwili zaatakować nas 

ogromem wysokich dźwięków. Przez 

dwie godziny koncertu mogliśmy usły-

szeć utwory z takich filmów jak: 

,,Drakula”, ,,Wilkołak”, ,,Lśnienie”, 

czy ,,Egzorcysta” Nikt z obecnych nie 

mógł pozostać obojętnym na to wyda-

rzenie scenicznie. Zdaniem Weroniki z 

Ie koncert był rewelacyjny i sama jako 

osoba od kilku lat grająca na fortepianie, 

docenia pracę muzyków. Z kolei Sylwia 

z Ie, twierdzi, że oczekiwała większych 

emocji, jednakże nie jest zawiedziona i 

cały koncert był dla niej znakomity. Jak 

wiadomo, każdy ma swoje zdanie, lecz 

niezaprzeczalnie można stwierdzić, że 

występ muzyków z Filharmonii Pomor-

skiej był intrygujący i odważny, a świat 

muzyki klasycznej i rozrywkowej nie 

może być wobec niego obojętny.  

 

Ewa Presnal 

niepochlebnymi, uczniowie uwa-

żali, że prelegent nie 

przygotował się do wykła-

du, można było usłyszeć 

zdania, iż nie był on zbyt 

pewny tego, co mówił, nie 

do końca też wiedział, co 

ma w prezentacji i nie odpo-

wiadał na zadane pytania, 

tylko delikatnie zmieniał te-

mat. Licealiści byli zdania, że 

wykładowca mógłby chociaż 

przejrzeć prezentację, którą 

nam pokazywał. 

Uważam, że warto organizo-

wać takie akcje, niewątpliwie dają 

do myślenia. Może nie każdy, ale 

wielu z nas zainteresowało się tym 

tematem. Uczniowie liceum rów-

nież uważają, że pomysł z tą akcją 

był bardzo dobry. Cenne jest, że 

choć na chwilę pomyśleliśmy o proble-

mie rasizmu. 

 

Natalia Szulc 

 

W 
 naszej szkole w ostatnich 

dniach października miała 

miejsce akcja „Wykopmy 

rasizm ze stadionów”, w ramach której 

odbyły się dwa mecze (nauczyciele vs 

uczniowie i nauczycielki vs uczennice), 

wykład pt. „Dlaczego rasizm. Język nie-

nawiści.” oraz wystawa plakatów.  

Niestety, nie wszyscy uczniowie mogli 

obejrzeć te (jak słyszałam z opowiadań) 

fascynujące mecze. Nasza szkoła liczy 

wielu uczniów, ale posiada niestety bar-

dzo małą salę gimnastyczną. Wielu wy-

chowanków widząc tłumy, jakie lgnęły 

na mecze rezygnowało z oglądania ich, 

bo nie chciało się pchać lub tak jak ja są 

niewielkiej postury i zwyczajnie nie mie-

li szans z rosłymi licealistami.  

W wykładzie natomiast miałam przy-

jemność uczestniczyć. Według mnie Pan 

Leszek Naranowicz (wielkopolski 

przedstawiciel Stowarzyszenia „Nigdy 

Więcej”)2 mówił ciekawie i choć sama 

nigdy się jeszcze nie spotkałam z przeja-

wami rasizmu w życiu codziennym to 

wiem, że takie sytuacje się zdarzają, co 

jest przykre. Komentarze po wykładzie 

były różne, spotkałam się z wieloma 

Każdy człowiek Każdy człowiek ––  człowiekiem. Nie człowiekiem. Nie ––  białym, czarnym, białym, czarnym, 

śniadym czy czerwonym…śniadym czy czerwonym…11  

1  Malcolm X 
2 Stowarzyszenie „Nigdy więcej” jak 

publikuje na swojej stronie: „ prze-

ciwdziała rasizmowi, ksenofobii 

i nietolerancji.” Jest organizacją an-

tyrasistowską i antyfaszystowską.  
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O 
becny rok szkolny obfituje 

w wysokie lokaty i zdoby-

cze medalowe naszych 

sportowców. Lekkoatleci 

rozpoczęli swoje zmagania już we wrze-

śniu, kiedy to rywalizowali w Mistrzo-

stwach Regionu Pilskiego w Lekkiej 

Atletyce. Reprezentanci naszej szkoły 

zdobyli tam siedem medali, które były 

jednocześnie kwalifikacją do zawodów 

wojewódzkich. Kolejny etap zawodów 

odbył się na początku października w 

Poznaniu, gdzie także nie brakowało 

sukcesów naszych uczniów. Autorką 

największych była Agata Szczepaniak, 

która to zdobyła dwa złote medale, je-

den indywidualnie, a jeden w sztafecie 

razem z Anną Buchajczyk, Martyną 

Lächele i Sandrą Szpott. Grono medali-

stów uzupełnił zdobywca brązowego 

medalu w chodzie na 3000 m - Marcel 

Nazarek. W październiku rywalizowano 

również na basenie „Wodnik”, gdzie 

reprezentacja naszej szkoły zdobyła zło-

ty medal w Mistrzostwach Powiatu Pil-

skiego i uzyskała awans do zawodów w 

Poznaniu. Wystąpiła tam reprezentacja 

w składzie: Aleksandra Rojek, Kamil 

Jagła, Marta Bramorska, Konrad Rości-

szewski, Magdalena Marciniec, Mateusz 

Strzelecki, Monika Rudnicka, Oskar 

Lindenau, Jagoda Jeż, Maciej Gugała, 

która zajęła wysokie, ósme miejsce. 

Swoje rozgrywki rozpoczęli już także 

koszykarze, którzy dotarli do finałów 

Mistrzostw Powiatu, w których to mie-

rzyć się będę z reprezentacjami II LO, 

ZSG i ZSP II. 

Uczniowie naszej szkoły osiągają nie 

tylko sukcesy w sporcie, lecz także w 

konkursach i olimpiadach przedmioto-

wych. W Olimpiadzie Biologicznej Su-

bregionu Pilskiego pierwsze miejsce 

zajęła uczennica klasy IIc Malwina Mali-

nowska. Uzyskała ona w finale konkursu 

41 na 45 punktów, pokonując wielu 

uczestników z pięciu powiatów. Nato-

miast w Konkursie Wiedzy o HIV/AIDS 

dwa pierwsze miejsca przypadły w 

udziale uczniom naszej szkoły. Drugie 

miejsce zajęła Katarzyna Hilbrecht, a 

zwyciężyła Malwina Malinowska. W naj-

bliższym czasie poznamy rozstrzygnięcia 

także innych konkursów i olimpiad. 

 

 

Michał Łasecki 

„Pola” na medal„Pola” na medal  

S 
ezon 2013/2014 czas zacząć! 

Przed każdym sezonem trener 

zakłada cele na dany rok. Plany 

dla najmłodszego zespołu są 

następujące: „Podniesienie sprawności 

fizycznej, zgranie zespołu. Oczywiście 

zawodnicy muszą dobrze wywiązywać się 

ze swoich obowiązków szkolnych, bo w 

przypadku słabych ocen będą opuszczać 

naszą szkołę. Chłopcy będą brali udział w 

rozgrywkach ligi kadetów, jak również w 

turniejach organizowanych przez PZPS, 

czy też instytucje prywatne, czyli kluby 

sportowe, bądź stowarzyszenia.” 

Ciekawostką jest ilu chłopcom uda się 

wspiąć na wyżyny szczytów, tak jak 

Michałowi Kubiakowi, czy Mateuszowi 

Malinowskiemu, którzy dziś grają w 

ekstraklasie, a Kubiak jest powoływany 

do kadry narodowej. Przecież oboje są 

wychowankami pilskiego Jokera. Zapy-

tałam więc trenera Malinowskiego,  jak 

wiele trzeba zrobić, by grać na najwyż-

szym szczeblu. „ Niestety nie jest łatwo 

się wybić, bo jak wiadomo w Polsce nie 

ma tak zwanego DRAFTU, który jest w 

Stanach Zjednoczonych. Polega on na 

tym, że z uczelni na poziomie szkół śred-

nich robi się draft teoretycznie najlepszych 

zawodników. Następnie zespoły wybierają 

przyszłych reprezentantów swoich klubów, 

miast. Tutaj decyduje przypadek, obser-

wacja oraz zawody rozegrane na wysokim 

poziomie.” 

Trochę  aktualności. 

Chłopcy już od trzech miesięcy grają 

razem. Wiemy, że jednym z założeń 

trenera na ten sezon było zgranie dru-

żyny, czym im się to udało? Patrząc jak 

koledzy spędzają razem wszystkie 

przerwy, niemal każdy goli głowę na 

łyso, tuż po jednym z wygranych me-

czów, śmiało można powiedzieć, że 

owszem. Co jednak na ten temat sądzi 

rozgrywający, Mateusz Kleina?  

„Poza boiskiem zgraliśmy się bardzo szyb-

ko, ponieważ mieszkamy razem w inter-

nacie, jemy wspólnie posiłki i trenujemy. 

Treningi niekiedy odbywają się dwa razy 

dziennie, po to aby na boisku zgrywać się 

ze sobą . Nie jest łatwo stworzyć drużynę 

w tak krótkim czasie. Kiedy tu przyjechali-

śmy, w większości nawet się nie znaliśmy. 

Ale myślę, że cała nasza praca na trenin-

gach idzie w dobrym kierunku.” 

Pilska drużyna daje z siebie wszystko, 

jednak nie zawsze przecież da się wy-

grać. Skoro nasi koledzy są dobrze zgra-

ni, mimo że tak krótko ze sobą współ-

pracują, to jak na ich relacje wpływają 

porażki? „Atmosfera w drużynie panuje 

bardzo dobra, wszyscy nawzajem się sza-

nujemy, nie ma w drużynie czegoś takiego, 

że po słabszym meczu są jakieś niepo-

trzebne kłótnie czy jakiegoś innego rodzaju 

sprzeczki. Porażka nie smakuje najlepiej, 

ale po przegranym meczu nikt nie odpusz-

cza i każdy chce ciężko trenować, aby w 

kolejnym meczu tej porażki uniknąć.” 

Kadeci mają za sobą już kilka rozegra-

nych spotkań. Każde z nich wymagało 

dużo wysiłku od wszystkich zawodni-

ków. Jednak są takie mecze, które moż-

na określić mianem najgorszych, naj-

trudniejszych. „Najgorzej grało mi się 

pierwszy turniej w Pile. Były to mecze z 

Wronkami oraz Turkiem, oba udało nam 

się wygrać (z Turkiem wygraliśmy 3:2, a z 

Wronkami 3:0). Po miesiącu wspólnych 

treningów przyszło nam rozegrać spotka-

nie po raz pierwszy razem jako drużyna. 

W związku z tym, że był to pierwszy mecz 

nikt nie wiedział jak będzie wyglądała na-

sza gra, dlatego było nam ciężko. Jednak 

faktem jest, że po  każdym meczu czuje-

my się coraz pewniej na boisku.”- Twierdzi 

Mateusz Kleina. 

Życzymy wam, drodzy kadeci wielu 

sukcesów, w waszej ukochanej dyscypli-

nie sportu, jaką jest piłka siatkowa. 

 

Skład pilskiego SMS-u (rocznik 97) 

Przyjmujący: 

Bartosz Hempe 

Jakub Rzeszuto 

Jakub Szarek 

Filip Sobkowiak 

Środkowi: 

Mikołaj Bączkowski 

Mateusz Flisiak 

Miłosz Gniot ( KAPITAN) 

Arkadiusz Plewa 

Radosław Zgrzebny 

Atakujący: 

Mateusz Lipiecki 

Marek Ogrodowczyk 

Mateusz Pleszewa 

Rozgrywający: 

Mateusz Kleina 

Patryk Szadziewicz 

Libero: 

Wojciech Owczarzak 

Jakub Siwiec 

Paulina Wawrzyńczak 

Wokół pierwszej  SMS Wokół pierwszej  SMS   
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ŁOPATA  W  SŁUŻBIE HISTORIIŁOPATA  W  SŁUŻBIE HISTORII  
"Szpadel archeologa(...) wydobywa spod ziemi świadectwa stylów życia, o których nikomu dzisiaj nawet by się nie śniło (...)."  

A o czym świadczy wnętrze pilskiej ziemi? To bada Pan dr Jarosław Rola, wraz z ekipą. Aby dowiedzieć się czegoś więcej na miejsce wykopaliska przy Placu 

Konstytucji 3 Maja udały się Paulina Wawrzyńczak i Natalia Szulc. 

**W związku z naszą niedużą wiedzą 

chciałybyśmy się dowiedzieć, jaką me-

todą się tu pracuje? Wszystkie ścianki 

wyglądają na wymierzone, każda część 

jest jak od linijki… Jaka jest metoda 

prac wykopaliskowych? 

W trakcie każdych badań wykopaliskowych 

zakładane są wykopy zazwyczaj o kształcie 

regularnych czworoboków, których narożni-

ki są dokładnie zaznaczane, tak żeby wpisać 

je w sieć geodezyjną miasta, aby w przyszło-

ści można było dokładnie zaznaczyć linie 

wykopów. Eksploracja warstwami jest jedną 

z najczęściej stosowanych w archeologii, 

dlatego my także ją prowadzimy.  

Poziom dawnych podwórek jest widoczny w 

pierwszym wykopie. Po przebiciu się przez 

pozostałości zabudowy liczę na to, że zareje-

strujemy ślady związane ze starszymi okresa-

mi, być może nawet ze średniowieczem, 
jednak rozstrzygnie to dopiero łopata. Są 

szanse na to, że mimo zniszczenia terenu 

najstarszych nawarstwień przez rozbudowę 

Piły, odkryjemy jakieś pozostałości. Czas 

pokaże...  

 

**Kiedy zaczęły się prace?  

Prace zaczęły się w ostatnich dniach sierpnia, 

rozpoczęto od ogrodzenia terenu.  Same 

wykopy zaczęły się bodajże 30 sierpnia (bądź 

2 września). Eksploracja delikatna została już 

osiągnięta - w pierwszym wykopie. W planie 

jest powstanie pięciu wykopów.  

 

**Czy do tej pory coś znaleziono? 

Nie znaleźliśmy żadnych przedmiotów, które 

można by określić, jako cenne w potocznym 

znaczeniu, ale jest już kilka drobiazgów, któ-

re będą wartościowe, ponieważ pozwolą 

określić chronologię poszczególnych warstw. 

 

**Każdy przedmiot znaleziony musi 

być udokumentowany… 

Tak, są różne sposoby dokumentacji, niektó-

re przedmioty dokumentujemy z dokładno-

ścią do centymetrów. Wszystkie przedmioty 

z pewnej głębokości wrzucane są do wor-

ków i dokumentowane. Na terenie wykopa-

liska prowadzona jest dokumentacja opisowa 

w dzienniku polowym, czasem godzina po 

godzinie czasem raz w ciągu dnia.  Później 

następuje opracowanie gabinetowe, wszyst-

ko zostaje opisane w dzienniku naukowym.  

Nie wszystko można zawrzeć w rysunku czy 

zdjęciu, więc musi być komentarz. 

 

** O co chodzi z informacją, którą po-

dał Tygodnik Pilski? Czy to prawda, że 

nie mają Państwo „nawet koparki”? 

Jasne, że na tym etapie, w którym przebijamy 

się przez jałowe dla nas warstwy pewnie 

koparka byłaby ułatwieniem, ale z drugiej 

strony radzimy sobie bez. Dla nas brak 

koparki nie jest momentem, w którym 

rozkładamy ręce i nie prowadzimy prac. 

 

** Fragment cmentarza odkryto rok 

temu, dlaczego prace rozpoczęto tak 

późno? 

Fragment cmentarza został odkryty przy-

padkowo przy pracach inwestycyjnych 

związanych z przerobieniem wodociągu.  

W przypadku tego typu prac zakres pro-

wadzenia ich jest również obszarem inwe-

stycyjnym, bo nie możemy zmuszać inwe-

stora do finansowania tego typu robót na 

obszarze większym niż ten, który stanowi 

zagrożenie dla stanowiska archeologiczne-

go. Badania prowadzi się w ściśle określo-

nym obszarze objętym zagrożeniem daną 
inwestycją. Tegoroczne badania w pewien 

sposób są powiązane z zeszłorocznym. 

Jednak prace tu prowadzimy, gdyż zgodnie 

z zasadami przyjętymi w środowiskach 

konserwatorskich, jeżeli w sąsiedztwie 

stanowiska badawczego mają być prowa-

dzone prace inwestycyjne, należy przepro-

wadzić tam badania wyprzedzające.Ten 

fragment Piły ma być przebudowany, prze-

kształcony. Powstanie tu powierzchnia 

wyłożona w sposób kosztowny, praco-

chłonny. Powierzchnia, której dobrze było-

by nie ruszać prze kilkadziesiąt lat. 

 

**Nie jest Pan typem archeologa, 

który zamyka się w gabinecie i nie 

ma kontaktu ze światem. Wiemy, że 

napisał Pan już książkę o swoich od-

kryciach. Czy myślał Pan o publikacji 

rezultatów  i tego wykopaliska? 

Jeżeli uda się coś wykopać to na pewno nie 

będę krył tej wiedzy i tych zabytków. Tylko 

będę je upubliczniał, bo takie jest zadanie 

archeologa. 

 

** Archeolog to również pisarz? 

Opisywanie rezultatów to część pracy 

archeologa. Archeolog to nie tylko ktoś, 

kto kopie łopatką. Po przeprowadzonych 

badaniach w terenie następuje opracowa-

nie gabinetowe. Niestety większość ar-

cheologów pisze językiem hermetycznym, 

zrozumiałym tylko dla specjalistów. To 

kwestia świadomości poszczególnych ar-

cheologów. Należy próbować pisać w spo-

sób zrozumiały dla każdego, unikać żargo-

nowego języka. 

 

**Nie tylko Pan tu pracuje są jeszcze 

inni członkowie załogi. W jaki sposób 

został dobrany zespół? 

Kiedy przygotowywałem się do badań szuka-

łem osób, które chciałyby pracować fizycz-

nie i udało mi się znaleźć panów, którzy 

pracują tu w charakterze pracowników fi-

zycznych. Należy jednak zauważyć, że nie są 

to tak zwani robole.  Poza tym do pomocy 

są tu panie-studentki 4. i 3. roku archeologii 

oraz moja koleżanka, która jest już archeo-

logiem z uprawnieniami i razem prowadzimy 

badania. 

 

**Czy pilanie są zainteresowani praca-

mi, które są tu wykonywane? A może 

przechodzą obok obojętnie?  

Archeologia, badania, to nie jest coś, co jest 

zagadnieniem niedostępnym dla ogółu, jeśli 

ktoś się interesuje to nie ma problemu żeby 

przychodzić pytać, bo to część naszej pracy 

- odpowiadać na pytania, rozwiewać wątpli-
wości. Zdarza się że przychodzą zaintereso-

wani i w miarę naszych możliwości odpo-

wiadamy. 

 

**Co mógłby Pan nam powiedzieć o 

pracy archeologa? Co powinien zrobić 

ktoś, kto zastanawia się nad tym za-

wodem? 

 Jeżeli ktoś się waha to powinien przyjść 

zobaczyć jak wygląda taka praca. Powinien 

zadać sobie pytanie - czy chce wywozić 

taczką ziemię, czy chce kopać łopatą? To 

praca jak każda inna, ciężka i mozolna.  Ar-

cheologia jest zawodem, który nie pozwala 

na popadanie w schematy. Niestety 

w każdym zawodzie są rutyniarze, ale praca 

wykonywana przez rutyniarza nie jest naj-

bardziej wartościową.  

 

 

** Dziękujemy za wywiad.  
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W 
yobraź sobie, że na stoliku 

przed Tobą leży koperta. W 

niej znajduje się Twoja data 

śmierci - dzień, miesiąc, rok. Otworzy-

łbyś ją? Chciałbyś wiedzieć, ile czasu Ci 

zostało? Jak byś żył, wiedząc, że niedługo 

wszystko się skończy? 

                             

Śmierć jest rzeczą oczywistą. Rodzimy 

się, żyjemy i staramy się spełniać swoje 

marzenia. Mamy jednak świadomość, że 

nie będziemy żyć wiecznie. Taka jest ko-

lej rzeczy i nikt nie potrafi tego zmienić. 

Mimo to, ukrywamy tę wiedzę. Próbuje-

my oszukać samych siebie. Codziennie 

rano wstając, planujemy swój dzień, a 

także cały tydzień, może nawet przyszłe 

miesiące. Jaką mamy pewność, że świat 

nie skończy się dla nas właśnie dzisiaj, za 

godzinę, minutę, za chwilę? Nie dopusz-

czamy do siebie myśli o nieuchronnym 

końcu, przekonani, że śmierć dopadnie 

nas za kilkadziesiąt lat, jako spełnionych 

staruszków. Jednak nasze złudzenia wciąż 

pozostają tylko złudzeniami. 

 

Piętnastoletnia Jem różni się od swoich 

rówieśników. I nie, wcale nie jest wampi-

rem, wilkołakiem ani wróżką, nie posiada 

też zdolności latania i czytania w myślach. 

Jem jest sierotą, przekazywaną z rąk do 

rąk. Swojego ojca nigdy nie poznała, mat-

ka natomiast zmarła, gdy dziewczyna 

miała siedem lat. Przedawkowała heroinę 

i odeszła. Tak po prostu. W jednej chwili 

żyła, chodziła, rozmawiała - w następnej 

już nie. Śmierć po nią przyszła, a ona nie 

mogła wiedzieć, że jej koniec nadchodzi. 

Jednak jedna osoba cały czas podświado-

mie była tego pewna. Jako siedmiolatka 

Jem nie wiedziała, co oznaczają numery 

w oczach jej mamy. Dopiero kiedy ta 

zmarła, dziewczyna zrozumiała, że te 

niepozorne cyfry są nieodzownym wyro-

kiem wiszącym nad rodzicielką - datą 

śmierci. 

 

“Zawsze widziałam numery, zawsze odkąd 

pamiętam. Najpierw myślałam, że wszyscy 

je widzą. Jeżeli tylko spojrzałam komuś w 

oczy, od razu pojawiał się numer.” 

 

Czasem lepiej trwać w niewiedzy, niż 

wiedzieć zbyt wiele. Jem doskonale się o 

tym przekonała na własnej skórze. Moc, 

którą została obdarzona, była zarówno 

darem, jak i przekleństwem. Znajomość 

„Numery. Czas uciekać”„Numery. Czas uciekać”  
Rachel Ward, wyd. Wilga, str. 320 

czyjejś daty śmierci brzmi ciekawie, 

ale w rzeczywistości jest inaczej. Jem 

musiała stronić od ludzi, bo wystar-

czyło jedno spojrzenie, żeby wiedziała, 

ile im zostało. Patrzenie na innego 

człowieka przypominało jej, że nikt nie 

żyje wiecznie i każdy w końcu umrze - 

jedni szybciej, jak było widać po ich 

numerach, inni później. Najgorsze 

jednak było przywiązywanie się do 

ludzi, szczególnie tych, którzy nie dłu-

go mieli umrzeć... 

 

“Numery” to książka z pewnością war-

ta przeczytania. Akcja toczy się w niej 

szybko, nie jest rozwlekła. W zasadzie 

od samego początku mamy do czynie-

nia z emocjonującymi wydarzeniami, a 

mianowicie od chwili, w której wsku-

tek zamachu terrorystycznego wybu-

cha London Eye. Ludzie są spanikowa-

ni, pamiętają jednak dziwną parę - 

wysokiego czarnego chłopaka i jego 

drobną, białą towarzyszkę - uciekającą 

chwilę przed katastrofą. Skąd mogli 

wiedzieć o niebezpieczeństwie, zanim 

faktycznie nadeszło? Czyżby spisek, 

współpraca z terrorystami? Policja nie 

zamierza zadawać żadnych zbędnych 

pytań. Od razu rusza w pościg za po-

dejrzanymi, którzy nie mają możliwo-

ści wyjaśnienia sprawy. Ale nawet 

gdyby im na to pozwolono, to jak wy-

tłumaczyć ludziom, że dzień, w któ-

rym umrą, zapisany jest w ich spojrze-

niu?    

Daria Zadranowicz 

K 
ażdy oddany fan marzy o tym, 

by spotkać swojego ulubieńca. 

Pragnie zrobić sobie z nim zdję-

cie i porozmawiać. Jak to osiągnąć? Cóż, 

czasami nawet czekanie pod domem 

swojego idola nic nie daje. Wiem to z 

własnego doświadczenia. Antoni Pawlicki 

rzadko spaceruje po swojej dzielnicy. 

Znam jednak lepsze metody. Wielbiciele 

zespołów zawsze mogą pójść na koncert. 

A co robią fani aktorów i aktorek ? W 

Pile od zeszłego roku organizowane są w 

ramach Salonu Kulturalnego spotkania z 

artystami. Wizycie tej towarzyszy pokaz 

promowanego filmu, a zaraz po nim pro-

wadzony jest wywiad z zaproszonym 

gościem. Po rozmowie można podejść 

do gwiazdy i poprosić o autograf. Salony 

Kulturalne zazwyczaj odbywają się w 

kinie Helios bądź w Regionalnym Cen-

trum Kultury. Ostatnio Piłę odwiedził 

Robert Więckiewicz. Wraz z Januszem 

Wróblewskim rozmawiali o jego nowym 

filmie – „Wałęsa. Człowiek z nadziei”. A 

wielbiciele poetów i pisarzy? Dla nich 

także organizowane są spotkania z ich 

idolami w ramach Klubu „Dialog”. Jest 

to salonik literacko-artystyczny, podczas 

którego prowadzony jest wywiad z za-

proszonym gościem. Ostatnim razem do 

naszego miasta przyjechał Marcin Meller, 

który promował swoją najnowszą książ-

kę „Między wariatami”. Piła gościła rów-

nież Magdę Umer, Jarosława Kuźniara, 

Romę Ligocką, Wojciecha Jagielskiego, a 

nawet Marcina Świetlickiego. 

Sama kilkakrotnie uczestniczyłam w ta-

kim spotkaniu. Wyznałam miłość Marty-

nie Wojciechowskiej i dowiedziałam się 

gdzie Robert Więckiewicz kupił swoją 

fantastyczną koszulkę z wizerunkiem 

Zbigniewa Cybulskiego. Myślę, że jest to 

wyjątkowa okazja do spotkania się z 

osobami ze szklanego ekranu i poznania 

ich z zupełnie innej strony. 

  

Patrycja Kondeja 

Jak spotkać Jak spotkać   

gwiazdę ?gwiazdę ?  
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Malala YousafzaiMalala Yousafzai--    

najodważniejsza dziewczynka na świecienajodważniejsza dziewczynka na świecie  

M a tylko 16 lat, a już stała się 

symbolem walki o prawa ko-

biet. Malala to Pakistanka, pochodząca z 

doliny rzeki Swat, gdzie w roku 2009 za 

cichym przyzwoleniem władz Maulan 

Fazlullah zaczął tworzyć emirat oparty 

na restrykcyjnym prawie koranicznym- 

szariacie. Między innymi zabrania ono 

oglądania telewizji, głośnego słuchania 

muzyki, picia alkoholu. Przede wszystkim 

jednak ogranicza prawa kobiet, zabrania-

jąc im dostępu do edukacji, a także 

opuszczania domu bez mężczyzny. Mala-

la i jej rodzice nie dali się zastraszyć, 

mimo grożącego  niebezpieczeństwa 

dziewczynka brała udział w zajęciach 

szkolnych. Postanowiła również pokazać 

światu jak wygląda codzienne życie w 

terrorze Talibów. Pod pseudonimem  

Gul Makai pisała bloga z doliny Swat. W 

postach, które czytał cały świat  krytyko-

wała władze i swoich oprawców. W 

grudniu 2009 roku światło dzienne uj-

rzała informacja, kto jest autorem inter-

netowego dziennika. Malala z dnia na 

dzień stała się rozpoznawalna. Coraz 

częściej zapraszana była do telewizji, 

coraz głośniej mówiła o dyskryminacji 

kobiet. Prawdziwym symbolem walki z 

Talibami stała się w październiku 2011 

roku, kiedy to otrzymała Międzynarodo-

wą Dziecięcą Nagrodę Pokojową, zwaną 

dziecięcym Noblem. Narodową Mło-

dzieżową Nagrodą Pokojową została 

uhonorowana już w grudniu przez rząd 

Pakistanu. Jej głos był jeszcze bardziej 

donośny i ceniony, liczono się z jej zda-

niem. Pewnego dnia znalazła na progu 

swojego domu kartkę, w której grożo-

no jej śmiercią. Bojownicy Fazlullaha 

nie mogli pozostać obojętni na rosnącą 

popularność i poparcie dla dziewczyn-

ki. 9 pażdziernika 2012 roku stał się 

dniem, którego obawiano się od daw-

na. Autobus, którym Malala wracała za 

szkoły został zatrzymany przez  2 

uzbrojonych mężczyzn, którzy wdarli 

się do środka i oddali strzał w stronę 

dziecka. Kula przeszyła przez głowę 

oraz szyję i utknęła w ramieniu blisko 

kręgosłupa. Przeżyła, ale wraz z rodzi-

ną przeprowadziła się do Anglii, ponie-

waż Talibowie zapowiedzieli kolejne 

zamachy. Jej życiu wciąż zagraża nie-

bezpieczeństwo. Chcąc uciszyć Malalę 

islamiści popełnili fatalny błąd. Osiągnę-

li odwrotny skutek do zamierzonego, 

dziewczynka nie dała się zastraszyć, ze 

zdwojoną siłą walczy o  prawa kobiet 

do edukacji, a cały świat stał się jej 

sojusznikiem. Stała się nadzieją dla 32 

milionów młodych kobiet, którym nie 

dane jest zdobycie wykształcenia.  

Malala Yousafzai jest najmłodszą osobą 

nominowaną do Pokojowej Nagrody 

Nobla, Parlament Europejski przyznał 

jej Nagrodę  Sacharowa (przyznawana 

za zasługi w walce o prawa człowieka), 

przez tygodnik „Time” uznana została 

za jedną ze stu najbardziej wpływo-

wych osób na świecie, a Organizacja 

Narodów Zjednoczonych ogłosiła 

dzień jej urodzin, 12 lipca „Dniem Ma-

lalai”. 

Izabela Hołubowska 

D 
la niektórych Dzień Niepodległości 

jest dniem wolnym od szkoły bądź 

pracy. Dla innych jest czasem zadu-

my o przeszłości i przyszłości naszego kraju. 

Od niedawna jest coraz głośniej o jeszcze 

jednej grupie. O ludziach uwielbiających 

emanować swoim patriotyzmem. W ich 

wydaniu nie jest on zdrowy. Przejawia się w 

podpalaniu, niszczeniu własności publicznej, 

wypisywaniu na ścianach, ławkach (po prostu 

gdzie się da) haseł nawołujących do nienawi-

ści oraz nawet do atakowania osób w ich 

własnych domach. Grupa ta to nacjonaliści. 

To, co działo się w Warszawie 11 listopada 

2013r. było przerażające. Na ulice wyszło 

tysiące młodych ludzi. Nie chcieli się ujaw-

niać. Na ich twarzach były maski. Zdemolo-

wali miasto, zniszczyli kilka samochodów, 

podpalili budkę policji przy ambasadzie rosyj-

skiej i „Tęczę” na placu Zbawiciela. Wykrzy-
kiwali pełne nienawiści hasła, na ich transpa-

rencie widniał napis „Idzie nowe pokolenie”.  

Niestety problem nie dotyczy tylko stolicy.  

W Pile także doszło do aktu wandalizmu w 

imię „wielkich idei”. Na Cmentarzu Wojen-

nym w Leszkowie zdewastowano obelisk 

upamiętniający pochowanych tam żołnierzy 

radzieckich.  Do czerwonych gwiazd doma-

lowano szubienice, znaki Polski Walczącej i 

napisy „Paszoł Won” oraz „W imieniu RP”. 

A jeszcze wcześniej zniszczono groby muzuł-

mańskie i żydowskie znajdujące się na tere-

nie cmentarza.  

Szwedzka noblistka Selma Lagerlof napisała „ 

Rozumienie wyklucza nienawiść”. Może stąd 

bierze się ta agresja w nacjonalistach – braku 

rozumienia. Może nawet nie próbują pojąć 

różnic między ludźmi wychowanymi w róż-

nych kulturach?  

Brak tolerancji jest narastającym proble-

mem. To nie dziura ozonowa i toksyczne 

odpady wyniszczają społeczeństwo, lecz my 

sami. Coraz częściej „inny” staje się synoni-

mem „groźnego”. Każda osoba o innej reli-

gii, kolorze skóry bądź orientacji seksualnej 

jest niebezpieczna, ponieważ nie myśli ani 

nie czuję tak jak my. Dlatego coraz częściej 

chcemy się jej pozbyć z naszego otoczenia. 

A narodowcy chcą się jej pozbyć, nie tylko z 

własnego regionu, nie tylko z kraju. Ich naj-

większym marzeniem jest unicestwienie ich. 

W końcu nienawiść jest łatwa. Akceptacja 

wymaga wysiłku, a nawet czasem poświęce-

nia. 

Polska nie potrzebuje kolejnych negatyw-

nych emocji. Przestańmy się wzajemnie nie-

nawidzić i zacznijmy dostrzegać drugiego 

człowieka takim, jaki jest. Bez uprzedzeń, 

bez złudzeń, bez ideologicznej definicji. Cy-

gan, gej, konserwatysta, czarny, muzułmanin, 
liberał? Kogo to interesuje..   

 

Patrycja Kondeja  

Paszoł WonPaszoł Won  
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P 
ierwsza sesja Rady Powiatu w 

Pile odbyła się 10 listopada 1998 

roku. Na przewodniczącego 

wybrano Henryka Kazanę, nato-

miast starostą został Ireneusz Michalak. 

Ciekawostkę stanowi fakt, że Rada liczyła 

wówczas aż 45 osób! 

W czwartek, 21 listopada, podczas uro-

czystego podsumowania 15 lat samorzą-

du powiatu pilskiego, padło wiele słów, 

nawiązujących do wyjątkowych wspo-

mnień i ambitnych planów na przyszłość. 

Spotkanie w Biurze Wystaw Artystycz-

nych i Usług Plastycznych w Pile uświet-

niła swoją obecnością liczna grupa rad-

nych wszystkich czterech kadencji. 

Warto w tym miejscu zaprezentować 

kilka faktów związanych z funkcjonowa-

niem Rady: 

 

Starostowie pilscy: 

- Ireneusz Michalak (lata 1998-1999) 

- Leszek Partyka (lata 1999-2006) 

Powiat Powiat piętnastolatkiempiętnastolatkiem  

- Tomasz Bugajski (2006-2010) 

- Mirosław Mantaj (od 2010 roku) 

Przewodniczący Rady Powiatu: 

- Henryk Kazana (lata 1998-2002) 

- Arkadiusz Kamiński (2002-2006) 

- Mirosław Mantaj (2006-2010) 

- Marian Martenka (od 2010 roku) 

 

Liczebność Rady Powiatu w Pile – 

45 radnych w latach 1998-2002 (I ka-

dencja), 25 radnych w latach 2002-2013 

(II, III i IV kadencja) 

Radnymi wszystkich kadencji było 

79 osób 

 

Radni, którzy zmarli: 

- Dyonizy Pabich, 

- Jan Niedźwiecki, 

- Wiesław Zych, 

- Włodzimierz Winkler, 

- Stanisław Nowak. 

Radni Rady Powiatu w Pile spra-

wujący swoją funkcję nieprzerwa-

nie w latach 1998-2013: 

- Marian Madej, 

- Mirosław Mantaj, 

- Marian Martenka, 

- Tadeusz Matysko, 

- Leszek Partyka. 

Procentowo najwięcej pań (26,6%) 

współtworzyło początkowy skład Rady I 

kadencji. Najmniej pań było w III kaden-

cji (8%). 

 

Średnio w każdej z trzech zakończonych 

kadencji odbyło się 48 sesji; w każdej z 

nich podjęto przeciętnie 468 uchwał. 

 

Najdłuższa sesja Rady Powiatu w Pile 

odbyła się 24 maja 1999 roku – trwała 

10 godzin, a protokół z jej obrad liczy 

66 stron. 

 

2 października 2007 roku odbyła się w 

Starostwie Powiatowym w Pile wspólna 

sesja Rady Powiatu i Rady Miasta. 
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cd. s. 9 

My My ––  o miłości i szczęściuo miłości i szczęściu  
Człowiek chce być kochanym i kogoś kochać 

K 
ażdego dnia walczymy o 

szczęście i miłość, a wszyst-

ko zostaje rozstrzygnięte 

pod koniec naszego życia. 

Walka ta często wyłania zarówno wygra-

nych jak i tych, którzy po raz kolejny 

ponieśli klęskę. W sporcie mówi się: 

„Ktoś musi przegrać, aby ktoś inny mógł 

wygrać.” W dyscyplinie zwanej życiem, 

dopóki będziemy marzyć, posiadać na-

dzieję, wszyscy będziemy zwycięzcami. 

 

Chcieliśmy sprawdzić poprzez ankietę 

jak my, młodzież, spoglądamy na swoją 

historię, którą sami tworzymy. Jest ona 

odzwierciedleniem naszych czynów, za-

równo tych złych jak i dobrych. 

     

Zadaliśmy dwa pytania. Brzmiały one 

następująco: 

„Czego najbardziej potrzebujesz w swo-

im życiu: miłości, szczęścia, nadziei, bez-

pieczeństwa? Dlaczego?” 

„ Gdybyś mógł/ mogła cofnąć się w cza-

sie zmienił/ zmieniłabyś coś? Dlaczego?” 

Zdajemy sobie sprawę, że pytania, choć 

dotyczyły podstawowych wartości, tak 

naprawdę nie były łatwe i wymagały 

chwili zastanowienia. Najwięcej kłopo-

tów przysporzyły osobom, które być 

może wcześniej nie zastanawiały się nad 

sensem i celem swojego życia, bądź po 

prostu nie chciały wypełniać ankiety. 

Wykazały się jednak niesłychaną krea-

tywnością i „zobrazowały”- za pomocą 

kilku słów, a także rysunków - swoje 

„zagubienie” (dziękujemy za tę napiętno-

waną poczuciem humoru inicjatywę) 

Ankieta została przeprowadzona w kla-

sach: 1c, 1a, 1SMS, 2b, 2SMS. Anonimo-

wo. 

 

Trochę statystyk 

Pytanie I: 

Okazuje się, że w pierwszych klasach 

przeważa potrzeba miłości. Także szczę-

ście odgrywa dla nich ważną rolę. Kilka 

osób twierdziło, że potrzebuje wszyst-

kich wymienionych czynników, ponieważ 

„ Wszystkie te czynniki tworzą nasze wspa-

niałe życie i są nam bardzo potrzebne. 

Niektóre wynikają z innych np. miłość po-

woduje szczęście. Nadzieja - matką głupich 

lub umiera ostatnia, ja wierzę w to drugie. 

Poczucie bezpieczeństwa jest również bar-

dzo potrzebne w życiu - nie musimy się 

niczego bać, mając zagwarantowaną ochro-

nę.”  

Klasy drugie natomiast potrzebują 

zarówno szczęścia jak i miłości.  

 

Pytanie II: 

Generalizując: 

Klasy drugie ponownie są niepewne. 

klasa 2b - nie chcę zmieniać nic w 

czasie. 

klasa 2SMS - chce zmienić swoją prze-

szłość 

Natomiast klasy pierwsze chcą zmie-

nić swoje postępowanie. 

klasa 1a- nie chce nic zmieniać 

klasa 1c- chce naprawić swoje błędy 

klasa 1SMS- przewagą jednego chłopa-

ka, także chce zmienić swoją prze-

szłość.  

 

Miłość - życiowe potrzeby każde-

go z nas 

Czym jest miłość? 

Miłość - pojęcie wieloznaczne i trud-

ne do zdefiniowania, odnoszące się do 

uczuć oraz relacji międzyludzkich. 

Wyróżnia się wiele form miłości. Jest 

ona zwykle związana z silną więzią 

międzyludzką i poczuciem szczęścia. 

Przez niektórych ludzi bywa uważana 

za sens życia, czyniąc je prawdziwym i 

w pełni szczęśliwym. Pozostaje zatem 

pytanie: „Co o miłości sądzi młodzież i 

dlaczego jej potrzebuje?” 

 

 „Daje poczucie tego, że jesteśmy ważni 

dla kogoś i mamy dla kogo żyć.” 

„Najważniejsza w życiu jest miłość i ta w 

rodzinie i ta partnerska. Nie możemy 

czuć się samotni i niechciani, bo nasze 

życie wydawałoby się bez sensu. Kiedy 

już między nami jest miłość to musimy 

czuć się bezpieczni razem. W miłości 

powinna być nadzieja, że wszystko bę-

dzie w porządku.” 

„ Ponieważ potrzebuję ciepła od drugiej 

osoby.” 

„ Człowiek chce być kochanym i kogoś 

kochać.” 

„Potrzebuję miłości, aby w trudnych chwi-

lach mieć oparcie w bliskiej osobie.” 

„Mając miłość posiada się jednocześnie i 

nadzieję i szczęście. Daje ona lepsze 

spojrzenie na świat i motywację do osią-

gania wyznaczonych celów.” 

„Miłość nakazał nam szerzyć Bóg, gdyż 

On sam jest miłością. Aby miłość mogła 

być spełniona musimy być szczęśliwi.” 

Jak widać tyle ile ludzi, tyle różnych 

myśli. Każdy z was ma pewnie swoje 

przemyślenia na dany temat.  

 

Od zakochania do trwania 

Pamiętajmy, że słowo miłość najlepiej 

określa zdanie złożone z dwóch słów – 

„KOCHAM CIĘ”, nie powinno się mó-

wić tego byle komu. Często zarówno 

ludzie dorośli, jaki i młodzież mylą zako-

chanie z miłością. Więc jaka jest różni-

ca? 

ZAKOCHNIE - to ono jest częstym 

„problemem” dzisiejszych piosenek, czy 

wierszy. Niejeden z was przeżył już 

pewnie swoje pierwsze zakochanie, 

trzepot tysięcy motyli, szybsze bicie 

tętna na widok tej osoby, radość często 

pokrywająca się ze stresem. Te setki 

nieprzespanych nocy i rozmyślanie o 

Niej/ o Nim, ilość pozytywnej energii, 

jakbyś zaraz miał/ miała wybuchnąć, to 

obsesyjne myślenie o obiekcie wes-

tchnień. Jednak to przemija, prędzej czy 

później. Kiedy w końcu poznasz wady 

tej osoby, kiedy w końcu zaczniecie się 

sprzeczać, a bycie obok niej zacznie 

stawać się codziennością w niecodzien-

ności, kiedy w końcu na widok twojej 

miłości przestaną trzepotać motyle, a 

serce zacznie bić normalnym rytmem i 

przestaniesz się stresować, faktyczne 

defekty nie będą przeszkodą do trwania 

u boku danego chłopaka/ dziewczyny, 

możliwe, że stan przekształcił się w 

uczucie, o które trzeba dbać każdego 

dnia, bo samo „budować” i trwać nie 

będzie. 

 

Zmiany 

Wszystkie działania wpływają na nasze 

samopoczucie. Często mówimy „Chcę 

cofnąć się w czasie, tyle bym zmienił/ 

zmieniła. Tak bardzo chciałabym/ chciał-

bym żeby było inaczej.” Jednak czy war-

to? Uczniowie naszego liceum myślą 

następująco: 

 

„ Nie. Jak to powiedziała jedna mądra i 

znana mi osoba „ wszystko ma wpływ na 

wszystko”. Zmieniając jedną sytuację, ra-

czej moglibyśmy zmienić wszystko. Nie 

poznalibyśmy wielu wspaniałych osób, nie 

przeżylibyśmy wielu udanych chwil. 

Wszystko składa się nasze doświadczenie, 

które kształtuje osobowość każdego z nas. 

Było, tak jak być musiało- ktoś tym pokiero-

wał, a jeśli naważyliśmy sobie piwa, to 



I Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej- Curie w Pile 
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teraz sami musimy je wypić.” 

„ Chciałabym zmienić swoją przeszłość, 

ponieważ wiedziałabym jak postąpić w 

niektórych sprawach. Myślałabym bardziej 

dojrzale, nie tak pochopnie, bo wiedziała-

bym, jakie to przyniesie skutki.” 

„ Nawet gdybym mogła, to nic bym nie 

zmieniła. Wierząc, że dzięki temu wszyst-

kiemu co przeżyłam (także dzięki tym 

złym rzeczom), jestem tym, kim powinnam 

i znajduję się tam, gdzie powinnam. Nic 

bowiem w naszym życiu nie dzieje się z 

przypadku.” 

„Zmieniłabym wiele moich poprzednich 

zachowań i decyzji, postarałabym się, by 

nie zranić drugi raz tych samych osób, 

naprawić wszelkie krzywdy lub nie dopu-

ścić do nich.” 

„ Nie chciałabym niczego zmieniać, ponie-

waż niczego w życiu nie żałuję. Nawet 

moje błędy wyszły mi na dobre.’ 

„Niczego nie chciałbym zmieniać. Po to są 

błędy, by się na nich uczuć.” 

 

Wbrew pozorom przeszłość oraz przy-

szłość są silnie powiązane ze sobą, a 

mianowicie to drugie wynika z pierw-

szego. Wydaje mi się, że gdybyśmy 

zmienili nasze dawne czyny, zmieniliby-

śmy siebie, a także naszą przyszłość, co 

wcale mogłoby nie być korzystne. Jeste-

śmy tylko ludźmi, którzy całe życie się 

kształcą, nie tylko korzystając z pod-

ręczników, ale też przez swoje czyny. 

Każdy błąd jest ważny, tak jak książka 

przygotowuje nas do następnego zdania 

egzaminu, tak samo pomyłka przygoto-

wuje do danej sytuacji. Tak więc liczmy 

się z naszymi słowami, czy też czynami, 

bądź uczmy się na błędach naszych i 

innych, aby w przyszłości nie zrobić 

czegoś głupiego po raz kolejny. . 

 

P.W. 

My My ––  o miłości i szczęściu cd.o miłości i szczęściu cd.  

FAT CZY FITFAT CZY FIT  

O 
dkąd pamiętam nienawidzi-

łam ćwiczyć. Bo jak to tak 

można się pocić i męczyć? I 

co? Jeszcze może satysfak-

cję z tego czerpać? Wychowanie fizycz-

ne uważałam za zupełnie niepotrzebny 

przedmiot i unikałam jak ognia, byle tyl-

ko znów nie musieć biegać na osiemset 

metrów. A zdrowe i racjonalne odży-

wianie? Przecież nie jadłam aż tyle, że-

bym musiała to spalać. Potężne uda tłu-

maczyłam genetyką, a fałdki na brzuchu 

okresem dojrzewania. „Do osiemnastki 

zgubisz!” powtarzała moja mama. A więc 

czekałam na osiemnaste urodziny, aż 

pewnego dnia trafiłam na jeden z progra-

mów autorskich Ewy Chodakowskiej. 

Obiecywała pierwsze efekty już po mie-

siącu wspólnego ćwiczenia, a mi akurat 

zostały dwa. „I co? Do czerwca mam tak 

machać tą nogą w bok?” komentowałam 

znudzona. Po dwudziestu minutach leża-

łam spocona na podłodze i zastanawia-

łam się jak mogłam tak zaniedbać samą 

siebie.  Po tygodniu prób podwyższyłam 

poprzeczkę intensywności, a po obieca-

nym miesiącu usłyszałam pierwsze 

„schudłaś?”, które dało mi jeszcze więcej 

motywacji. W końcu stało się to dla 

mnie codziennością, a kupując urodzino-

wą sukienkę wybrałam rozmiar dwa razy 

mniejszy. We wrześniu szkoła zaczęła 

straszyć mnie maturą. Doskonale zdawa-

łam sobie sprawę, że będzie to dla mnie 

ogromny wysiłek psychiczny, jak i głów-

ne źródło stresu. Musiałam znaleźć jakiś 

sposób na rozładowanie napięcia, wymę-

czenie fizyczne oraz kontynuację swoje-

go nowego trybu życia. Postanowiłam 

wybrać się na siłownię. Pierwsze zajęcia 

z trenerem, mimo trwającej już jakiś 

czas przygody z fitnesem,  skończyłam 

ze łzami w oczach. Następnego dnia 

wróciłam po więcej. Przysiady i wykroki 

robione przed telewizorem zamieniłam 

na te ze sztangą oraz hantelkami. I mimo 

iż moja waga nie wskazuje liczby jaką 

chciałabym tam ujrzeć, a przerwy między 

udami jak nie było tak nie ma, po godzin-

nym treningu brzucha, kiedy pali mnie 

każda jego część, moja radość jest 

wprost nie do opisania.  A ja wciąż chcę 

więcej! Miło jest popatrzeć na zdjęcia fit-

dziewczyn zamieszczanych w Internecie, 

ale dla mnie to ja jestem motywacją. 

Każdy zgubiony centymetr i każdy napi-

nający się mięsień, o którego istnieniu 

wcześniej nie miałam pojęcia, daje chęć, 

by nawet gdy Orkan Ksawery szalał na 

dworze pójść wyciskać z siebie siódme 

poty podczas interwałów biegowych na 

bieżni. Bezczynnie jeszcze nikt niczego 

nie osiągnął. Jedyne czego w tym 

wszystkim potrzeba to dyscypliny, cier-

pliwości i odrobinę ciężkiej pracy, po-

nieważ każda godzinna ćwiczeń to 

sześćdziesiąt minut bliżej do wymarzo-

nego ciała. 

motywująco-Zmotywowana 

P 
ostaraj się przypomnieć sobie, jak 

wiele razy postanawiałeś sobie zmia-

ny w swoim życiu. Ile z tych postano-

wień udało się zrealizować? Codziennie 

miliony ludzi wyznacza sobie cele, których 

nie osiąga. Trudno uwierzyć, że aż 99% 

postanowień noworocznych nie jest realizo-

wane. Na pewno znasz moment, w którym 

rysuje się przed tobą wspaniała wizja przy-

szłości, od której dzielą cię tylko własne 

ograniczenia. Dlaczego tak trudno się z nimi 

uporać? 

Początki zawsze są najtrudniejsze. Każdy 

człowiek ma w sobie pokłady motywacji, 

które tylko czekają na wykorzystanie. Uwa-

żasz, że ciebie na pewno to nie dotyczy? W 

takim razie zadaj sobie poniższe pytania: 

 Czy gdybyś wygrał ogromną sumę 

pieniędzy, czy odkładałbyś odebranie nagro-

dy na później? 

 Czy gdyby ktoś szczególnie ci bliski 

znalazł się w sytuacji bezpośredniego zagro-
żenia życia, czy byłbyś w stanie odłożyć na 

później akcję ratunkową? 

Wyobraź sobie, że zaatakował cię groźny 

pies. Czy chciałoby ci się przed nim uciekać? 

 

   W każdym z tych przykładów musiałbyś 

znaleźć w sobie motywację do działania. 

Sztuką jest robić to bez doraźnej presji. Ale 

jak? Oto kilka prostych przykładów: 

 

*Znajdź swoje „dlaczego?”- dlaczego 

chcesz gdzieś pojechać, czegoś się nauczyć, 

coś osiągnąć lub coś sobie kupić? 

*Wyznacz cele i zrób dokładny plan – 

jeśli tego zabraknie to żadne techniki moty-

wacyjne nie zadziałają. 

*Mały krok – podziel zadanie na małe ele-

menty i zrób coś, co zajmie maksymalnie 5 

minut. Początek jest zawsze gorszy niż kon-

tynuacja zadania. 

*Nagradzaj się – za osiągnięcie konkret-

nych etapów. 

*Wyznaczaj sobie terminy – wyznacze-

nie konkretnej daty spowoduje, że nawet 

jeśli nie zdążysz ze wszystkim to i tak twoja 

praca będzie znacznie wydajniejsza. 

*Oczekuj ulgi – oczekuj, że po dobrze 

wykonanej pracy poczujesz się wspaniale. 

*Korzystaj z „przypominajek” – ustaw 

na pulpicie zdjęcie swojego celu, noś kartkę 

z przypomnieniem w portfelu, przyklej cel 

na lustrze w łazience, na lodówce i w innych 

miejscach, do których często zaglądasz.. 

 

Klaudia 

Co powstrzymuje Co powstrzymuje 

cię przed cię przed   

sukcesem?sukcesem?  
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Dlaczego Dlaczego   

przeklinamy ?przeklinamy ?    

M 
y, jako uczniowie, pewnie 

nie raz mieliśmy takie mo-

menty w swoim życiu, kiedy 

przeklęliśmy i być może 

zdarza nam się to codziennie . Od strony 

psychologicznej jest to pewien rodzaj 

gniewu na coś, co nam się nie podoba, 

przejaw frustracji, czy złości. Po rozmo-

wie z pewną grupą osób, dowiedziałam 

się że niektórzy przeklinają, by dopaso-

wać się do otoczenia, przez co czują się 

niezręcznie, bo w domu nikt nie przekli-

na. Inni natomiast przeklinają, bo ich 

koledzy czy koleżanki mają tak w zwy-

czaju. Wiele osób twierdzi, że przeklina-

nie u osób młodych występuje już pra-

wie wszędzie, niezależnie od tego, jakie 

zachowanie wyniosło z domu. "Często 

widuję 10- latka, który idzie z kolegą po 

ulicy i przeklina bardziej niż ja, gdy mam 

zły dzień" . To słowa mojego kolegi, któ-

ry podziela opinię starszego pokolenia. 

Wymieniłam kilka z typowych czynni-

ków, które odpowiadają na pytanie – 

dlaczego przeklinamy. W dzisiejszych 

czasach często też przeklinamy, gdy wy-

rażamy opinię o jakiejś osobie. Aby po-

kazać rówieśnikom, że " nie damy sobie 

w kaszę dmuchać" wysławiamy się o 

nielubianej przez nas osobie tak czy nie 

inaczej, wzbudzając strach i respekt, któ-

ry moim zdaniem jest absurdalny. Prze-

klinamy również, aby obniżyć napięcie, 

stres, który trzymamy w sobie przez 

długi okres. Ich powodem może być 

chociażby sprawdzian, który okazał się 

być trudny pomimo tego, że zarwaliśmy 

noc. Przeklinając podczas choroby lub 

gdy dopada nas depresja – doznajemy 

złagodzenia bólu, chociażby tego psy-

chicznego. 

Są emocje, jest (językowa) reakcja - cie-

kawostka: 

 „W stanach napięcia emocjonalnego 

naturalną formą reakcji językowej jest 

zwięzłość, kompresja i wyrażanie się 

wprost. Zatem preferowany tworzywem 

językowym są elementy o negatywnej 

konotacji. Co więcej, wypowiedzi w sta-

nie silnych emocji negatywnych bazują na 

głoskach, które dają się akustycznie 

wzmocnić, stąd nawet zwyczajne słowa, 

wypowiadane w złości, mają tendencję 

do wzmocnionej akustyki " (źródło:  

http://www.psychologia-spoleczna.pl/) 

 Wiktoria Pełechaty  

Smutny jak Polak?Smutny jak Polak?  

N 
areszcie wyczekiwany 

weekend. Wraz z kole-

żankami wybieram się na 

kawę i ciastko do kawiar-

ni w centrum miasta. Pora poplotko-

wać o naszych znajomych ze szkoły 

albo podyskutować o modzie lub fil-

mie. Tym czasem rozmowa schodzi 

na niezbyt optymistyczne tematy.  

Rozpoczyna się licytacja o to, kto ma 

w życiu gorzej. 

Pierwsza wymienia jak dużo spraw-

dzianów ma w tym tygodniu. Druga 

jak bardzo jest gruba. Trzecia pocie-

sza ją, że to nie prawda, przecież to 

ona jest z nas najgrubsza. Ma szerokie 

łydki i niezliczone wałeczki na brzu-

chu. Czwarta opowiada za to, jaki ma 

problem z bolącą nogą.  

Przysłuchuje się temu z ciekawością. 

Zawsze wydawało mi się, że ludzie 

uwielbiają się chwalić tym, co mają 

najlepsze. Była między nimi rywaliza-

cja o to czyj samochód jest szybszy 

albo czyja kobieta ładniejsza. Matki 

często opowiadały o idealnym życiu 

swoich córek. O ich bogatym mężu, 

zdolnych dzieciach oraz ogromnym 

mieszkaniu. 

 

Tymczasem ludzie coraz częściej 

prześcigają się w wymienianiu swoich 

życiowych porażek, niepowodzeń. 

Zastanawiam się, dlaczego tak bardzo 

uwielbiamy robić z siebie męczenni-

ków. Czy jest to próba otrzymania od 

reszty współczucia? A może to po 

postu nasz polski wrodzony pesy-

mizm i miłość do narzekania? Na na-

szych ulicach nie widać wielu 

uśmiechniętych twarzy. Zazwyczaj 

jest to grymas, a na zadowolonych 

ludzi patrzy się jak na kosmitów.  

Beata Pawlikowska napisała na swojej 

stronie internetowej : „Skoncentruj 

się na tym, co jest dla Ciebie ważne. 

Pracuj uczciwie. Myśl pozytywnie. 

Ciesz się tym, co masz. Bądź życzliwy. 

Uśmiechaj się i kochaj”. Myślę, że 

każdy z nas powinien tak postępować 

codziennie. 

 

Patrycja 

ZaprawieniZaprawieni  

w jeździew jeździe  

W 
ydawałoby się, że zmia-

ny dotyczące wymo-

gów uzyskania prawa 

jazdy wpłynęły nega-

tywnie na społeczeństwo. Jednakże 

jestem przekonana, iż rocznik tego-

rocznych maturzystów pod względem 

zdawalności pobił rekord. Chociaż w 

naszym mieście trudno jest przebrnąć 

przez egzamin, to liczba chętnych wciąż 

wzrasta. Co trzecia osoba posiada pra-

wo do jazdy, a duża część pozostałych - 

kurs rozpoczęła. Wnioski są dwa. Albo 

jesteśmy bardzo zdeterminowani w 

dążeniu do celu i jesteśmy w stanie 

zdać egzaminy mimo wysokiego progu. 

Albo jesteśmy zbyt leniwi, by poruszać 

się pieszo lub komunikacją miejską. 

Jeden z uczniów naszego liceum 

powiedział, że najważniejsza jest deter-

minacja. „Bardzo dużo zależy od egza-

minatora, jednakże nie powinniśmy się 

zniechęcać. Trzeba dążyć do celu!” 

Przecież to tylko kilka godzin wykładów 

dotyczących poruszania się po drogach, 

nauka pierwszej pomocy, trzydzieści 

godzin jazd, egzamin teoretyczny i 

praktyczny. A później- możemy idealnie 

zaparkować na ulicy Wincentego Pola. 

Teraz praktycznie każdy, kto otrzyma 

wynik pozytywny, wstawia zdjęcie arku-

sza przebiegu części praktycznej. Miej-

my nadzieję, że i Ty będziesz następny. 

 

Marzena Mielniczuk 

http://www.psychologia-spoleczna.pl/
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W 
 naszej szkole jest wielu 

ludzi, którzy poza biologią, 

fizyką, matematyką i innymi 

przedmiotami znajdują czas na rozwija-

nie swoich zainteresowań. Jedną z ta-

kich pereł jest Pamela Sienkiewicz z 

klasy Ic, której największą pasją jest 

recytacja oraz pisanie wierszy i opowia-

dań. Pamela bierze udział w licznych 

konkursach recytatorskich od najmłod-

szych lat i osiąga wiele sukcesów. 

Jednym z ostatnich jest drugie miejsce 

w VIII Turnieju Twórczości Religijnej w 

Koszalinie. Oprócz  tego Pamela zajmu-

je się ewangelizacją w sieci. Prowadzi 

własny blog ,,Bez granic dla Boga”, na 

którym to umieszcza swoje prace, prze-

myślenia i pomaga wielu młodym lu-

dziom, którzy odnajdują z nią nić poro-

zumienia. Jest indywidualistką, która w 

pasjach odnajduje radość i siłę do co-

dziennego życia. Poza tym Pamela od 

tego roku zaczęła trenować aikido, po 

kilku latach ćwiczenia karate, w którym 

to również odnosiła mnóstwo sukce-

sów. Jak widać Pamela ma mnóstwo 

zainteresowań, które pomagają rozwijać 

się jej na każdej płaszczyźnie i tylko ta-

kie zróżnicowanie pozwala jej w pełni 

dostrzec w życiu wszystko to, co naj-

lepsze. Pamela jest, zdaniem innych, 

bystrą i koleżeńską osobą, która nie boi 

się upierać przy swoich racjach i zawsze 

ma własne zdanie.  

Ewa Presnal  

Indywidualiści… Indywidualiści… 

Marzyciele… Marzyciele…   

Pasjonaci…Pasjonaci…  

Stoję… 

Drzewa tak rozpaczliwie szumią, 

Jakby tęskniły. 

A Ja choć na krótką chwilę mogę scho-

wać moją bladą dłoń 

W Twojej. Zimnej… 

Chciałabym by ta chwila trwała wiecz-

nie, 

Tak jak wieczne jest oczekiwanie na 

Ciebie każdej nocy 

We śnie. 

 

Ale Ty już musisz iść… 

Biegniesz tak szybko, na każde Jego 

wezwanie. 

Krzyczę: „Czekaj!” 

Ale Ty odchodzisz, nie odwracając się. 

„Zostań, proszę!” 

Ale Ty rozmywasz się we mgle bezna-

dziejnej codzienności. 

„Gdzie jesteś?! Dlaczego?!” 

Pytam…  

Cały czas błądzę  

i szukam… 

Odpowiedzi… 

 

Twoje milczenie jest wymowne. 

 

Znowu zostaję sama… 

Towarzyszący ból chowam w strugach 

deszczu. 

Nasze spotkanie zostało przerwane… 

Ponownie w nieodpowiednim momen-

cie. 

 

Kiedy będzie mi dane spotkać się z 

Tobą raz jeszcze? 

SpotkanieSpotkanie  
Paulina Wawrzyńczak 

Twoja malutka dłoń w mojej, 

która zwiedziła cały świat. 

Włączam malutkie światełko 

nad Twoim łóżeczkiem, 

by pochłonęły Cię kolorowe sny 

o Disneyowskich księżniczkach. 

Zrobiłabym wszystko, 

żebyś tylko taka została. 

 

Nie dojrzewaj, 

nie zmieniaj się. 

Wszystko może zostać takie proste. 

Nie pozwolę, żeby ktokolwiek Cię 

skrzywdził 

Nie pozwolę, żeby ktokolwiek złamał Ci 

twoje malutkie serduszko. 

 

Przywracaj w myślach swój dziecięcy 

pokój,  

Zapamiętaj dźwięk powrotu taty do 

domu. 

Zapamiętaj wszystkie kroki, 

zapamiętaj wszystkie słowa 

i ulubione piosenki twojej młodszej sio-

stry. 

Nie przestawaj śpiewać, 

Nawet gdy wszystkie myśli odejdą. 

 

Boję się, 

że wszystko, co mam, kiedyś przepad-

nie. 

 

I oto jestem 

w swoim dorosłym świecie. 

Jest dużo zimniej niż przypuszczałam. 

Więc otulam się dziecięcym kocem 

i włączam nocne światełko. 

 

Chciałabym po prostu nigdy nie dora-

stać! 

Dziecięce doznaniaDziecięce doznania  
Paulina Wawrzyńczak 



I  Liceum Ogólnokształcące zdoby-

ło złoto w odbywającym się 11 

grudnia finale Mistrzostw Powiatu Szkół 

Ponadgimnazjalnych w Koszykówce 

Chłopców. Drużyna prowadzona przez 

pana Krzysztofa Stadnika wygrała w półfi-

nale rozgrywek z ubiegłorocznym triumfa-

torem - ZSP nr 2 77:59, zaś w finale roz-

prawiła się z gospodarzem rozgrywek - 

Zespołem Szkół Gastronomicznych - 

43:31. Zdecydowanym liderem naszej 

ekipy był Łukasz Mostek, który zdobył w 

półfinale aż 62 punkty, co jest nowym 

rekordem rozgrywek. Reprezentacja I LO 

w Pile wystąpiła w następującym składzie: 

Łukasz Mostek, Karol Szumlicz, Cezary 

Migdalczyk, Kamil Kurczaba, Karol Wrób-

lewski, Hubert Derdowski, Rafał Olszew-

ski, Adrian Pozorski, Kamil Blechacz, To-

masz Mijalski. 

I LO mistrzem powiatu w koszykówce!I LO mistrzem powiatu w koszykówce!  
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1-  Klasyka horrorów, Bydgoszcz 
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