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Z życia Szkoły 

Studniówka 2015 
W poniedziałek  5 stycznia  w siedleckiej Orchidei   I Katolickie Liceum 

Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny w Siedlcach   rozpoczęło sezon studniówek                          

Całonocną zabawę poprzedziła część oficjalna. Po przemówieniach  Dyrektora Szkoły         

ks. Jacka Świątka, księdza  Krzysztofa Barygi, przedstawiciela biskupa siedleckiego i  pani 

Magdaleny Izdebskiej, reprezentanta rodziców, uczniowie podziękowali swoim 

wychowawcom za ich trud i poświęcenie w pracy dydaktyczno-wychowawczej. Wyrazili 

również wdzięczność dyrekcji, nauczycielom i pracownikom szkoły a przede wszystkim 

rodzicom. Wreszcie nastąpił moment, na który wszyscy czekali. Ksiądz dyrektor 

wypowiedział słowa: Poloneza czas zacząć !!!Z ogromnym przejęciem zatańczyliśmy go w 2 

turach. Do tańca przygotowywał nas pan profesor Piotr Kozioł. Ze wzruszeniem jak i wielką 

radością oglądali nas rodzice.  Potem przyszedł czas na zabawę mniej oficjalną, która 

rozpoczęła się walcem. Wszyscy ruszyli na parkiet i tańczyli do białego rana. Pozostało nam 

wiele wspomnień i zdjęć po studniówce. Teraz czeka nas, trzecioklasistów tylko ciężka praca,  

aby przygotować się do matury.   

 
 Klaudia Pniewska 
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Święto Patronów Szkoły 

 8 stycznia I Katolickie Liceum Ogólnokształcące im. Świętej Rodziny w Siedlcach 

obchodziło Dzień Patronów Szkoły - Świętej Rodziny.  Tegoroczna uroczystość miała 

szczególny charakter. Rozpoczęła się Mszą Św. odprawioną w katedrze pod przewodnictwem 

Księdza Biskupa Kazimierza Gurdy, Ordynariusza Siedleckiego. 

Następnie w budynku szkoły,  w auli im. ks. Karola Dębińskiego  dyrektor  ks. Jacek 

Świątek   otworzył Złotą Księgę Przyjaciół  I KLO, aby wpisać do niej osoby, które swoją 

życzliwością oraz wieloraką pomocą przyczyniły się do rozwoju placówki. Uwiecznione 

zostały  następujące osoby: ks. prałat Eugeniusz Filipiuk – proboszcz parafii katedralnej oraz 

dziekan dekanatu siedleckiego, ks. kanonik Sławomir  

Olopiak – proboszcz parafii św. Józefa w Siedlcach, ks. kan. Sławomir Kapitan – 

dyrektor Katolickiego Radia Podlasie, pani Iwona Księżpolska – właścicielka  drukarni 

IWONEX, pan Stanisław Przesmycki – właściciel Zakładu Elektroenergetycznego Zeltech 

oraz pan Maciej Pastor – właściciel Fabryki Rozwiązań Twórczych Meblat. Przyjaciołom 

szkoły wręczono kwiaty i dyplomy. W części artystycznej uczniowie przedstawili 

wielojęzyczne jasełka,  co pokazało  ich umiejętności posługiwania się językiem  angielskim, 

niemieckim i hiszpańskim. Nie zabrakło także wspólnego kolędowania. 

Ostatnim punktem było poświęcenie przez Księdza Biskupa nowoutworzonego 

laboratorium językowego i nowej sali wypoczynkowej dla uczniów. Warto podkreślić, że I 

KLO w Siedlcach jest jedną z najlepiej wyposażonych placówek oświatowych w regionie.                    

A.W. 
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Licealne połowinki 

 

Początek roku obfitował w szkolne imprezy. W styczniu trzecioklasiści rozpoczęli 

swoje tradycyjne studniówkowe odliczanie do matury, zaś w lutym uczniowie klas drugich 

świętowali licealne połowinki.  

          Przygotowania do nich trwały już od października, ich efekty mogliśmy ocenić 7 lutego 

w siedleckiej Novotce. Po krótkiej przemowie prof. Cezarego Wielgórskiego około godz. 19 

rozpoczęliśmy naszą zabawę półmetkową. W przerwach pomiędzy tańcami mogliśmy zjeść 

pyszny posiłek, a także zrobić wspaniałe pamiątki w postaci zdjęć klasowych (za obiektywem 

stanął oczywiście nasz szkolny fotograf prof. Wojciech Miszczak). Nie zabrakło również 

uhonorowania solenizantów, którzy tego dnia obchodzili swoje osiemnaste urodziny. O 

północy podano lodowy deser, po którym bawiliśmy się aż do samego końca.  

    Czy zabawa była udana? Myślę, że najlepszą odpowiedzią na to pytanie był stale 

zapełniony parkiet,  na którym pojawiali się również nauczyciele.  

  

                                                                           Krysia Uziębło  

 



 
 

str. 7 
 

Ogólnopolska konferencja 

matejkowska w I KLO 

W czwartek 12 lutego 2015 uczniowie klas humanistycznych uczestniczący w 

programie Praca z Uczniem Zdolnym  wzięli udział w Ogólnopolskiej konferencji 

matejkowskiej, która odbyła się w auli I KLO w Siedlcach. 

W sympozjum naukowym wybitni badacze dziejów Polski  i historii sztuki ( z 

Krakowa, Warszawy i z siedleckich uczelni) przedstawili mało znane zagadnienia związane z  

obecnością wątków historycznych na obrazach mistrza Matejki. Mało kto wie, że słynny 

obraz przedstawiający Stańczyka został namalowany przez zaledwie 25-letniego artystę, a 

obraz „Hołd carów Szujskich” jest pewną interpretacją malarza, gdyż car Szujski był jeden! 

Natomiast Szczerbiec – miecz koronacyjny królów polskich odnaleźć można na obrazach 

mistrza Matejki, ale do końca nie wiadomo, co jest legendą, a co prawdą w historii tego 

regalium. 

W zamian za wypożyczenie obrazu El Greca „Ekstaza świętego Franciszka” Muzeum 

Narodowe w Krakowie przywiozło do siedleckiego Muzeum Diecezjalnego bogatą kolekcję 

obrazów zatytułowaną „Sławne wydarzenia z dziejów Polski na obrazach i rysunkach Jana 

Matejki”, którą można oglądać od 13 lutego do 27 marca 2015.  

Barbara Taras 

 

                                                                        

 

 

 

 

 



 
 

str. 8 
 

Warsztaty z profesorem 

Mariuszem Jędrzejko 

 
Dnia 27 lutego w I KLO odbyły się zajęcia profilaktyczne poświęcone zagadnieniu 

zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu. Uczestniczyli w nich uczniowie wszystkich 

klas. Prowadzącym był Maciej Szczodrowski z Centrum Profilaktyki Społecznej. 

Gość wyjaśnił, iż choć internet sam w sobie jest tylko „ciągiem kabli”, nie jest ani zły, 

ani dobry, jednak już wzorce zachowań przyjmowane na skutek jego złego użytkowania 

mogą mieć negatywne skutki. Przykładem złego korzystania może być ucieczka od 

rzeczywistości w świat portali społecznościowych. Choć Facebook czy Twitter oferują moc 

bodźców pozwalających na odczucie iluzji współistnienia z drugim człowiekiem, należy zadać 

pytanie, czy prawdziwy jest „sieciowy” wizerunek naszego kolegi, przyjaciela. Jednak nie 

można poznać drugiej osoby wyłącznie za sprawą „wrzucanych” przez nią piosenek, zdjęć czy 

statusów. W kwestii dzielenia się doświadczeniami internet także ogranicza, ponieważ na 

serwisach społecznościowych możemy obejrzeć zdjęcia z przeżytych wakacji, ale nie 

porozmawiamy na temat pasjonujących przygód, które przeżyliśmy. Natomiast na zupełnie 

inny efekt możemy liczyć wywołując zdjęcia i pokazując je najbliższym, wtedy dowiemy się 

więcej i zbliżymy do siebie. 

Korzystając z usług trzeba szanować prywatność swoją i innych. Przepisy zabraniają 

publikowania wizerunku osób bez ich zgody, dlatego należy uważać na prezentowane zdjęcia 

bądź filmy, by nie wejść w konflikt z prawem. Zagrożeniem są falsyfikaty popularnych 

serwisów czy sklepów, które służą wyłącznie wyłudzaniu danych. Zapobiec można temu 

zwracając uwagę na regulamin korzystania z serwisu. 
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Także bezmyślna nauka z wykorzystaniem stron ma swoje negatywne skutki. Choć używanie 

serwisów oferujących natychmiastowe rozwiązania zadań jest proste, jednak nie zapewnia 

zrozumienia, jest skorzystaniem z łatwiejszego rozwiązania, które w dalszej perspektywie jest 

szkodliwe dla rozwoju ucznia. 

Moim zdaniem spotkanie było interesujące ze względu na swoją aktualność oraz 

zaangażowane i żywiołowe prowadzenie zajęć. Wyniosłem z niego postanowienie o bardziej 

świadomym korzystaniu z internetu. 

                                                                                                  Szymon Bednarczyk 

Casting do kółka teatralnego 
 

Dnia 16.02 w naszej szkole odbył się nabór do warsztatów teatralnych. Wszyscy 

chętni uczniowie zjawili się w poniedziałek w szkolnej auli. Poznaliśmy tam pana Macieja 

Czapskiego, aktora i reżysera Macieja Czapskiego, kierownika artystycznego Studia 

Teatralnego im. Jacka Woszczerowicza przy Centrum Kultury i Sztuki w Siedlcach, 

który przygotował dla nas kilka ćwiczeń teatralnych. Było to połączenie kalamburów oraz 

głuchego telefonu. Następnie  sprawdził nasze predyspozycje teatralne oraz wokalne. Dwie 

godziny minęły nam w mgnieniu oka. Oczywiście każdy został przyjęty i razem będziemy 

tworzyć koło teatralne. Wszyscy  byli zadowoleni i opuścili aulę z ogromnym uśmiechem na 

twarzy.  

Karolina Orzełowska 
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Wywiad z panią Barbarą Taras 

-Dzień dobry Pani Profesor! Ma Pani troje dzieci - wszystkie 

ukończyły I KLO w Siedlcach. Czy wspierała je Pani w ich decyzji 

podjęcia nauki tutaj? 

-Dzień dobry! Mogę powiedzieć, że nie. Wspierały się wzajemnie, 

dlatego że moje najstarsze dziecko -  syn przyszedł do szkoły wtedy, 

kiedy szkoła powstawała. Był uczniem, kiedy była tylko pierwsza klasa, 

gdy powstawało liceum. Wtedy jeszcze, pewnie o tym wiecie, liceum 

mieściło się w podziemiach kościoła św. Józefa. Potem, za rok przyszła 

do tej szkoły moja córka, ale właściwie to była jej decyzja poparta tym, że jej o rok starszy 

brat był ze szkoły bardzo zadowolony. Decyzja Ewy - mojej córki wywołała zdziwienie 

koleżanek, wtedy liceum było jeszcze czteroletnie, więc szło się po 8 klasie szkoły 

podstawowej, koleżanki w większości wybrały inne szkoły i strasznie się dziwiły, że Ewa idzie 

do liceum katolickiego. Wówczas o KLO niewiele wiedziano, była dopiero  pierwsza klasa, po 

wakacjach miała być druga, wobec tego nie było jeszcze absolwentów, zdanej matury, itd. 

Natomiast fakt, że jest to szkoła katolicka budziło pewne skojarzenia, wydawało się, że jest 

tam niesamowity rygor i zero wolności, a absolwent podstawówki czeka na naukę w liceum z 

taką świadomością, że będzie młodym człowiekiem, mogącym  korzystać z różnych uroków 

wolności -  liceum katolickie się z tym nie kojarzyło. Natomiast wybór córki był podyktowany 

zapewne wyborem starszego brata. Moje najstarsze dzieci kończyły jeszcze liceum 

czteroletnie, natomiast ich młodszy o 10 lat brat  przyszedł do trzyletniego już liceum po 

skończeniu gimnazjum i był to już jego świadomy wybór. W tej chwili mówi, że był to 

najpiękniejszy czas w jego życiu. Wobec tego dzieci wybierały tę szkołę same, dla mnie to nie 

było łatwe. Nie jest łatwo mieć w szkole swoje dzieci. 

-Czy Pani dzieci dobrze wspominają swoją szkołę? 

-Tak. Cała trójka wspomina szkołę jako bardzo miły czas. Ze względów towarzyskich i z innych 

względów. Także teraz  - starsze  dzieci mają już ponad 30 lat, dawno ukończyły studia, ale 

wspominają szkołę jako  miejsce bezpieczne, przyjazne i radosne. 

-Czy utrzymują kontakt z kolegami i koleżankami z liceum? 

-Częściowo tak, ale utrzymywanie kontaktu, jak wiadomo, wśród młodych ludzi przenosi się 

do sfery elektronicznej, więc kontakt jest dosyć żywy ze sporą grupą. Zarówno koleżanki  

mojej córki  (ona kończyła klasę humanistyczną, gdzie większość stanowiły dziewczęta), jak i 

koledzy syna (on ukończył klasę matematyczną, gdzie większość stanowili chłopcy), wie o 

swoich kolegach sporo, kiedy przyjeżdżają  do Siedlec spotykają  się z tymi, którzy też 

przyjeżdżają do tego miasta, do domu rodzinnego. Życie biegnie, absolwenci KLO  mieszkają 
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w różnych  miastach,  nawet w różnych  państwach. Natomiast  kontakt, facebookowy 

głównie,  jest zachowany,  chyba  nawet ze sporą grupą.  

 

-Czy uważa Pani ,że I KLO dobrze przygotowało dzieci do wybranych przez nie kierunków 

studiów? 

-Mogę się pochwalić.  Syn skończył  Wydział Prawa na Uniwersytecie Warszawskim, skończył 

potem podyplomowe studia prawnicze w Stanach Zjednoczonych na Uniwersytecie 

Stanowym  Connecticut w Hartford , robi teraz aplikację adwokacką. Czasami dyskutujemy 

na temat lektur, ponieważ on ma ogromną pretensję, że w szkole poznaje się  mnóstwo 

lektur z dawnych wieków, a na przykład o współczesnej literaturze amerykańskiej nie 

dowiedział się w szkole niczego.  Córka skończyła iberystykę, również na Uniwersytecie 

Warszawskim,  jest tłumaczką, nawet fajną książkę dla dzieci po hiszpańsku napisała ( była 

rok na studiach wymiennych w Walencji), drugą przetłumaczyła ( o rządach Chaveza w 

Wenezueli).  Kiedy one kończyły liceum, były jeszcze egzaminy wstępne na studia. Iberystyka 

na Uniwersytecie Warszawskim była wydziałem bardzo obleganym, na prawo na UW  

również egzamin nie był łatwy,  więc mogę powiedzieć, że im się udało. Zostały bardzo 

dobrze przez szkołę przygotowane.  

-Czy liceum ze swoimi chrześcijańskimi wartościami przyczyniło się do postawy w 

dalszym życiu, zgłębianiu i praktykowaniu zasad wiary, postawy 

życzliwości, uczciwości?                                                                                                                                   

---Myślę, że tak,  zdecydowanie. Tego się nie czuje, bo kwestia wiary, etyki to nie jest 

kwestia uczęszczania na  nabożeństwa i „odmawianie paciorków”. Natomiast, oczywiście,  

pewne zręby, fundamenty postawy moralnej, których  potem nie zniszczą żadne okoliczności 

są bardzo ważne i szkoła,  myślę, że zdecydowanie w tym utwierdza. Tak uważam, choć 

wiem, że nie da się tego udowodnić,  tak jak kwestii dotyczących człowieka, jego wyborów 

życiowych nie da się udowodnić procentami czy faktami. Ale na pewno tak jest.  

-Czy któreś z Pani dzieci mówiło kiedykolwiek, że żałuje, że wybrało tę, a nie inną 

szkołę? 

- Nie. To był zdecydowanie dobry wybór. Kiedy jestem w szkole, chciałabym, by uczniowie 

czuli się w niej dobrze, żeby czuli, że to jest taki szczęśliwy czas bycia tutaj. Moje dzieci to 

czują, zresztą mówią o tym zupełnie otwarcie, chociaż od ukończenia szkoły minęło sporo lat 

i ja zdecydowanie też tak czuję. Idę do szkoły z przyjemnością.  

-Czy poleca Pani I KLO w Siedlcach?                                                                                     - 

-Teraz w okresie rekrutacji  są spotkania w gimnazjach i zdarza mi się jechać na takie 

spotkania z gimnazjalistami -  uczniami trzecich klas. Zawsze na początek mówię, że nasz 

przyjazd nie jest reklamą. Reklama polega na tym, że oferuje się produkty z taką myślą, by 

jak najwięcej ludzi kupiło jakiś tam produkt reklamowany. Natomiast ja zawsze mówię, że 

nie zapraszam do liceum wszystkich, wcale nie. To nie jest tak, że KLO jest szkołą dla 

http://www.google.pl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0CCIQFjAA&url=http%3A%2F%2Fpl.wikipedia.org%2Fwiki%2FConnecticut&ei=Ob3oVNzLGdTvavvBgoAC&usg=AFQjCNHVhVv23A67wH6Q23xDz26gWNlsLA
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wszystkich, że bardzo proszę jak  najwięcej, niech tutaj tłumy przychodzą- nie.  Uważam, że 

liceum jest taką szkołą, w ogóle liceum każde, która praktycznie niczego nie daje. Nie daje 

niczego w sensie zawodu. Kończymy liceum i właściwie nie nadajemy się do żadnej pracy. 

Natomiast jest to przepustka, paszport do dalszego kształcenia. Wobec tego myślę, że Liceum 

Katolickie jest szkołą dla tych, którzy chcą tu przyjść, którzy chcą się uczyć akurat tu. Ja, jako 

polonista,  zapraszam do klas humanistycznych. Ale, oczywiście, inne klasy  w naszym 

liceum są bardzo ciekawie  sprofilowane, tak skonstruowane, że jeżeli ktoś chce się uczyć,  

ma wszelkie szanse wykształcić się znakomicie.  Pod warunkiem, że  chce.  

-Dziękujemy serdecznie za udzielenie wywiadu!                    Wywiad przeprowadziły: 

Natalia Walecka, Julia Kisielińska 

 

Moje plany na przyszłość 

Chciałbym studiować w SGSP                             

w Warszawie… 

… (Szkoła Główna Służby Pożarniczej).Na pierwszym miejscu stawiam tę uczelnię, 

ponieważ praca po niej jest ciekawa i stabilna finansowo aczkolwiek trudna i bardzo 

odpowiedzialna. W moim przypadku będę raczej pracował w instytucji państwowej, z 

prostych przyczyn – tak jak policja jest upaństwowiona, tak i straż. Uważam, że mam 

predyspozycję do wykonywania tego zawodu, ponieważ jestem osobą myślącą rozsądnie i 

logicznie, "szanuję" ogień (nie lekceważę go), mam mocną psychikę i intensywnie doskonalę 

swoje ciało od 4 miesięcy. 

Naturą człowieka jest mieć rodzinę (żonę, dzieci). Ja też tego pragnę. Chcę w szczególności 

dobrze wychować swoje dzieci. Jest to dla mnie bardzo ważne. 

Jeśli chodzi o podróże, to chciałbym zwiedzić „dobrze” polskie góry. Są one piękne, ciekawe 

i w pewnym sensie nieokiełznane i tajemnicze. Odnośnie zamieszkania nie zamierzam 

opuszczać Polski. Nie przepadam za obcokrajowcami z niektórych krajów, ponieważ ich 

kultura, charakter, zachowanie, wartości, raczej nie przypadają mi do gustu. Chcę mieszkać 

gdzieś poza miastem, ponieważ nie lubię "ciężkiego powietrza  miasta". 

Osiągnięcie życiowego sukcesu jest……….. można powiedzieć pytaniem filozoficznym. 

Jeden założy rodzinę i będzie budował domy i powie, że jest spełniony w życiu, a drugi 

powie, że nie,  pomimo że jest milionerem  i też ma żonę. Pomijając takie niestandardowe 

przypadki, uważam, że jest to rzeczą łatwą, wystarczy tylko odpowiednio dążyć do celu. 

 

                                                                                                                       Adam Sieczkiewicz 

Chciałabym studiować socjologię 

            Ludzie od zawsze byli mi bliscy, lubię obserwować ich zachowania i zastanawia mnie 

co na nie wpływa. Jako specjalność wybrałabym mediatora. Najważniejsze jest dla mnie, aby 

praca, którą pragnę wykonywać w przyszłości była dla mnie interesująca, w której  
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czułabym się dobrze, zyski materialne to rzecz drugorzędna.  

 Nie wyobrażam sobie mojej przyszłości bez rodziny. Chciałabym mieć przy sobie 

kochającego męża i dzieci. Stworzyć rodzinę pełną ciepła i miłości. 

 W moim dalszym życiu przewiduję również podróże.  

 Chciałabym wyjechać z rodzinnej miejscowości i osiedlić się w większym mieście 

w Polsce. Moja pasja – występowanie  w teatrze, którą zajmowałam się przez kilka lat, miała 

być moim zawodem, ale doszłam do wniosku, że pozostanie ona nadal moim hobby. Jeżeli 

zatęsknię za śpiewem i graniem na deskach teatralnych zawsze będę mogła pójść na casting.  

Nigdy nic nie wiadomo jak potoczy się życie. Może do września przyjdzie mi jeszcze parę 

innych pomysłów na studiowanie. Każdy człowiek czuję się spełniony, kiedy osiągnie swój 

życiowy sukces, do tego chyba często dążymy. Bardzo trudno jest go osiągnąć. Potrzeba 

wielu wyrzeczeń, ciężkiej pracy, żeby do czegoś w życiu dojść. Nasza droga zależy od 

naszego celu, zapału oraz ludzi jakich spotykamy.  

                                                                             

  Diana Lesiewicz 

 

Rozpoczynając ten rok szkolny wiedziałam, 

że będzie on inny niż wszystkie, specyficzny 

Zdawałam sobie sprawę z ogromu pracy, jaki czeka nas- maturzystów. Nauka, 

powtórki, sprawdziany... Wspomnienia wakacyjnego luzu i dobrej zabawy prędko musiały 

opuścić nasze głowy. Od tego momentu potrzebowaliśmy jedynie bystrego umysłu, skupienia 

i zapału do ciężkiej pracy. Nie było łatwo pogodzić się z tym, że na jakiś czas należy 

zapomnieć o odpoczynku i wszystkie swoje siły i myśli skierować na jednym celu- maturze. 

Od początku września słyszeliśmy, iż naszym priorytetem jest od teraz jak najlepsze zdanie 

egzaminu dojrzałości. Bo nie liczy się tylko to, czy ją zdamy, ale także ile procent uzyskamy z 

poszczególnych przedmiotów. Każdy punkt może bowiem zadecydować o tym, czy 

dostaniemy się na wymarzoną uczelnię, cz też nie. 

 Egzamin dojrzałości nie jest jednak jedyną rzeczą, o którą powinniśmy martwić się w tym 

roku. Ważna jest także, jeśli nie najważniejsza, odpowiedź na pytanie: CO DALEJ?  

 Będąc w trzeciej, ostatniej klasie, powinniśmy, jeśli nie wiedzieć, to zastanawiać się nad tym, 

czym chcemy zająć się w naszym dalszym, już dorosłym życiu.  

 Myśl o tym, że za chwilę będę musiała zadecydować o tym, jaki kierunek studiów wybiorę, jaką 

pracę chciałabym podjąć w późniejszym okresie, przeraziła mnie. Poczułam się  przytłoczona 

nadmiarem obowiązków i odpowiedzialnością, jaka na mnie spadła. Przestraszyłam się, ze jeśli teraz 

źle wybiorę, będę żałowała tego bardzo długo, być może do końca życia. Chciałabym studiować 

psychologię. Od zawsze interesowałam się osobowością, myślami człowieka. Ten temat fascynował 

mnie, jak żaden inny. Profil klasy, w której się uczę w liceum, w stu procentach umożliwia mi 

realizację marzeń. Wiem, że praca psychologa nie jest łatwa ani lekka. Nie budzi to jednak we mnie 

lęku. Wiem, że potrafię zmotywować się na tyle, aby podołać wielu zadaniom i wykonać je jak 

najlepiej potrafię. Moja decyzja nie jest jeszcze ostateczna. Interesuje mnie wiele rzeczy. Jedną z nich 

jest literatura. Uwielbiam czytać książki, wiersze, opowiadania. Fascynuje mnie rozwój literatury na 
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przestrzeni lat, to, jak zmieniało się myślenie człowieka, konstrukcja bohaterów, powiązania utworów 

literackich z ówczesnymi ideologiami, prądami umysłowymi. W tej sytuacji oczywistym wyborem 

byłby kierunek związany z historią literatury. Wiem jednak, że takie studia, oprócz tego, że pozwolą 

rozwinąć mi pasję i pogłębić wiedzę, same w sobie nie znaczą zbyt wiele, nie pomogą mi za bardzo w 

zdobyciu kwalifikacji potrzebnych do znalezienia pracy. Bez odpowiedzi pozostaje więc pytanie: 

czym zajmę się po ukończeniu studiów?  

Wybór nie dotyczy tylko tego, co będziemy studiować, ale także gdzie i na jakiej uczelni. 

Osobiście coraz chętniej skłaniam się ku podjęciu studiów w Warszawie, na przykład na 

Uniwersytecie Warszawskim lub UKSW. Swym urokiem kusi mnie także Kraków, słynny 

Uniwersytet Jagielloński. Odrobinę nierealna wydaje mi się jednak perspektywa wyjazdu na 

studia do tak odległego od obecnego miejsca zamieszkania miasta. 

 Rozważania nad przyszłością nie kończą się jednak na najbliższych miesiącach, latach. Jest 

tak wiele rzeczy, których chciałabym dokonać w swoim życiu. Moim wielkim marzeniem są 

podróże. Fascynuje mnie każdy zakątek świata. Wyliczenie państw, które chciałabym 

odwiedzić zajęłoby mi wiele godzin. Kula ziemska jest bowiem mozaiką wielu różniących się 

od siebie kultur i tradycji, które chciałabym poznać, zobaczyć na własne oczy, poczuć 

wszystkimi zmysłami. Wiem, iż podróż dookoła świata jest pragnieniem wymagających 

dużych nakładów finansowych, a przede wszystkim- dużej ilości czasu. Myślę jednak, że nic 

nie stanie mi na przeszkodzie, aby tego dokonać.  

 Wiele osób w moim wieku myśli także o sprawach bardziej przyziemnych, planuje swoją 

rodzinę, zastanawia się nad tym, ile pieniędzy będzie w przyszłości zarabiać i na co je wyda. 

Są to projekty bardzo dla mnie odległe, nie wyobrażam sobie siebie w roli matki, żony, osoby 

utrzymującej rodzinę. Nie interesuje mnie też w takim stopniu kwestia finansów. Odrobinę 

dziecinnie skupiam się na spełnianiu swych snów, marzeń. W tym momencie jest to dla mnie 

najważniejsze. 

 Boję się przyszłości. Stoję przed bardzo trudnym wyborem, mam mętlik w głowie. Za chwilę 

skończę szkołę i pożegnam się z dotychczasowym, beztroskim życiem. Wiem jednak, że 

bezwarunkowo mogę liczyć na wsparcie rodziców, przyjaciół, bliskich znajomych, nieważne 

jaką decyzję teraz podejmę, zawsze będzie ktoś, kto stanie po mojej stronie, zaakceptuje i 

zrozumie mój wybór. Pomagając sobie, łatwiej osiągniemy sukces, zrealizujemy swoje plany, 

wkroczymy w dojrzałość jako szczęśliwi, pełni nadziei i motywacji młodzi ludzie. Wierzę, iż 

mimo że nie mam jeszcze w pełni ukształtowanego planu na przyszłość, moje życie obejmie 

kurs, który w pełni mnie usatysfakcjonuje. 

Katarzyna Branowska 

 

 

 



 
 

str. 15 
 

 

Mam dwa plany na przyszłość 
 Wyboru pomogą mi dokonać wyniki uzyskane z egzaminu dojrzałości. Jak napiszę w 

miarę dobrze maturę z  matematyki, będę chciała studiować kierunki z nią związane. Chcę 

kształcić się w Warszawie na SGGW (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego). Wybrałam 

kilka kierunków min. gospodarkę przestrzenną, geodezję, rolnictwo, ekonomię. Po nich 

postaram się znaleźć pracę w swoim zawodzie. Wydaje mi się, że te kierunki są interesujące i 

praca   w tych zawodach nie będzie nudna. Myślę, że umiejętności i wiedza zdobyte w czasie 

studiów pomogą mi w znalezieniu w miarę dobrze płatnego zajęcia i nie będę bezrobotna. 

Mój drugi plan mam bardziej przemyślany. Po maturze chciałabym studiować też na SGGW, 

ale całkiem inny kierunek, mianowicie gastronomię i hotelarstwo. Gotowanie to moja pasja. 

Kończąc te studia będę mieć tytuł szefa kuchni. Gdy gotuję, skupiam się tylko na tym, robię 

to z sercem. Zaczęłam gotować mając jakieś 9-10 lat. Bardzo lubię eksperymentować w 

kuchni, łączyć smaki, wtedy powstaje coś innego. Jestem pewna , że po tym kierunku znajdę 

pracę i to w miarę dobrze płatną. Będzie ona bardzo odpowiedzialna i nie koniecznie łatwa. 

Na początku chciałabym pracować u kogoś w restauracji, aby zdobyć doświadczenie, które 

potem przyda mi się w otworzeniu własnej restauracji. W mojej restauracji będę dbać o to, 

aby jedzenie było zawsze świeże i najwyższej jakości. Nie zamierzam oszczędzać na kliencie. 

Gdy osiągnę sukces, będę regularnie wpłacać pieniądze na cele charytatywne. Uważam, że 

mam predyspozycje do wykonywania tego zawodu. Gotowanie od lat jest moją pasją, jestem 

w tym dobra.  

W przyszłości chciałabym założyć rodzinę, aby móc dzielić się z nimi moim szczęściem i 

pasją. Moim marzeniem jest także podróżowanie. W pierwszej kolejności chciałabym 

odwiedzić Tajlandię, ponieważ jest to kraj, który słynie  z przypraw. Chciałabym poznać 

tamtą kulturę gotowania (jedną z charakterystycznych cech tej kuchni jest na samym początku 

podsmażanie przypraw). Następnym krajem, który chciałabym odwiedzić jest Meksyk. W 

przyszłości chce otworzyć meksykańską restaurację. Chcę także odwiedzić  Włochy, 

Hiszpanię, Francję ze względu na wina (trzeba umieć dobrze dobierać wina do posiłków). 

Chciałabym mieszkać na obrzeżach dużego miasta i zostać w Polsce, aby urozmaicać 

Polakom posiłki.  

Myślę, że osiągnięcie życiowego sukcesu jest trudną rzeczą. Wszystko zależy głównie od nas 

samych, czy tego bardzo chcemy i co w tym kierunku robimy.   

Aby zrealizować swoje plany, wybrałam profil matematyczno geograficzny w liceum. 

Uczęszczam na kursy maturalne z matematyki i geografii, uczę się też sama w domu. Często 

też gotuję. Myślę ze osiągnięcie życiowego sukcesu jest trudną rzeczą. Wszystko zależy 

głównie od nas samych, czy tego bardzo chcemy i co w tym kierunku robimy.    

Marlena Mędza                                                                                                                       
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Po maturze swoje plany wiążę … 
 

… z dwoma kierunkami studiów, na które chciałabym uczęszczać. Jest to informatyka i 

budownictwo. Wybór pomiędzy tymi dwoma specjalizacjami uzależniam od moich wyników 

maturalnych, ponieważ oba są mi w pewien sposób bliskie i dlatego decyzja jest trudna.  

Oba te kierunki chciałabym studiować na Politechnice Warszawskiej, ponieważ uważam, że 

jest to prestiżowa szkoła, która najlepiej przygotuje do wykonywania przyszłego zawodu oraz 

poszerza horyzonty.  

Wybrałam te kierunki,  ponieważ od małego lubiłam rozkładać i składać  różne przedmioty, 

jest to dla mnie bardzo interesujące  jak wyglądają te wszystkie sprzęty elektroniczne w 

środku i jak działają. Kolejną wielką zaletą kierunków ścisłych jest to, że po tych studiach nie 

powinnam mieć problemów ze znalezieniem pracy i z zarobkami, ponieważ jest na nie 

zapotrzebowanie. Wydaje mi się, że ta praca jest ciężka, ale za to będę robić to co lubię  i 

dzięki temu poczuję się usatysfakcjonowana. Nie myślałam o tym, gdzie chcę pracować po 

studiach. Wydaje mi się, że na początku będę pracowała w jakiejś wielkiej firmie, gdzie 

zdobędę doświadczenie, które będę mogła potem wykorzystać w swojej działalności. I to jest 

właśnie kolejne z moich marzeń, by założyć firmę, prężnie funkcjonującą i konkurencyjną na 

rynku. Swoim przyszłym sukcesem chciałabym się podzielić z osobami w młodym wieku, 

które nie będą miały wystarczających środków, by realizować swoje marzenia,  poprzez 

fundowanie stypendiów.   

Mam marzenie, by w przyszłości podróżować. Najbardziej chciałabym odwiedzić Rio de 

Janeiro, wodospad Niagara oraz całe Stany Zjednoczone.  Pragnę także zobaczyć Australię i 

wybrać się w kilkumiesięczną podróż po Europie. Wybrałam te miejsca, bo fascynuje mnie 

ich historia, kultura, a przede wszystkim ukształtowanie terenu, które jest tak różne od tego, 

co widzimy na co dzień. Chciałabym, by w moich podróżach towarzyszył mi mój mąż i 

dzieci, ponieważ marzę o dużej rodzinie i życiu w małej miejscowości. Dlatego też jednym z 

powodów wyboru studiów informatycznych jest chęć pracy w domu, bym mogła spędzać 

dużo czasu z rodziną i mieć czas dla moich dzieci.  

Aby to wszystko osiągnąć, wybrałam profil matematyczno-geograficzny w liceum 

ogólnokształcącym. Kieruje się zasadą, że aby osiągnąć sukces i spełnić swoje marzenia 

muszę ciężko pracować i dążyć do zamierzonych celów, mimo że jest to bardzo trudne.   

 

Olga Pogorzelska                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
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Rozważania wokół 

Wielkiego Postu 
 

  Kiedy byliśmy dziećmi, 

mieliśmy różne postanowienia na 

okres Wielkiego Postu. 

Najpopularniejszymi były: 

ograniczenie spożywania słodyczy lub 

zmniejszenie czasu korzystania z 

komputera. Jednak z czasem stajemy 

się doroślejsi i zaczynamy dostrzegać 

o wiele bardziej ważniejsze wartości i 

rzeczy,  dla których możemy 

poświecić się- MY KATOLICY.  

Papież Franciszek pisze w swoim 

orędziu na Wielki Post 2015: „Wielki 

Post jest czasem odnowy dla Kościoła, 

wspólnot i poszczególnych wiernych. 

Przede wszystkim jednak jest „czasem 

łaski” (por. 2 Kor 6, 2)”. W słowach 

Ojca Świętego możemy odczytać dwa 

„zadania”: odnowić i ulepszyć nasze 

relacje z Bogiem, a także  poświęcić 

Karolina Sadło „Wizja świętości oczami El Greco” 

 się dla bliźnich. Papież podkreśla to pisząc:  „Obojętność wobec bliźniego i wobec Boga jest 

realną pokusą także dla nas, chrześcijan. Dlatego potrzebujemy słuchać w każdym Wielkim 

Poście nawoływania proroków, którzy podnoszą głos i nas przebudzają.”  

Wielki Post jest zatem czasem, aby lud Boży odnowił się, żeby nie zobojętniał i nie zamknął 

się w sobie.   

Maciej Starak  
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Wielki Post jest dla mnie… 

„…czasem, kiedy Jezus przypomina nam, jak bardzo nas kocha. Nikt nie jest w stanie 

dać takiej miłości, jaką On obdarza nas przez całe życie. Nikt nie jest w stanie tyle razy 

wybaczać i kochać nas takimi, jakimi jesteśmy, z naszymi wadami, grzechami, 

przyzwyczajeniami i problemami. Jezus umarł za każdego z nas. Dźwigał grzechy każdego 

człowieka. Gdyby nas nie kochał, nie zrobiłby tego.  

Czasami jest nam ciężko. Pytamy Boga, dlaczego musimy tak cierpieć, przecież nic 

złego nie zrobiliśmy. Problemy w domu, choroba, szkoła, brak zrozumienia przez kolegów, 

koleżanki, ta codzienność bardzo nas przytłacza. Szukamy pomocy. I właśnie czas Wielkiego 

Postu jest nam dany, aby głębiej zastanowić się nad sobą i swoim życiem. Jezus nie daje nam 

takiego krzyża, którego nie potrafilibyśmy unieść. Daje nam go po to, abyśmy mogli bardziej 

zrozumieć Jego miłość do nas. 

Podczas Wielkiego Postu mamy możliwość uczestniczyć w Drodze Krzyżowej, czy w 

nabożeństwie Gorzkich Żali. Zbliżamy się wtedy do Boga i otwieramy na jego obecność. W 

czasie rozważań Męki Pańskiej, stacja po stacji, uświadamiamy sobie jak Bóg nas umiłował. 

Próbujemy usłyszeć Jego głos i zrozumieć, co chce nam przekazać. Może już od dłuższego 

czasu chce nam coś powiedzieć, ale my nie mamy czasu Go wysłuchać. Może dostrzeżemy 

Go w drugim człowieku, który obok nas stoi, samotny, zagubiony. Może podczas czytania 

Pisma Świętego właśnie w tym  szczególnym czasie skieruje do nas  takie słowo, które 

pomoże nam zrozumieć, dlaczego spotykają nas różne problemy. Otwórzmy się na Jego 

obecność właśnie teraz.” 

                                                                                                           Ola Skibniewska z kl. II c  

„…czasem skupienia i przemyśleń nad życiem. W tym wspaniałym okresie w roku łatwiej jest mi 

spojrzeć w głąb siebie. Mogę wtedy  skupić się na sobie i odpowiedzieć na pytanie: "Co ja zrobiłem w 

swoim życiu i jaki jest cel mojej egzystencji?". 

                                                                                  Paweł Domański,  kl. II d 

„… najpiękniejszym okresem w ciągu roku. To czas wielkich przemian, przygotowania się do 

Świąt Wielkiej Nocy, gdy Chrystus umarł na krzyżu dla zbawienia wszystkich ludzi. W 

okresie Wielkiego Postu bardziej przybliżam się do Pana Boga. Pomaga mi w tym 

uczestniczenie w nabożeństwach, w Drodze Krzyżowej i Gorzkich Żalach.” 

                                                                                                                            Uczeń z kl. II a 

 „… czasem przygotowania się do Triduum Paschalnego, do Święta Zmartwychwstania 

Pańskiego. Niezależnie czy się przygotowujemy czy nie, to  i tak Jezus do nas przyjdzie. Ja 

będę się przygotowywać do tego poprzez pokutę, skromność, nieuczestniczenie w imprezach 

oraz niesłuchanie muzyki rozrywkowej.” 

                                                                                                                        Uczeń z kl. II a 
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 „…okresem przygotowania do Świąt Wielkanocnych, czyli do Zmartwychwstania Jezusa 

Chrystusa. To także czas rekolekcji, które skłaniają do przemyśleń dotyczących własnego 

życia.” 

                                                                        Uczeń z kl. III b 

 „… okresem, w którym przygotowuję się do Świat Wielkiej Nocy. Staram się wykorzystać 

ten czas na poprawę swojego zachowania, przystąpienie do sakramentu pokuty, aby 

„świętować” z czystym sercem. W tym okresie staram się zrezygnować z uczestnictwa w 

imprezach.” 

                                                                                                                            Uczeń z kl. III c 

 „… czasem zastanawiania się nad sobą, swoim życiem, kontaktem z Panem Bogiem. To 

okres, w którym staram się pomyśleć i poprawić relacje ze Stwórcą.” 

                                                                                                                            Uczeń z kl. II c 

„… czasem wyciszenia oraz pracy nad sobą. Jest to okres, kiedy staram się coś zmienić w 

swoim życiu na lepsze. Wiem, że Jezus mnie kocha i daje mi krzyż do niesienia lżejszy niż 

dźwigał On sam na Kalwarię.” 

                                                                                                                             Uczeń z kl. II c 

 „… okresem przygotowania do Zmartwychwstania Jezusa. W tym czasie każdy człowiek 

powinien skupić się, wyciszyć i zastanowić nad swoim życiem i postępowaniem.  W tym 

okresie powinniśmy starać się być lepszymi ludźmi. Wyrzekać się grzechu, który najbardziej 

nas męczy i zastępować go dobrymi uczynkami.” 

                                                                                                                           Uczeń z kl. II a 

   „… czasem, w którym otwieramy się na bliźnich, staramy się postępować tak jak nauczał Jezus, aby 

w Wielką Noc z dumą powiedzieć sobie, postępowałem zgodnie z wolą Bożą. 

Innymi słowy można powiedzieć że Wielki Post jest czasem zadumy nad własnym losem i nad 

możliwościami, ale też wadami płynącymi za wolną wolą nadaną nam przez Boga. 

       Często mówi się, że w tym czasie powinno się szczególnie przekazywać jałmużnę biednym 

ludziom, zgadzam się z tym, ale moim zdaniem powinno się to robić tak, aby nikt nie wiedział, że to ty 

ją przekazałeś, wtedy i tylko wtedy poczujesz to niesamowite uczucie, szczególnie jeśli z ukrycia 

patrzysz na radość jaka pojawiła się na twarzach naprawdę potrzebujących. Jest to naprawdę 

wspaniały czas, któremu dorównuje tylko Boże Narodzenie, chociaż bliźnim powinno się pomagać nie 

tylko w święta. Taki akt dobroci jest mile widziany przez Bożą Opatrzność.  

 W czasie tych czterdziestu dni najlepiej jest zwrócić uwagę na otaczający nas świat, nasze dusze 

powinny być radosne,  należy zacząć obdarowywać innych uśmiechem.  Widząc uśmiech na ich 

twarzach sami zaczniemy czuć się lepiej, wręcz wczuwać w nastrój niezbędny do przetrwania tych 

czterdziestu dni Wielkiego Postu. W końcu po nich czeka nas Zmartwychwstanie Jezusa.”   

 Agnieszka Krasuska, kl. II d 
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„…okresem szczególnym – czasem, gdy Pan Jezus pościł, walczył z szatanem i 

przygotowywał się do wypełnienia trudnej woli Boga Ojca – cierpienia i oddania swojej krwi  

ZA MNIE osobiście. Ta prawda nie  może nie poruszać ! W  okresie Wielkiego Postu 

uświadamiam sobie, że jest Ktoś Kto Kocha mnie naprawdę, a Jego miłość nie ma nic ze 

słodkiej miłości pustego świata wirtualnej rzeczywistości wokół mnie, świata który mówi 

miłość- a tak naprawdę tworzy podziały i nienawiść. Świata, który krzyczy, że jest wiele 

prawd i nie ma jednej Prawdy!  Świata, który dwa tysiące lat temu tę Prawdę chciał zabić, a 

potem zatrzeć ślady jej istnienia. Ale ponieważ Bóg jest Prawdą i Życiem, zwycięża śmierć i 

kłamstwo poprzez Miłość. Bóg Ojciec oddaje na pohańbienie i cierpienie  swego Syna - 

Jezusa Chrystusa. Umarł On za kogoś takiego jak ja - istotę już od narodzin aż po śmierć  

obarczoną skazą grzechu . Gdy patrzę na swoje życie w okresie Wielkiego Postu widzę moje 

słabości, które przenika Jego Miłość, gorąca miłość do mnie, mimo tego jaką jestem nędzą. 

Widzę swoje upadki, które nie są tak pokorne jak Jego upadki pod krzyżem, widzę swój 

niepokój i Jego spokój w cierpieniu mówiący ‘ Synu, spójrz na mnie -  jak jeszcze mam ci 

udowodnić, że jesteś dla mnie jedyny w swoim rodzaju i że cię kocham? Niosę także twój 

krzyż, a nie narzekam. Bo to nie są dwie połączone belki, na których umrę, ale droga , którą 

odtąd każdy będzie szedł do prawdziwego szczęścia w niebie. Mój Ojciec chce poprzez 

cierpienie wypalić z ciebie to co ludzkie, aby na dnie twojego ‘ja’ zostało czyste złoto 

bezinteresownej miłości. Tylko wtedy będziesz mógł  spojrzeć po swojej śmierci w twarz 

Przedwiecznego ’ 

Jest zatem dla mnie Wielki Post czasem wyrzeczeń – mniejszych czy większych – wszystkie 

na miarę moich sił.  Te wyrzeczenia są dla mnie odpowiedzią na pytanie skierowane przez 

Jezusa bezpośrednio do mnie ‘ Jak bardzo mnie kochasz?’ Staram się, by te niewygody czy 

utrudnienia nie były widoczne dla świata i by nie zamieniły się w krzyczącą manifestację i 

fałszywe cierpiętnictwo. Bo Wielki Post ma nawracać i zmieniać MNIE, a nie świat. Zmianą i 

zbawianiem świata zajmie się On, przy  takiej mojej skromnej pomocy, jaką mi wyznaczy. 

Nie wolno mi wpaść w sidła złego, który mówi, że ja sam dam radę zmieniać rzeczywistość, 

że pomoc Boga tak naprawdę nie jest mi potrzebna do czynienia dobra. A więc podejmując 

się postów dbam o to, by prowadziły mnie ku większej pokorze, w poczuciu mojej 

ograniczoności, a nieskończonej miłości Tego, Któremu chcę towarzyszyć. 

Okres Wielkiego Postu jeszcze bardziej mi uświadamia  krzyczący podział na ciche  dobro i 

wrzeszczące  zło, jaki oferuje świat XXI wieku. Widzę jak jestem obiektem drwin ze strony 

tych, którzy chcą zamienić Wiarę w cukierkowaty, lepki od ukrytego kłamstwa bełkot o 

powszechnej tolerancji, o  wierze w myśl której ‘Bóg /bóg?/ bez gniewu wiedzie człowieka 

bez grzechu przez świat bez krzyża’. Wyrzeczenia? Cierpienia? To takie nienowoczesne i 

rodem z Ciemnogrodu! Średniowiecze! Po co się zastanawiać nad sensem cierpienia i ofiary?  

Refleksje? Ważne jest życie chwilą, ważne jest TERAZ! Dusza nieśmiertelna? Jaka dusza? 

Dołącz do korowodu życia! Baw się! Albo odpocznij sobie - wszak tak wiele jest pracy a ty 

jesteś taaak zmęczony! Chcesz myśleć o umieraniu, krwi i śmierci?  Po co?                       

  Hm… rzecz właśnie w tym, że myśląc o sensie cierpienia i śmierci pana Jezusa w okresie 

Wielkiego Postu /np. rozważając Drogę Krzyżową/ tak naprawdę przygotowuję się na  

Prawdziwe Życie, gdyż Chrystus poniósł ofiarę, za którą stoi zmartwychwstanie, a więc 
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Życie! On  właśnie da mi Prawdziwe Życie, a nie jego namiastkę, jaką usłużnie podsuwa mi 

świat. 

Dlatego też okres Wielkiego Postu jest dla mnie chwilą również radości i łaski. Radości, że 

cierpienia i ofiara przynoszą owoce. Czasem milknę obserwując dzieła Boga przez ofiarę 

Syna. Serce bije mi szybciej, gdy patrzę jak Chrystus  zmienia innych wokół mnie!   Podczas 

swej pracy w naszej Szkole mógłbym podać wiele przykładów osób, które właśnie podczas 

Wielkiego Postu przejrzały na oczy i wiele zrozumiały. I taka iskra – choćby mała i wątła -  

Bożej Miłości płynąca z męki Chrystusa rozpali płomień, który już nie zgaśnie w ich życiu! A 

więc już podczas Postu z radością mogę szepnąć: ‘ Alleluja!’ 

Wielki Post jest dla mnie zawsze przypomnieniem postaci prawdziwej kobiety -  Maryi, która 

szła za synem, cierpiąc z Nim i patrząc jak Ten, Którego wykarmiła i kochała musi umrzeć, 

by narodziło się coś nieśmiertelnego, co przekroczy granice naszej doczesności i sięgnie w 

wieczność. Jej pokora i spokój podczas Męki to tajemnica, przed którą trzeba uklęknąć i 

schylić głowę.  Z podziwem obserwuję wszystkie kobiety, które w pocie czoła, pokorze  i 

utrudzeniu / czasem samotnie/  wychowują swe dzieci i nie dają się pokonać przez blichtr i 

ułudy ziemskiego świata. 

Okres Wielkiego Postu ma dla mnie szczególne znaczenie jako mężczyzny. Dlaczego?  

Mężczyzna kocha walkę, zmagania, sprawdzanie i potwierdzanie swej wartości. Chcemy być 

jak ten rycerz w lśniącej zbroi, który walczy ze złem. Samotnie chcemy uciąć łeb hydrze i 

pokazać, że nikt i nic nas nie pokona. Prawdziwym mężczyzną był Chrystus, tyle że Jego 

zbroją była wola Ojca. Jezus stał sam przeciw całemu światu -  nawet przyjaciele, którzy 

zapewniali, że pójdą za Nim nawet na śmierć, opuścili Go. Niezłomny i niepokonany, 

spokojny, był naprawdę twardy, nie powiedział słowa skargi.  Mimo niewyobrażalnego bólu 

powstawał i szedł dalej. Wytrwał do końca! Chciałbym jak ten rycerz w zbroi stanąć obok 

Tego, Który mnie Kocha i pomóc mu w drodze. Osłonić Go, na miarę moich ograniczonych 

sił, przed drwinami i ciosami gawiedzi, która popycha w błoto marazmu, miernoty i 

nijakości… Chciałbym, by wzmacniał moją zbroję, która nie może pęknąć pod ciosami złego! 

Chcę ją hartować zmaganiami ze swoimi słabościami i grzechami!   Wreszcie chciałbym, gdy 

już przyjdzie na mnie czas /  On zna mój czas! / stanąć przed Nim. Chcę, aby popatrzył na 

sfatygowaną i pogiętą zbroję, na której będzie krew mego wroga – diabła!  I podnosząc 

przyłbicę, zmęczony, chcę powiedzieć patrząc Mu śmiało w oczy: ‘ Dziękuję, że nie 

wyrzekłem się Ciebie,  kochałem Cię jak potrafiłem,  dzięki Tobie nie poddałem się i 

walczyłem jak mężczyzna.   Jestem! 

Cezary Wielgórski 
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Wieczór Miłosierdzia 

Jeśli kogoś kochamy, chcemy z nim spędzać jak najwięcej czasu. Czemu więc zapominamy o 

Tym, który kocha nas najbardziej na świecie? O Tym, który nas nigdy nie zostawi, nie 

porzuci? Z Jezusem możemy rozmawiać w każdej chwili swojego dnia, ale podczas adoracji 

Najświętszego Sakramentu Jego obecność czuje się szczególnie mocno. 

Aby ułatwić wiernym spotkanie z Bogiem, w każdy trzeci piątek miesiąca w parafii pw. Św. 

Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach odbywają się Wieczory Miłosierdzia. Jest to czas 

szczególnej modlitwy, wyciszenia oraz pojednania z Bogiem. Kto ma taką potrzebę, składa 

przy obrazie Jezusa Miłosiernego napisane na kartce prośby, podziękowania za otrzymane 

łaski, to wszystko, co chciałby Mu powiedzieć. Podczas półgodzinnego czuwania, wpatrzeni 

w obraz Jezusa Miłosiernego, mamy możliwość rozmowy z Nim sam na sam. W półmroku, 

przy oświetlonym ołtarzu i obrazie Kościół trwa w ciszy  na wspaniałym spotkaniu z Panem. 

Później ksiądz czyta wszystkie przyniesione intencje. Następnie śpiewana jest Koronka do 

Bożego Miłosierdzia oraz sprawowana Msza Święta. Podczas całego nabożeństwa można 

pojednać się z Bogiem w sakramencie pokuty. Mszę Świętą oraz Adorację urozmaica swoim 

śpiewem grupa muzyczna KSM-u, szczególnie dobranymi, refleksyjnymi piosenkami. 

 Jest to niezwykłe przeżycie i odczucie bliskości Boga. Podczas spotkań z Jezusem 

Miłosiernym nie trzeba wstydzić się łez czy radości. W czasie tego niezwykłego momentu 

naszego życia nieważne jest kto siedzi obok, czy ktoś na nas patrzy. Ważny jest tylko Ten, 

który Cię zawsze zrozumie i będzie przy Tobie mimo twych słabości.  

Nie odrzucaj Jego zaproszenia. Kiedy? Trzeci piątek miesiąca .Gdzie? 

Parafia Św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Siedlcach. O której? 19.30.  

Ola S.  
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Co warto obejrzeć ? 

 

 

10 października 2014 do kin wszedł film w reżyserii  Łukasza Palkowskiego pt."Bogowie". Film 

opowiada o 3 latach z życia ikony polskiej medycyny XX wieku, gdy ten był jeszcze młodym 

docentem. Docentem, który rzucił wyzwanie komunistycznej rzeczywistości. „Bo to tak jest, młodzi 

nie mogą, a starzy się boją”- tłumaczy dwóm jadącym na staże zagraniczne do Holandii i Anglii 

młodym lekarzom buntowniczy idealista z warszawskiej kliniki kardiochirurgii.  

"Bogowie" sprawnie pokazują obraz schyłkowej ery  PRL, gdzie wszystkiego było brak, a żeby coś 

załatwić, najlepiej było usiąść wspólnie przy kieliszku. Tak naprawdę cała akcja filmu kręci się wokół 

serca, przedstawia również jak w świadomości Polaków było ono zmitologizowane. Dla wielu nie był 

to tylko mięsień. Świetnie oddaje to scena, w której kobieta pyta czy mąż nie przestanie jej kochać po 

przeszczepie serca? W końcu tam kryją się uczucia, miłość. Mąż z kolei ma tylko nadzieję, że "nie 

będzie to serce Żyda albo pedała" – humorystyczne pokazanie polskiej mentalności, które niestety 

często jest nadal aktualne. 

W filmie główną rolę zagrał Tomasz Kot, który miał okazję wystąpić już w filmie biograficznym, w 

świetnie zagranej roli Ryszarda Ridla, udowodnił, że jest mistrzem wcielania się w nietuzinkowe 

postaci, swoją kreację opiera o gest czy grymas. Zrobili to z chirurgiczną precyzją Z sukcesem 

przeniósł na ekran postać wokalisty Dżemu, to samo udaje mu się przy wcielaniu się w Zbigniewa 

Religę.  

http://www.filmweb.pl/film/Bogowie-2014-694378/dates
http://www.filmweb.pl/film/Bogowie-2014-694378/dates
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Niewątpliwie  postać ta zapada w pamięć dzięki charakterystycznym rekwizytom: papierosom 

odpalanym jeden po drugim, mocnej kawie w szklance, jeździe fiatem 125p pędzącym szaleńczo po 

polskich wertepach. Filmowy Religa nie waha się kwestionować status quo i zręcznie lawiruje na 

granicy tego, co akceptowalne dla innych medyków. Drobne słabości sprawiają, że tym łatwiej jest mu 

wzbudzić sympatię widzów.  

 

 

 

Religa nie znosi sprzeciwu, ale z uporem buduje w swojej klinice nowe normy postępowania. 

Główny bohater  wprowadzi też do naszego języka kilka kwestii godnych zapamiętania. Na przykład: 

"Polak Polakowi nawet klęski zazdrości". Film Palkowskiego jest też jedną z pierwszych ekranowych 

wizji lat osiemdziesiątych, w których bohaterowi nikt nie każe opowiadać się po stronie stanu 

wojennego, bądź strajków. Religa porusza się w dobrze nakreślonych realiach systemu, ale jego 

jedyną troską jest dobro pacjentów oraz otworzenie własnej kliniki kardiochirurgicznej. 

Bogowie" są niczym praca Religi – to film niepozbawiony wad, ale ważny. Niemniej "operacja" 

Palkowskiego powiodła się. 

Kinga Wsół 
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 „Skazany na Shawshank” 

Jakiś czas temu, szukając dobrego filmu na wieczór natrafiłam na „Skazanych na 

Shawshank”. Obraz znajduje się na samym szczycie bestsellerów. Byłam bardzo zaskoczona,  

że pomimo takich recenzji dotąd go nie obejrzałam. Film rozpoczyna się w dość typowy 

sposób. Wielka amerykańska sala sądowa i zeznania głównego bohatera Andy'ego. Zarzuca 

mu się zabójstwo żony i kochanka, wszystkie motywy i poszlaki na to wskazują ,jednak 

oskarżony ze stoickim spokojem cały czas twierdzi ,że jest niewinny. Sąd na mocy dowodów,  

braku alibi i stanu upojenia alkoholowego, w którym znajdował się młody prawnik skazuje go 

na dożywotnie pozbawienie wolności. Więzienie, do którego trafia okazuje się być istnym 

obozem przetrwania, jednak mężczyzna nadal zachowuje spokój i twierdzi, że jest niewinny. 

Początkowa niechęć współwięźniów do nowicjusza wkrótce przeradza się w respekt , a nawet 

przyjaźń..  

 Uważam , że jest to film ponadczasowy , pokazuje jaką siłę ma inteligencja i wiara we 

własne możliwości. Film jest pozycją obowiązkową dla wszystkich , bo chyba każdy z nas 

kto oglądał  film "Zielona Mila" pokocha również "Skazani na Shawshank" 
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Co warto przeczytać ? 

 „Życie jest piękne” 

 

  To opowieść o miłości, wyobraźni, poczuciu 

humoru, rodzinie  i o holokauście . Główny bohater 

żydowskiego pochodzenia zakochuje się w pięknej Dorze. 

Wkrótce rodzina się poszerza , lecz ich szczęście nie trwa 

długo . Syn wraz z ojcem ze względu na pochodzenie 

zostają umieszczeni w obozie koncentracyjnym , a Dora z 

własnej woli do nich dołącza. Ojciec nie chcąc 

pokazywać swojemu synowi okrucieństwa , którego 

doświadczają w niemieckiej niewoli tłumaczy mu ,że 

uczestniczą w grze, w której każdy 

konkuruje, by wygrać wielką nagrodę.  

 Jest to film ,który każdy musi obejrzeć. Daje nam dużo 

do myślenia, pozwala spojrzeć na świat oczami dziecka. 

Ta beztroska wizja  na tle tak dramatycznych wydarzeń 

pozwala nam wierzyć ,że życie jest piękne . 

                                                                                         

Justyna Stankowska 

 „Bezpieczna przystań” 

"Bezpieczna przystań" Nicholasa Sparksa to obowiązkowa 

pozycja dla każdego fana współczesnych romansów 

obyczajowych. To historia o młodej, samotnej kobiecie, 

zmuszonej do ucieczki przed swoją przeszłością. Kiedy 

Katie pojawia się w nadmorskim miasteczku na południu 

USA, jej celem jest jedynie odnalezienie schronienia. 

Jednak poznaje Alexa, właściciela niewielkiego sklepiku, 

wdowca z dwójką dzieci. Pomiędzy nimi rodzi się 

głębokie uczucie. Oni najlepiej wiedzą, że miłość potrafi 

ranić. Na własnej skórze doświadczyli, że nie ma nic 

bardziej bolesnego niż rozstanie. Obydwoje pragną 

pokochać po raz drugi, jednak najpierw muszą nauczyć się 

ufać. Niestety Katie musi się przekonać, że przed 

przeszłością nie da się uciec i potrafi nas odnaleźć nawet 

na mało znanej prowincji.  

 

Aleksandra Cielemęcka              
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,,Matka Joanna od Aniołów” 

Książka ,,Matka Joanna od Aniołów” to historia opętania według Jarosława Iwaszkiewicza. 

Opowiadanie po części oparte na prawdziwych wydarzeniach, historii Urbana Grandiera, 

proboszcza Loudunu, który na skutek własnej niefrasobliwości i uknutej przeciw niemu 

intrygi ostatecznie znalazł śmierć na stosie. Jarosław Iwaszkiewicz wziął wszakże na warsztat 

wydarzenia chronologicznie późniejsze i osadził akcję w Polsce, dzięki czemu Surin stał się 

Suryniem, a Loudun Ludyniem. Wiodącym tematem jest tutaj opętanie tytułowej Matki 

Joanny, przeoryszy miejscowego klasztoru Urszulanek, do którego wspomniany na wstępie 

ksiądz miał się przyczynić za sprawą sprawowanych przez siebie czarów.  To jednak tylko tło 

rzeczywistego dramatu, który rozegra się między Matką Joanną a Suryniem. Iwaszkiewicz 

stawia bowiem fundamentalne pytania o naturę wiary i świętości. Opętanie jest tylko 

pozorem, za którym rozpoczyna się gra z ludzką świadomością, poszukiwanie prawdy o 

naturze ludzkich namiętności, pragnień i wyborów. Nie jest to więc żadną miarą historia 

religijna.      Katolicka tradycja posłużyła Iwaszkiewiczowi do stworzenia swego rodzaju 

kulturowej perspektywy. Tak samo opętanie i egzorcyzmy stanowią zaledwie pretekst do 

postawienia kwestii bardziej fundamentalnych, z całą pewnością nie są to cele same w sobie. 

Jest to problem z grubsza znany, gdyż zarówno samo opowiadanie, jak i jego filmowa 

adaptacja (reż. Jerzego Kawalerowicza) 

wzbudziły swego czasu spory sprzeciw 

Episkopatu i samego Kardynała 

Wyszyńskiego. 

 Mimo iż samą książkę dobrze się czyta, 

jej zakończenie jest nieco 

kontrowersyjne. Egzorcysta  nie 

,,unicestwia” demonów ani nie przepędza 

ich nawet do piekła. Dowodzi to temu, że 

zło tak naprawdę nigdy nie zniknie. 

Możemy mu się poddać, albo się bronić, 

co jest o wiele trudniejsze. Dobro nie 

może istnieć bez zła … 

 "Matkę Joannę od Aniołów" cechują 

doskonały warsztat literacki, siła obrazu i 

misterna sieć zastawiona na czytelnika, 

który musi dokonać wyboru i 

opowiedzieć się po jednej ze stron: prawa 

do przeżycia duchowego albo szaleństwa. 

 

                                                                                               Karolina Siwiak 

 

  



 
 

str. 28 
 

HUMOR 
 

O tym czy warto być leniwym. 

Pewien puzonista po koncercie w filharmonii  rozmawia z szatniarzem: - Panie Kaziu, 

tak mi się nie chce grać na jutrzejszym koncercie. Może  Pan zagrałby za mnie? – Ale 

przecież ja nie umiem! - odpowiada  pan Kazio. To nic, wystarczy, ze będzie Pan ruszał 

puzon jak pozostali puzoniści – do góry i do dołu a nikt nie zauważy.  Na drugi dzień  

podchodzi pan muzyk do pana szatniarza i pyta:  - I jak tam panie Kaziu dziś było na 

koncercie? – Nie za bardzo.- Odpowiada pan Kazio. -Jak to słabo, dlaczego?- dopytuje się 

puzonista. - Bo ciężko jest  grać z sześcioma szatniarzami.-Odpowiada Pan zastępca.  

 

O tym czy warto być skąpym? 

Młode małżeństwo pyta się pana organisty: Czy to prawda, że zagra Pan na ślubie za 

50 zł? Owszem.- odpowiada muzyk i dodaje: Ale osobiście nie radzę!  

 

Wielkopostne umartwianie. 

Wielkopostne umartwianie musi obejmować wszystkie obszary ducha i ciała – do 

takiej konkluzji po dłuższych rozważaniach doszli Anna i Feliks Łapkowie ze wsi Grzędy, 

gmina Lipniki. Weźmy ciało-tłumaczy Feliks Łapka reporterowi Rozgłośni Polskiego Radia, 

który jako pierwszy wpadł na trop ortodoksów postu. – Dawniej ciało wyrzekało się 

wszelkich uciech: chleb i woda, popiół na głowę, włosiennica na grzbiet i biczowanie 

pokutne-to było dopiero umartwianie! A co się dzisiaj dzieje? Czy pan poznałby po ubiorze, 

że to Wielki Post? Kto dziś włożyłby włosiennicę! Pytałem sąsiada – on nawet nie wiedział 

co to takiego. A co się jada w poście?! Tenże sam mój sąsiad zjadł na obiad w Wielki Piątek 

wędzonego węgorza z chrzanem i karpia w śmietanie, a ponadto: barszcz czerwony z uszkami 

nadziewanymi kapustą i grzybami, pierożki z twarogiem suto kraszone świeżym masełkiem 

(popijał kompotem z wiśni) oraz na deser krem z ananasami i rodzynkami (popijał czarną 

kawą). Powiedział mi, że w przyszłym roku też będzie „pościł” i że – broń Boże nie tknie 

nawet mięsa! 

M.O. 

 

 



 
 

str. 29 
 

Wielki Post 
 

Wielki Post to pytania, które sobie zadaje 

Wielki Post to człowiek, którego moje serce potrzebuje 

Wielki Post to zaduma, której tak bardzo mi brakuje 

Wielki Post to pokuta, o której często zapominam 

Wielki Post to dawanie bez oczekiwania nic w zamian 

Wielki Post to wyrzeczenia, na które czasem mnie nie stać 

Wielki Post to oczekiwanie na "coś" piękniejszego 

 

Magdalena Myrcha 

 


