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Kolejny miesiąc, kolejny numer 
„Kontrastu”. Chociaż nauka zdalna 
podąża za nami jak złowrogi cień, 
a wirus nie odpuszcza (już prawie 
od roku, ale tych urodzin nie 
chcemy hucznie obchodzić, nie 
tylko ze względu na obostrzenia), 
my nie poddajemy się i 
przychodzimy do Was z drugim 
zdalnym wydaniem naszej 
szkolnej gazety. A w nim o 
wielkich rozczarowaniach, o tym 
jak to jest stracić coś, na co 
czekało się od lat, czyli o 
studniówkach, które w tym roku 
się nie odbyły. Ciąg dalszy walki z 
samym sobą zamkniętym w 
czterech ścianach. Jak się z 

czujemy, i ile jeszcze będzie nam dane trwać w tej smutnej monotonii? 
Wywiady przedstawiające ciekawe i świeże spojrzenia na obecną 
sytuację. Wydarzenia z ostatniej chwili lub takie, które trwają już od 
lat, opisane i świetnie zobrazowane, czyli fotoreportaże. A także  
chwila oddechu- opowieści o sprytnych wykładowcach czy lżejsze 
teksty z zakładki literackiej. Wszystko zwieńczone pięknymi 
rysunkami. 

Im trudniejsze czasy tym bardziej „Kontrast” staje się pewnego 
rodzaju emocjonalnym manifestem  każdego z nas. Świadczą o tym 
teksty zamieszczone w poszczególnych numerach. To właśnie w nich 
możemy podzielić się naszymi trudnymi i przede wszystkim nowymi 
uczuciami, które bardziej niż się wydaje, męczą. Dzięki nim możemy 
choć po części odciążyć  serca, pokazać komuś, że nie tylko on czuje 
się tak czy inaczej, pokazać, że nie jest sam. Każdego dnia z nadzieją 
powtarzamy pytania. Kiedy wrócimy do szkoły? Kiedy to wszystko się 
skończy? Odpowiedzi  nie są zbyt pocieszające. „To wszystko” jest 
niepewne i na każdego z nas działa inaczej. Jednak łączy nas fakt, że 
dla wszystkich jest to nowa sytuacja i możemy na siebie liczyć.  

Na naszą pomoc może też liczyć Aurelia Mączkowska i jej najbliżsi. Z 
dnia na dzień ich życie diametralnie się zmieniło. Kierując się naszymi 
sercami i jednocząc się możemy działać. Nieśmy pomoc! 

 

Hania Bruzi 
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    Sto dni do matury, a pandemia dalej trwa  

Rocznik 2002 ma wyjątkowego pecha. Studniówkę, podobnie jak prawie połowę swojej edukacji ponadgimnazjalnej spędził w 
domu. Koronawirus zabrał mu najpiękniejsze chwile w liceum. 

 Gdyby ktoś w pierwszej klasie powiedział nam, że połowę czasu w liceum spędzimy siedząc w domu, wyśmialibyśmy go. Żyliśmy ideałami młodości,  
podekscytowani momentem, gdy wkroczymy w dorosłe życie. Koronawirus nie był jednak dla nas łaskawy. Oglądaliśmy „studniówkę u Maty”, zamiast 
tańczyć do „100 dni do matury”. 
 
 Redaktorzy „Kontrastu” zapytali maturzystów o to, jak czują się w tej sytuacji. Może dla niektórych nie jest ona aż tak zła?  

 

 
 

 

 

 
 
 

Byłam przygotowana na taką ewentualność, bo zdrowie jest najważniejsze, jako urodzona optymistka do końca wierzyłam, że 
może sytuacja na świecie się uspokoi, będzie lepiej. Niestety tak się nie stało i studniówka musiała być odwołana. Nie ukrywam, 
że było to dość przykre... Czekałam na ten dzień jak wielu innych maturzystów. Coroczna tradycja w tym roku niestety została 
przerwana. Na ten moment nie pozostaje mi nic innego jak to, aby trzymać kciuki za młodsze roczniki i kibicować im w tym, aby 
ich studniówki odbyły się normalnie, bo wiem , jak ważne i wyczekiwane jest to wydarzenie.  
Małgorzata Mickun 3b 

Jestem zawiedziona, że przez sytuację, w jakiej się znajdujemy, studniówka została odwołana. Co roku maturzyści mogli się 
trochę ,,uwolnić” od myślenia o maturze, pobawić się i mieć pamiątkę klasową. Według mnie jest to w pewien sposób wieczór,  
podczas którego mogliśmy pożegnać się i podziękować za całe trzy lata nauczycielom oraz pracownikom naszego liceum. 
Martyna Safaryn 3b 

Brak studniówki niesie ze sobą pozbawienie nas momentu, który od wielu lat był symbolem matury. To właśnie ten bal luzował 
napięcie związane z egzaminem dojrzałości i bardzo mi przykro z tego powodu. Substytut tego wydarzenia, którym miał być 
„bal absolwenta” nie będzie niósł ze sobą tych samych emocji. To wielka szkoda, ale wiadomo, że bezpieczeństwo jest 
ważniejsze 
Wiktor Piwnicki 3a  
 

 
Studniówka była jednym z wydarzeń, na które najbardziej czekałam. Nie poszłam na swoje połowinki, ponieważ stwierdziłam, 
że się nie opłaca, bo za rok będzie mój najważniejszy bal w życiu. Jak się dowiedziałam, że go nie będzie, miałam ochotę płakać. 
Wypadło właśnie na nasz rocznik, to jest bardzo niesprawiedliwe. 
Wiktoria Krawczyk 3d 

Wspomnienia związane ze studniówką zdecydowanie są warte zapamiętania i wracania do nich myślami na starość i 
przeżywania na nowo chwil spędzonych z przyjaciółmi ze szkoły. Jednak pomimo tego uważam, że gdyby nasza studniówka się 
odbyła, było to by nie fair w stosunku do reszty społeczeństwa, które też musiało zrezygnować z wielu równie ważnych rzeczy. 
Hubert Patycki 3b 

 
Z jednej strony uważam, że studniówka to bardzo ważne wydarzenie w życiu maturzystów, bo to przede wszystkim 
wspomnienia,  ale z drugiej strony dla paru godzin dobrej zabawy nie można narażać życia takiej liczby osób. 
Wiktor Kołodziejczyk 3b  

Studniówka - czyli wydarzenie symbolizujące zakończenie licealnej przygody, stanowi ważny element w życiu każdego 
maturzysty. Jako przyszła absolwentka, mogę powiedzieć, że jest mi przykro z powodu odwołania tegorocznego balu. Czuję się 
zawiedziona nie tylko dlatego, że nie będę miała możliwości ubrania sukienki, która wisi w mojej szafie już od listopada, ale 
również dlatego, że ominie mnie okazja do spędzenia ostatnich chwil z moją klasą.  
Amelia Ciosmak 3a 



 
Jak się Pani czuje po prawie roku trwania pandemii?  
 
- Myślę, że cała ochrona zdrowia jest bardzo zmęczona. Od roku pracujemy używając 
środków ochrony osobistej – spędzamy długie godziny w maskach, przyłbicach, goglach, 
kombinezonach, rękawicach. Pot leje się po plecach, nie ma czym oddychać. Najgorzej 
było na początku, kiedy nie do końca było wiadomo, jak zakaźny jest COVID i jak 
bardzo niebezpieczny. Brakowało środków ochrony osobistej. Baliśmy się wtedy, że 
zachorujemy i umrzemy, zostawimy nasze rodziny, osierocimy dzieci, bo przecież nie 
mogliśmy nie pracować, bo kto zostałby z pacjentami?  Pandemia  zmieniła życie  
nas wszystkich. Przecież od roku rytm wytyczają zakazy, nakazy, lockdowny. Nie ma 
chyba osoby, która nie byłaby dotknięta zmianami. Uczniowie nie mogą chodzić do 
szkoły, nie można iść do kina, na basen, nie można nigdzie wyjechać  
 
Czyli skoro wirus jednak istnieje, dlaczego lekarze, naukowcy nie wynajdą 
odpowiednich leków, żeby wyzwolić świat? 
 
- Nie jest to wszystko takie proste. Od ponad roku trwają w wielu krajach intensywne 
badania nad wirusem SARS COVID 19. Nad patomechanizmem zmian w organizmach,  

zajętych narządach wewnętrznych, nad powikłaniami. Testowane jest mnóstwo substancji chemicznych, istniejących już 
leków pod kątem ich przeciwwirusowego działania, ale jest to nowa choroba, a czas obserwacji chorych jest krótki. Proszę 
zobaczyć – na nowotwór choruje wielu ludzi i od lat odbywają się badania nad leczeniem, a mimo to nie zawsze medycyna 
wie jak postępować w tak starej i od dawna znanej  chorobie. A co dopiero COVID 19,  który jest z nami od kilkunastu 
miesięcy. Natomiast musimy pamiętać, że w bardzo krótkim czasie naukowcy stworzyli coś, co może zatrzymać pandemię. 
Została stworzona skuteczna szczepionka.  
 
A czy naprawdę musimy tych wszystkich zasad przestrzegać? Niektórzy przecież mówią, że nie ma żadnego wirusa? 
 
- Widzę na co dzień w pracy pacjentów z tak strasznymi zapaleniami płuc, których nigdy wcześniej nie leczyliśmy, widzę, jak 
źle ich płuca wyglądają w badaniach obrazowych. Oni nie udają. Wirus  naprawdę  niszczy ich układ oddechowy, a my 
widzimy ich cierpienie. Gdybyśmy nie przestrzegali restrykcji, mieli zwykłe kontakty, chorowałoby o wiele więcej osób i 
umierałoby więcej, ponieważ nie wystarczyłoby miejsc w szpitalach, leków, a przede wszystkim służby medycznej. 
Chorowałyby panie w sklepach, więc nie byłoby gdzie zrobić zakupów, chorowałoby panie w aptece- nie moglibyśmy kupić 
leków itd. Pan minister zdrowia mówi o „ wypłaszczaniu  krzywej zachorowań”. Jest to właśnie spowolnienie nowych 
zakażeń tak, żeby system służby zdrowia mógł wystarczyć dla wszystkich chorych. Dlatego są te wszystkie wyrzeczenia.  
 
Wokół szczepionki powstało wiele kontrowersji, wiele osób boi  się stać królikiem doświadczalnym. 
 
- Ale jakim królikiem! Przecież szczepienia nie zostały wynalezione teraz w czasie pandemii koronawirusa! Historia badań 
nad szczepionkami sięga XVIII wieku, a na wiele chorób np. na ospę, odrę, różyczkę dotąd nie wynaleziono leków, ale stosuje 
się skuteczne szczepionki i znacznie spadła dzięki nim śmiertelność na te choroby. Boimy się szczepić przeciwko COVID 19? 
A przecież każdy z nas, gdy miał 6 tygodni, czyli zaraz po urodzeniu, kiedy był takim malutkim niemowlęciem, został 
zaszczepiony równocześnie na 7 chorób! A teraz boimy się preparatu na jedną chorobę! 
 
Czyli nie powinniśmy bać się szczepionki? 
 
- Absolutnie nie. Warto się szczepić, bo na przestrzeni wielu wieków historii medycyny, od ojca medycyny Hipokratesa, nie 
wymyślono niczego lepszego od profilaktycznych szczepień ochronnych. Medycyna umie usunąć wyrostek robaczkowy, a nie 
zna leku na zwykłą grypę. Ale zawsze możemy się na grypę zaszczepić i nie zachorować. 

Wywiad przeprowadzony z lekarzem internistą. 

Wkrótce odetchniemy 

Fot. Archiwum prywatne 



Proszę nam wyjaśnić, czym różnią się stosowane szczepionki  różnych firm farmaceutycznych. 
 
- W czasie pandemii po raz pierwszy wyprodukowano szczepionkę RNA . Jest to absolutnie najnowocześniejsza technologia, 
polegająca na wstrzyknięciu fragmentu mRNA wirusa. Na bazie tego mRNA komórki naszego organizmu produkują białko 
wirusa i nasz układ immunologiczny tworzy przeciwciała i zapewnia nam odporność na zachorowanie na COVID 19. Wstępne 
badania kliniczne preparatu, a teraz badania osób szczepionych np. w Izraelu, pokazują, że szczepionki mRNA są wyjątkowo 
skuteczne. Oczywiście nie wiadomo jak długo utrzyma się odporność organizmu, ale naukowcy cały czas działają. 
 
Czy to mRNA to jest właśnie ten mikroczip, który otrzymujemy, jak twierdzą  antyszczepionkowcy? 
  
- Słyszałam, że mówi się, że pierwsza dawka szczepionki to login, a druga to hasło. W rozmowach między lekarzami 
śmiejemy się, że do tej pory nikt nie widział Billa Gatesa. Nie, w wyniku szczepień nie implantuje się ludziom czipów. 
 
A czy mRNA dostarczone ze szczepionką może wbudować się do kodu komórki i zmienić nasze geny?  
 
- Absolutnie nie. Kod genetyczny komórek jest zawarty w DNA i zlokalizowany w jądrze komórkowym. mRNA jest matrycą 
do produkcji białek, która zachodzi poza jądrem w cytoplazmie komórki i nie ma enzymów, które pozwoliłyby na syntezę 
DNA z RNA. Materiał genetyczny wirusa nie może przedostać się do jądra komórkowego, bo nie ma w komórce takich 
ścieżek. 
 
Powiedziała  Pani, że szczepionki RNA są nowością. Jak działały dotychczasowe preparaty? 
 
- Dotychczasowe szczepionki, ale także niektóre przeciwko COVID 19 np. brytyjska Astra Zeneca lub rosyjski Sputnik są tzw. 
szczepionkami wektorowymi. Oznacza to , że za pomocą wektora, którym jest niezjadliwy wirus wprowadzane jest do 
komórki  gotowe białko koronawirusa i na podstawie tego gotowego białka nasz organizm uczy się odporności na chorobę. 
Różnica między szczepionkami jest taka, że w szczepionkach wektorowych jest dostarczane gotowe białko wirusa, a w 
szczepionce RNA białko wirusa jest produkowane w naszych komórkach. 
 
Ale efekt działania jest zbliżony? 
 
- Absolutnie tak. Nasz układ odpornościowy zaznajamia się z białkiem wirusa, uczy się je rozpoznawać, wytwarza 
przeciwciała i odporność komórkową i gdy zjawi się prawdziwy wirus, organizm już go zna i od razu atakuje, na wczesnym 
etapie zanim wirus zdąży się namnożyć, kiedy jest go tak dużo, że organizm sobie nie poradzi. 
 
A które szczepionki są lepsze, wektorowe czy RNA ?  
 
- Jeśli chodzi o bezpieczeństwo, to jeśli odrzucimy absurdalne teorie o Billu Gatesie i czipach, to można powiedzieć, że ilość 
powikłań i działań niepożądanych jest porównywalna. Badania nad skutecznością pokazują bardzo wysoką, bo ponad 90% 
skuteczność szczepionek RNA . Szczepionka Astra Zeneca czyli dostępna w Polsce brytyjska szczepionka wektorowa ma 
skuteczność ok 60%. Natomiast obydwa rodzaje chronią w 100% przed ciężkim przebiegiem COVID 19 i hospitalizacją z 
powodu choroby.  
 
Czy sądzi Pani, że nadejdzie trzecia fala pandemii?  
 
- Sądzę, że jest to bardzo prawdopodobne.  Pod koniec drugiej fali, kiedy pod koniec grudnia zarejestrowano szczepionki, 
myśleliśmy, że przez kolejne tygodnie uda się zaszczepić wiele osób i zdążymy przed 3 falą. Niestety, szczepimy zbyt wolno, 
luzowane są obostrzenia, ludzie spragnieni są normalnego życia, zabawy, relaksu, gospodarka ma ogromną zadyszkę...  
 
Czyli co Pani zdaniem powinniśmy robić? 
  
- Jeszcze trochę wytrzymać. Przede wszystkim nosić maseczki, nie spotykać się z ludźmi, którzy mogą być chorzy lub 
zakażeni. Niedługo większość osób zostanie zaszczepiona, będzie odporna na koronawirusa i  wszyscy będziemy  mogli 
odetchnąć.  
 

     Jan Wiewiórkowski 



 Pisanie o feriach podczas pandemii wydaje się proste. Wystarczy lać wodę i pomarudzić na cztery tysiące 
znaków. W końcu były to „najgorsze ferie w historii”. Ale czy marudzenie na całą stronę będzie atrakcyjne? Nie. 
Nawet nie w dziesięciu procentach. Pisanie o tym samym, o naszym ubolewaniu, że przez pandemię musimy siedzieć 
w domu, nie zainteresuje nikogo. Wyobraźcie sobie, że musicie przeczytać tekst, którego temat znacie, widzieliście już 
wszędzie, został przedyskutowany tysiące razy przez każdego. Męczarnia, nie napiszę niczego nowego, ta sama 
śpiewka, po co to czytać. Właśnie dlatego pisanie o pandemicznych feriach sprawiało mi taką trudność.  Może warto 

pokazać to z innej strony? Dla wielu ta druga strona nawet nie istnieje. Ale, ale zacznijmy od początku… 
Wszystkiego najlepszego! Szczęśliwego Nowego Roku! Zobaczymy się za miesiąc, po feriach. Odpocznijcie od 

szkoły, od lekcji przed ekranem. Tak każdy z nas zaczął miesięczną przerwę od „szkoły”. Czy byliśmy szczęśliwi? 
Możliwe. Każdy czekał na moment, w którym nie będzie musiał budzić się minutę przed lekcją, włączać komputera i 
słuchać nauczyciela, marząc tylko o powrocie do łóżka. Wyczekiwany odpoczynek, brak stresu, nauki, koniec 
codziennego sprawdzania Librusa i obserwowania coraz to nowych sprawdzianów, kartkówek, zadań czy odpytywań. 
Byliśmy wolni i to na ponad dwadzieścia dni. Ale czym była ta wolność? Pamiętam rozmowy ze znajomymi, gdy 
oglądaliśmy, jakie obostrzenia zostaną wprowadzone w kraju. Czułam, że będą to najgorsze ferie świata, gorzej być 
nie może, co oni sobie myślą, jakim prawem itp., itd. Ale to będzie okropne. Dlaczego? Pozamykali galerie, kina i 
restauracje? Nie mogliśmy pojechać, by pośmigać w Zakopcu i Szklarskiej? Może to szokujące, ale znam również 

osoby, dla których obostrzenia były bardzo na rękę. Spędziły wolne dni robiąc to, co lubią, skupiły się na odpoczynku, 
poprawiły relację z bliskimi, znalazły nowe hobby i tak dalej. Niestety mało kto przywiązuje wagę do tej strony. 
Łatwiej nam wszystkim płakać nad rozlanym mlekiem, narzekać na decyzje rządu, wyklinać nowe obostrzenia. Nikt 
nie zaprzeczy, że częściej spotykaliśmy osoby, które zamiast szukania nowych, zgodnych z prawem rozwiązań, 
skupiały się tylko na powtarzaniu samemu sobie, jak okropne ferie nas czekają. Oczywiście, że zrujnowane plany nie 
są czymś przyjemnym, ale z odrobiną chęci, kreatywności mogliśmy spędzić czas z uśmiechem na twarzy. Wiem, że 
dla wielu z was może brzmieć to zbyt optymistycznie, jednak taka jest prawda. Był to moment, w którym wiele osób 
zaczęło dbać o siebie. Część spędziła więcej czasu z rodziną. Niektórzy w końcu przeczytali książkę, na którą nigdy 
nie mogli znaleźć chwili. Obejrzeli serial czy film, który okazał się ich ulubionym. Inni stwierdzili, że był to idealny 
moment, aby zacząć ćwiczyć. Ktoś znalazł swoje nowe hobby, które ma zamiar pielęgnować. Postępując zgodnie z 

prawem oraz obostrzeniami spotkania ze znajomymi były nadal możliwe. Spacery na świeżym powietrzu, którego 
potrzebuje każdy, zastąpiły godzinne zakupy w zatłoczonych galeriach.  

 
Co jeszcze nuda może zrobić z człowiekiem? Zobaczcie na rozrastającą się grupę morsów. Te osoby znalazły 

coś, co sprawia im przyjemność. Możliwe, że gdyby nie zamknęli nas w domach, wielu z nich nie zdecydowałaby się 
na wejście do wody zimą. Prawdopodobnie dalej uważaliby to za abstrakcję marząc o wakacjach na Malediwach.  
Może „najgorsze ferie” miały nas czegoś nauczyć? Dostrzeżenie światełka w tak złej sytuacji nie jest łatwe. Niektórzy 
zdecydowali, że jeśli nie mogą czegoś zmienić, to tracenie czasu na gdybanie jest pozbawione sensu. Teraz 
powiedzenie: „Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło” nabiera nowego znaczenia, patrząc przez pryzmat 
naszych „najgorszych w życiu ferii”… 

         Jagoda Leciejewska 

Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło… 

Wszystkiego najlepszego! Szczęśliwego Nowego Roku! Zobaczymy się za miesiąc, po feriach. Odpocznijcie od 
szkoły, od lekcji przed ekranem… 



 Ten tekst nie ma być kolejnym luźnym żartem o 

pandemii, napisanym tylko po to, aby pokazać że nudzi się nam 

podczas izolacji. To tekst, który pokazuje prawdziwe oblicze 

nauki zdalnej, jej konsekwencje i pułapki. Bo właśnie o to 

chodzi, o pokazanie tego, co tak naprawdę się dzieje. Nikt nas 

nie pyta, czy i jak sobie radzimy. Zamknięcie w domach miało 

początkowo trwać dwa tygodnie, ale chyba nikt z nas nie 

spodziewał się, ile tak naprawdę tu spędzimy i jakie będą tego 

skutki. Każdy z nas przeżywa tę sytuację na swój sposób i 

próbuje się od niej uwolnić, zapomnieć. Ale co dzieje się z 

tymi, których jedynym sposobem na odwrócenie uwagi od 

własnych problemów jest szkoła? Odpowiedź jest prosta. 

Muszą przeżywać swoje osobiste piekło we własnych głowach 

i czterech ścianach pokoju. Wszyscy próbujemy udawać, że 

pomoc jest blisko. Przecież mamy rodziców, nauczycieli, a 

nawet telefon zaufania, tam też możemy zadzwonić. Ale czy oni, ci po drugiej stronie ekranu, naprawdę mogą coś 

zdziałać?  

Większość rodziców wraca po szesnastej do domu, niekiedy później. Niektórzy przyjeżdżają tylko na weekendy i 

święta. Dorośli ludzie także musieli się zmierzyć z pandemią. Pracowali, pracują lub próbowali i próbują tej pracy nie 

stracić. Mają do utrzymania dzieci, a czasami nawet innych członków rodziny. Nauczyciele tak naprawdę nie mają 

prawdziwego kontaktu z uczniami. Wszyscy siedzimy przed ekranami komputerów lub komórek i po cichu liczymy, 

by to wszystko jak najszybciej się skończyło. Ważne są dobre oceny i zdane testy. Na koniec semestru liczyły się też 

wszystkie kategorie ocen. Zalano nas testami i pracami, by wszystko było dopilnowane oraz zgodne z regulaminami. 

Nie zważano na konsekwencje. Nikt nie myślał o uczniach, którzy przeżywają istne piekło wewnątrz siebie. Nie muszą 

to być nastolatkowie z podciętymi żyłami, którzy nie uczęszczają na zajęcia i nie odrabiają prac domowych. Zwykłe 

piekło, wygląda inaczej. Dzieje się wewnątrz nas, i rozrywa nasz umysł na drobne kawałki, nie zostawiając po sobie 

niczego poza pustką. Dookoła wszyscy wymagają najlepszych ocen, ogromnych umiejętności z każdego przedmiotu i 

posłuszeństwa. Niekiedy zdarzają się sytuacje, gdy nauczyciel mówi, że uczeń odstaje od grupy, że nie jest 

wystarczający. Jak ma poczuć się taka osoba? Zmotywowana, gotowa do działania? Czym mają być te słowa? Czy 

nauczyciel zdaje sobie sprawę, przez co ten uczeń przechodzi? Nie sądzę. Dlaczego nauczycielom przychodzi tak 

łatwo ocenianie  ze względu na jedną rzecz, a tak trudno z głębszej perspektywy? 

 Niekiedy bywa tak, że ktoś zostaje zamknięty w domu, w miejscu, z którego wolałoby jak najszybciej uciec. 

Czuje dodatkowo presję ze strony nauczycieli, rodziców, którzy zamiast go wspierać tylko wymagają od niego rzeczy, 

których nie jest w stanie osiągnąć. Dlaczego? Bo nie ma sił. Wyczerpały się już dawno temu, podczas spełniania 

oczekiwań wszystkich po kolei: bliskich, którzy chcą, aby ta osoba była lepsza od nich samych, nauczycieli, którzy 

myślą o wynikach maturalnych, znajomych, którzy są w tym wyścigu lepsi. 

Wiktoria Łangowska 

Martyna Kocoń 

Uwięzieni we własnych umysłach 

Czyli o tym, jak pandemia zamknęła nas nie tylko w domach, ale także w okowach kruchej psychiki. 

Fot. Internet 

Fot. Internet 



Pani Aleksandra jest emerytowaną pielęgniarką z wieloletnim stażem, po zakończeniu pracy w szpitalu postanowiła nadal pomagać ludziom jako pielęgniarka 

długoterminowa. Pani Maria jest osobą, która potrzebuje pomocy, którą zapewnia jej pielęgniarka. Nie byłoby w tym nic niezwykłego, gdyby nie fakt, że obie 

panie już kiedyś się znały. Wszystko miało miejsce w małej wsi nieopodal Drawska, w Zarańsku, gdzie swój dom miała rodzina pani Marii a także rodzina pani 

Aleksandry.  Pani  Ola była małą dziewczynką,  starsze dzieci uwielbiały wozić ją w wózeczku , także pani Maria. Tak oto historia zatoczyła koło i teraz to pani 

Aleksandra opiekuje się panią Marią. 

Uśmiech to najlepsze lekarstwo. 

Zawsze warto mieć oparcie. 

Wspólne zwijanie bandaża może być dobrym ćwiczeniem. 

Krąg życia  



Ola Mickun 

Drobna pomoc w codziennych czynnościach. 

Rozmów nigdy nie ma końca. 

A na pożegnanie… 



 Sytuacja narzuciła nowy tryb nauki

- lekcje zdalne. Takie zajęcia wymagają 

od ucznia więcej samozaparcia oraz 

samodyscypliny, dlatego też różni 

uczniowie mają różne podejście do 

tematu. Niektórzy wciąż uczą się i dają z 

siebie wszystko, ale są też tacy, którzy 

zdążyli się już poddać i oszukują z 

zadaniami i sprawdzianami. Ciężko jest 

wykrzesać z siebie energię, a motywacji 

czasem brak, dlatego mnóstwo uczniów 

chciałoby już powrócić do stacjonarnego 

nauczania. 

Jak to wyglądało i wygląda, krótkie 

podsumowanie. Na razie do szkół powróciły klasy pierwsze, drugie i trzecie szkół podstawowych ze względu 

konieczność opieki, z którą rodzice mogą mieć problem. Większość, czyli ponad czternaście tysięcy szkół, 

prowadzi stacjonarne zajęcia dla najmłodszych uczniów. Ministerstwo Edukacji i Nauki dziewiątego lutego 

zapowiedziało, że prawdopodobnie piętnastego lutego maturzyści oraz ósmoklasiści powrócą do szkół. 

Jednak pomimo zapowiedzi, ani maturzyści ani ósmoklasiści nie powrócili do nauczania stacjonarnego. 

Trzecioklasiści liceum są bardzo zmartwieni. Obawiają się o swoją maturę, ponieważ są właściwie „rok w 

plecy” i  nie zapowiada się, aby cokolwiek w tej sprawie się zmieniło. Minister edukacji, Przemysław 

Czarnek stwierdził, że państwo jest gotowe na każdy wariant, nawet na powrót wszystkich uczniów do 

stacjonarnego nauczania już przed Wielkanocą, jednak wszystko zależy od opinii ekspertów w tej sprawie. 

Nauka zdalna została jednak przedłużona do końca lutego i trwa w marcu.  Sytuacja w sąsiednich krajach nie 

wygląda dobrze, dodatkowo przewiduje się, że w najbliższym czasie do Polski dotrze trzecia fala zakażeń. 

Już to widzimy. Zgodnie z planem szczepień pierwszą dawką zaszczepiono już niemal wszystkich 

nauczycieli w Polsce, także nauczycieli naszego liceum. Co dalej? Czy pojawi się światełko w tunelu? Czy 

wrócimy do dawnego szkolnego życia? 

Ewa Żagiel 

Żyjemy w trudnych, pandemicznych czasach, już niedługo mija rok od pierwszej kwarantanny w naszym 

kraju. Można powiedzieć, że Polacy nauczyli się żyć w nowej rzeczywistości. 

Powrót do szkół 

Fot. Internet 



„Sąsiad” - reportaż na medal 
W czwartek, 11 marca,  jurorzy i organizatorzy Ogólnopolskiego Turnieju Reportażu im. W. Dybalskiej  we Wrocławiu  ogłosili, 

jakie nagrody otrzyma piątka finalistów. Adriana Cybulska, uczennica klasy maturalnej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych 

im. Pamięci Ofiar Terroryzmu 11 Września 2001 Roku  została wyróżniona nagrodą wojewody dolnośląskiego. 

Kaliscy maturzyści studiują w Anglii 

Uczniowie klasy trzeciej, dwujęzycznej: Jakub Lipiński (kierunek: Acting. film, TV and stage), Maja 
Popławska ( kierunek: Events Festival’s and venue management), Nikolas Richter (kierunek: Business 

Management ) i Julia Sadowska ( kierunek: Business Management ), rozpoczęli naukę na 
Buckinghamshire New Uniwersity w Wielkiej Brytanii. 

To już dwudziesta edycja wyjątkowego konkursu, którego autorką jest polonistka, Ewa 
Obara- Grączewska z X LO we Wrocławiu. Tym razem jurorzy (dziennikarze i pisarze) 
przeczytali około stu prac, nawet z USA i Czech. Recenzję reportażu Adriany 
Cybulskiej przygotowała reporterka, pisarka Joanna Kuciel- Frydryszak.  
 - Za staranny język zdradzający empatię, za reporterską wrażliwość oraz umiejętność 
syntetycznego opisu - komentowała i dodała: -  Autorka skonstruowała swój tekst 
bardzo świadomie, prowadząc nas przez historię pana Zdzisława i jego opiekunów. 
Dzięki dobrze przemyślanej koncepcji powstała praca dojrzała, przejrzysta w 
konstrukcji i plastyczna w opisach, zgłębiająca trudne tematy biedy i odchodzenia w 
sposób czuły i rozumiejący – uzasadniała.  
„Sąsiad” to opowieść z kaliskiej ulicy Poprzecznej, gdzie  w bardzo trudnych 
warunkach żył bohater. Inspiracją do jej napisania było śledzenie pracy Stowarzyszenia 
„Ruch Oporu”.  Dzięki bezinteresownej pomocy  działających non - profit młodych 
ludzi Ada dotarła do pana Zdzisława i pani Ani, jego sąsiadki. 

- Pisanie reportaży uczy dostrzegania detalu, małe rzeczy są ważne w naszym życiu, często o tym zapominamy. One wiele o nas mówią.  
Bardzo się cieszę z nagrody i jestem pod wrażeniem wspaniałej organizacji gali – mówiła uczennica. 
Warto dodać, że laureatka od kilku lat pełni funkcję redaktor naczelnej szkolnej gazety „Kontrast” i właśnie tam zdobywała 
dziennikarskie szlify.  
Z powodu pandemii już drugi raz spotkanie finałowe odbywa się online. Dzięki Wojciechowi Promie, który od początku konkursu 
czuwa nad jego organizacją, można było je śledzić na żywo, w formie streamingu. 
Pracę uczniów i nauczycieli podsumowała pomysłodawczyni turnieju, Ewa Obara- Grączewska 

Jak to jest możliwe? System edukacji wyższej w UK oferuje rok zerowy – alternatywne rozwiązanie dla osób, które nie 
spełniają standardowych wymagań rekrutacyjnych, czyli np. nie podchodzili do matury. Foundation year /rok zerowy – to 
wysokiej jakości jednoroczny kurs akademicki oferowany przez brytyjskie uczelnie wyższe i ich partnerskie placówki 
edukacyjne. Pozwala na uzupełnienie niezbędnych kwalifikacji, aby później móc kontynuować studia licencjackie w 
normalnym trybie. 

 
Tym sposobem marzenie o studiowaniu w Anglii zostało spełnione, mimo wielu perypetii. Po dokonaniu formalności 
uczniowie musieli  uzyskać status przesiedleńczy przed koniem roku 2020. Wyjazd był testem samodzielności i dojrzałości, 
gdyż loty powrotne zostały wstrzymane. Mimo trudnego początku, uczniowie się nie zniechęcili, tylko zmotywowali do 
nauki. Teraz zostaje łączenie nauki zdalnej w kaliskim Liceum i Uniwersytetem Buckinghamshire. Lecz dla naszych 
kreatywnych, młodych ludzi nie ma rzeczy niemożliwych. 

 
Gratulujemy ambicji młodym i dziękujemy rodzicom za wsparcie dla swych pociech. 

 
Magdalena Łojek, Joanna Boniecka 

Nie spodziewałam się, że tylu nauczycieli i uczniów podejmie to wyzwanie. Reportaż wymaga zupełnie innego spojrzenia na świat i z 
własnej persperktywy wiem, jak trudno jest namówić nastolatków do tego wysiłku. Tymczasem pedagodzy wielkiego formatu, którym 
się chce: angażują prywatny czas, potrafią wyłowić dzieci z pasją, przekazać im zapał, przekonać je do pisania. Jak choćby Danuta 
Mateusz z Jarosławia czy Aleksandra Radecka z Kalisza Pomorskiego, których podopieczni niemal co roku są w finale. 

To nauczyciele, którzy wierzą, że opisanie ludzi i świata jest ważne, może nawet ważniejsze niż realizowanie podstawy programowej. 
Ogólnopolski Turniej Reportażu zakończyła niespodzianka z Kalisza Pomorskiego, utwór „Let`s Dance” Davida Bowiego zaśpiewała i 
zagrała na gitarze basowej Hanna Bruzi. 
 
Dyrekcja Zespołu Szkół w Kaliszu Pomorskim zadbała o bezpieczne warunki techniczne. Adriana Cybulska i Aleksandra Radecka 
korzystały ze szkolnego łącza internetowego. Podziękowania należą się także panu Adamowi Stąporkowi, który nad tym czuwał. 

                                                                                             Aleksandra Radecka 

Fot. Archiwum prywatne 



Rys.  Aneta Myślińska 



Znajdź na zdjęciu 5 różnic. Osoba, która jako pierwsza znajdzie różnice  
i poinformuje o tym redaktor naczelną gazety - Adę Cybulską z 3 "a" 

otrzyma pączka na koszt gazety.  

Fot. Aneta Myślińska 



 W czasie izolacji to właśnie my tworzymy nowe trendy i stajemy się 
swoimi własnymi projektantami. Wszystko przeniosło się do internetu 
stając się dostępnym dla każdego. Przeglądając sieć napotykamy masę 
ciekawych pomysłów, które później znajdują  zastosowanie w naszej 
garderobie. Niekiedy sami projektujemy coś własnego, odnajdując w tym 
hobby. Śledzimy blogerki i inspirujemy się nimi w zmianie swojego 
wyglądu. W czasie wolnym zamieniamy dresy na najlepsze perełki 
modowe z naszej szafy i urządzamy swój prywatny pokaz mody. To 
właśnie dzięki wszystkim tym czynnikom, świat mody zachowuje swoją 
ciągłość i nieprzewidywalność. 
Tym razem chciałabym się jednak skupić na konkursach, które w ostatnim 
czasie zawładnęły internetem, a dokładniej mowa tu o konkursach 
modowych. Pewnie zastanawiacie się, o co taki wielki szum, a więc w 
skrócie wam wszystko objaśnię. Influenserki publikują na swoich  

portalach społecznościowych  
(tj.  instagram) posty, w których  
nawoływują do wzięcia udziału w  
konkursie sponsorowanym przez 
współpracującą z nimi markę  . Są 
one o różnej tematyce, od vintage 
po street style. W opisie pod 
zdjęciem szczegółowo zostają 
nakreślone zasady i warunki 
udziału. Znajdują się tam również informacje dotyczące terminu odesłania prac, 
ilości zwycięzców oraz rodzaju nagród. Nic skomplikowanego. Problem jednak 
tkwi w oryginalności, która z pewnością jest potrzebna do wyróżnienia się 
spośród setki uczestników. Ważne jest także, aby odnaleźć się w danej tematyce 
i pokazać w tym siebie. To może zagwarantować nam przewagę w rywalizacji, 
ponieważ nie jest istotne, ile pieniędzy wydamy na skompletowanie naszej 
stylizacji – liczy się pomysł. Strzałem w dziesiątkę mogą okazać się  stare 
ubrania z szaf naszych mam lub babć. Niewątpliwie mają one unikatowy i 
niepowtarzalny styl. Kolejnym aspektem, o którym warto wspomnieć, jest 
sposób wykonania zdjęcia. Nie potrzeba tu profesjonalnego sprzętu, a jedynie 
ciekawej wizji. Możemy stworzyć nieoczywistą kompozycję lub pobawić się w 
edytorze zdjęć. Odpowiednio dobrana sceneria czyni stylizację jeszcze bardziej 
efektowną. Zaangażowanie się w taki projekt może być ciekawą formą 
pobudzenia naszej kreatywności i odskocznią od przygnębiającej nas 
rzeczywistości. 

Kornelia Ciosmak  

W świecie mody nigdy nie ma przerwy. Nic nie jest w stanie zatrzymać tej stylowej machiny, nawet wirus, który już od  
roku rujnuje nasze plany. Mogłoby się wydawać, że skoro cały świat stoi w miejscu, to tak samo moda będzie musiała 

przeczekać ten niepewny czas i choćby na moment przystopować. Nic bardziej mylnego!  

Internetowa rywalizacja modowa 

Źródło: Internet 

Źródło: Internet 

Fot. Archiwum prywatne 

Fot. Archiwum prywatne 



Baran (21.03-19.04) 

Gwiazdy działają na Twoją korzyść!  W tym miesiącu powinieneś mieć zdecydowanie więcej energii, więc nie pozwól, aby 
poszła na marne i spróbuj coś, czego jeszcze nie robiłeś. Zdrowie będzie Ci dopisywać, dopóki o siebie dbasz. 

Byk (20.04-22.05) 

Twoje życie nabierze spokojniejszego tempa. To dobry moment, aby odpocząć i pozwolić sobie na większą swobodę. Choć 
szczęście będzie Ci sprzyjać, unikaj ryzyka, gdyż Twoje zdrowie może zostać postawione na szali! 

Bliźnięta (23.05-21.06)  

Ten miesiąc będzie dla Ciebie bardziej wyrozumiały, jednakże musisz uważać na problemy z przeszłości, ponieważ mogą Ci 
przeszkadzać w życiu codziennym. Pamiętaj, aby o siebie zadbać, może dobrym pomysłem będzie zacząć regularnie ćwiczyć? 

Lew (23.07-23.08) 

Czeka Cię niepewny czas, dlatego nie rozpraszaj się, ponieważ to może doprowadzić do niepotrzebnych sporów. Nabierzesz 
odwagi, ale nie rób niczego niebezpiecznego. W najbliższym czasie, możesz być bardziej zmęczony, więc chwila ciszy Ci się 
przyda. 

Rak (22.06-22.07) 

Otrzymasz duży zastrzyk pewności siebie, więc wykorzystaj to, aby podjąć się ambitnego projektu! Zważaj jednak na swoje 
zdrowie, ponieważ przyda Ci się dużo odpoczynku w nachodzących dniach. Pamiętaj, że w takich sytuacjach zawsze możesz 
liczyć na bliskich! 

Waga (23.09-22.10) 

Gwiazdy zapewnią Ci wiele sukcesów, więc nie bój się podjąć nowego wyzwania! Skup się przede wszystkim na własnych 
potrzebach, aby każdy dzień był dla Ciebie pozytywnym przeżyciem. Wszelkie stresujące sprawy zostaw na później i się 
zrelaksuj. 

Panna (24.08-22.09) 

Ten miesiąc wieszczy Ci wiele spokojnych dni. Nie prowokuj nikogo, żeby przypadkiem nie stwarzać żadnych problemów. 
Musisz zregenerować swoje siły, zatem nie wysilaj się. Spędź ten czas na uporządkowaniu własnych spraw oraz myśli.  

Strzelec (22.11-21.12) 
 
Dobry humor Cię nie opuści, więc chętnie będziesz pomagać swoim bliskim. Spróbuj rozwiązać wszelkie trudne sprawy, 
ponieważ teraz nadszedł na to najlepszy moment. Przyda Ci się również miłe spotkanie towarzyskie na oczyszczenie umysłu. 

Skorpion (23.10-21.11) 
 
Będziesz trzymać się z dala od hałaśliwych miejsc, zdecydujesz się na spokój w wygodnym łóżku lub fotelu. Spróbuj wziąć się 
za swoje hobby, ponieważ masz dużo czasu na samorozwój. Komfort dobrze wpłynie na Twój umysł. 

Wodnik (20.01-18.02) 

 
Ten miesiąc będzie przepełniony nowymi doświadczeniami! Sukces czeka tuż za rogiem, pamiętaj jednak, że aby coś osiągnąć 
musisz także dać od siebie. Uważaj jednak na swoje zdrowie, ponieważ łatwo o przeziębienie! 

Koziorożec (22.12-19.01) 
 
Czeka Cię spokojny oraz korzystny miesiąc. To dobry czas, żeby spotkać się ze znajomymi lub wyjść na spokojny spacer. Swoją 
energię możesz przeznaczyć na własne zainteresowania lub podjęcie się nietypowego działania. 

Aneta Myślińska 

Ryby (19.02 – 20.03) 
 
W najbliższym czasie nie wydarzy się nic ciekawego, jednakże nie jest to wcale coś złego. W końcu możesz odpocząć i 
poukładać swoje sprawy. Pamiętaj, żeby zadbać również o przyjaciół, bo możesz polepszyć z nimi swoją relację!  



Punkty ponad uczciwość? 

Zaraz będziemy obchodzić pierwszą rocznicę! Zaraz minie rok , od kiedy zostaliśmy zamknięci w domach razem z naszymi 

laptopami, komputerami, telefonami i nadziejami na powrót do szkoły. Siedzimy w domach wpatrując się w ekran przez 

kilkanaście godzin dziennie. Nim się obejrzymy,  na zewnątrz już jest ciemno. I tak mija dzień za dniem…  

Wiele osób uważa naszą edukację zdalną za wakacje. Uważają tak osoby, 
które nigdy takiej formy nauki nie doświadczyły i nie wiedzą, z czym my- 
uczniowie oraz nauczyciele obecnie się borykamy. Na lekcję nie 
wystarczy się zalogować i pójść dalej spać. Niestety nie. Dla wielu 
uczniów lekcje online są stresujące, boją się włączyć mikrofon, aby 
odpowiedzieć na pytanie. Kartkówki i sprawdziany są dla nas ogromnym 
stresem, gdyż piszemy je pod presją czasu. Zwykle czasu jest bardzo 
mało, abyśmy przypadkiem sobie wzajemnie nie pomagali, czyli nie 
zapuszczali żurawia. Co to w ogóle znaczy? Wiedzą to wykładowcy 
uczelni, którzy podszywali się pod studentów i dodawali się na ich grupy. 
Pytacie po co? W jakim celu? Już spieszę z odpowiedzią – aby oblewać 
tych, którzy ściągają. Studenci jednak szybko zorientowali się, że coś tu 
nie gra. Po wiadomościach od „studentów, którzy nie zdali roku i mają 
odpowiedzi do egzaminów” zaczęli być podejrzliwi. Dochodziło nawet do 
pytań o umiejętność włączenia rzutnika! Wykładowcy jednak na tym 
pytaniu polegli.  
To, czego obecnie doświadczamy, jest przejawem braku zaufania. 
Nauczyciele wątpią w naszą uczciwość i chęć zdobywania wiedzy. 
Powszechnie uważane jest, że dołączamy na lekcję, a potem traktujemy ją 
jako podcast, który leci w tle do robionych przez nas czynności, 
niezwiązanych z nauką. Ale czy tak jest? Mogę jedynie z mojej perspektywy powiedzieć, że absolutnie nie. W 
godzinach od 8 do16 jestem na zajęciach zdalnych, a potem zaczyna się druga szkoła- robienie zadań i odsyłanie ich, 
drukowanie i robienie kart pracy,  pomoc młodszemu rodzeństwu, które jej potrzebuje. Tak, nauka. Matura już za rok, 

a materiału ogrom. Fakt, potrzebne są duże pokłady 
motywacji i samodyscypliny. Chwila, ale zaraz, zaraz, 
przecież jest zdalne, można ściągać, nauczyciel nie 
zauważy. I na kartkówkach zaczyna się jazda bez 
trzymanki, uczniowie mają swoje metody, o których 
kilka lat temu nikt by nawet nie pomyślał. Ale naprawdę 
są uczniowie, którzy się uczą i starają. Tak samo jak ci 
uczniowie starali się w szkole stacjonarnej, tak teraz 
również dążą do zdobywania wiedzy. 
Zastanawia mnie, jak znaleźć złoty środek. Kiedy 
zdobywamy dobre oceny, dobrze nam idzie,  jesteśmy 
posądzani o ściąganie, natomiast kiedy punkty są niskie,  
też jest źle, bo jesteśmy leniwi i nic nie robimy.  
Jednak nie zapominajmy o tym, że obecny czas jest to 
dla nas wszystkich bardzo trudny. Wątpliwości, 
samotność, brak planów i bliskości - to wszystko stało 
się poniekąd naszą codziennością. Starajmy się szukać 

pozytywów i motywacji, aby nie utrudniać sobie tego czasu. 
  

Zosia Stąporek 

Fot. Internet 

Fot. Internet 



Wspomóż Aurelię Mączkowską! 
Życie runęło nam w jednej chwili! Naszą córeczkę po prostu zabolała 

głowa, byliśmy pewni, że jest to skutek zmiany okularów. „Pewnie musi 

się przyzwyczaić do nowych szkieł” - pomyśleliśmy. Nazajutrz nie było 

poprawy, wręcz przeciwnie stan Aurelii pogorszył się. 

Doszedł ból oczu, podwójne widzenie oraz zachwianie równowagi. 

Zgłosiliśmy się do specjalisty na badania z myślą, że nazajutrz wróci już 

wszystko do normalności. Tak się nie stało… Trafiliśmy do Szpitala „Zdroje” 

w Szczecinie. Wykonano tomograf komputerowy głowy. „Guz mózgu” - te 

słowa wypowiedziane z ust lekarza wbiły nas w ziemię. Szok, 

niedowierzanie, rozpacz. Nasze 12-letnie dziecko, nasza jedyna córka, 

zdrowa dziewczynka okazuje się z dnia na dzień śmiertelnie chora! „Jak to 

możliwe? Dlaczego ona? To niemożliwe! To na pewno pomyłka!” Te i wiele 

innych myśli ciągle krążą w naszych głowach. 

 

W kolejnych dniach otrzymujemy coraz to gorsze informacje – guz zlokalizowany jest na pniu mózgu, obszarze, który odpowiada za wszystkie życiowe 

funkcje. Następnie, że guz jest rozlany, nieoperacyjny. Nie można było wykonać biopsji ze względu na ułożenie guza, dlatego lekarze przypuszczają, że 

guz to glejak. Tak wynika z rezonansu. Lekarze chcą zastosować chemioterapię. Wyniki Aurelii będę jeszcze skonsultowane w Centrum Zdrowia Dziecka 

w Warszawie, po nich zostanie dokładnie zaplanowane leczenie. Aurelia, nasza jedyna, długo wyczekiwana córeczka przyszła na świat 19 marca 2008 

roku. Obecnie ma 12 lat i uczęszcza do 7. klasy Szkoły Podstawowej w Kaliszu Pomorskim. 

Aurelia to wspaniała dziewczynka, wesoła, uśmiechnięta, z poczuciem humoru, pełna energii i kreatywnych pomysłów. To również bardzo pilna 

uczennica, laureatka wielu konkursów wojewódzkich, a także ogólnopolskich. Nauka to jej pasja, a szczególnym zamiłowaniem jest język niemiecki i 

historia.. Jest chlubą szkoły i naszą dumą. Jest także wspaniałą wnuczką, przyjaciółką, koleżanką. Ma dobre serce, czułe na krzywdę i potrzeby innych. 

Aurelka uczestniczyła we wszystkich możliwych akcjach charytatywnych organizowanych w szkole i poza nią. Nagle choroba zaatakowała i zmieniła 

całkowicie jej życie. Wydarzenia minionego tygodnia oraz diagnoza zburzyły cały jej dotychczas poukładany świat. 

Do tej pory to Aurelia pomagała innym, teraz ona potrzebuje wsparcia i pomocy. Pomimo że stoimy dopiero u progu leczenia, wiemy, że by 
ratować Aurelię potrzebujemy ogromnego wsparcia finansowego. Prosimy wszystkich ludzi o dobrym sercu, by  ratować Aurelię potrzebujemy 

ogromnego wsparcia finansowego. Prosimy wszystkich ludzi o dobrym sercu, by pomogli nam uratować jedyny sens naszego życia... sens, którym 
jest Aurelia. 

 

Wpłać darowiznę i pomóż 
Fundacja ZOBACZ MNIE 

ul. Ofiar Oświęcimskich 14/11 
50-069 Wrocław 

 
SANTANDER BANK POLSKA SA 

 
28 1090 23 98 0000 0001 4358 4104 

 
Z tytułem wpłaty: „AURELIA MĄCZKOWSKA” 

 
 

Wsparcie z zagranicy prosimy kierować na konta walutowe fundacji: 
 

Konto walutowe w EURO: 
92 1090 2398 0000 0001 4307 1859 

 
Konto walutowe w USD: 

49 1090 2398 0000 0001 4690 2387 
 

IBAN: PL 
SWIFT CODE: WBKPPLPP 

 
Przy każdym przelewie bardzo prosimy o wpisanie w tytule wpłaty: „AURELIA MĄCZKOWSKA” 

 
Wsparcie można też przekazać w postaci przelewu internetowego za pośrednictwem strony https://zobaczmnie.org/wplacam/. W rubryczce „CEL” 

prosimy wpisać imię i nazwisko naszej wojowniczki: „AURELIA MĄCZKOWSKA” 

https://zobaczmnie.org/wplacam/?fbclid=IwAR3UBWwEesdIUz4cDJ8ZN63HfhD2F7gVxj2aLLfEE6FU0o8YgOUMkRAePJs


Lockdown a dieta 
Skontaktowaliśmy się z panią Agnieszką Leciejewską - renomowaną dietetyczką z wieloletnim stażem w swoim 

zawodzie, autorką wielu artykułów w dziedzinie zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania, by uzyskać 

odpowiedzi na ważne pytania związane z życiem w trudnych czasach pandemii. 

Panuje powszechna opinia,  że przez lockdown oraz  zdalne nauczanie 

zaniedbujemy nasz styl odżywania, w efekcie czego przybieramy na 

wadze lub w niepożądany sposób ją tracimy. Jak, według Pani lockdown 

wpływa na nasze zdrowie? 

- To jest dobra diagnoza, media o tym huczą. Nie dzieje się to tylko wśród 

nastolatków, bo dotyczy to wszystkich, którzy pracują przy komputerze. 

Zwróćmy uwagę na to, że chodząc do szkoły, zawsze uczestniczyliśmy w 

jakimś ruchu. Wf-y, spacery po szkole w dobrą pogodę. Teraz jednak, kiedy 

pracujemy przed komputerem, przybieranie na wadze przyjmuje 

zastraszające tempo. Nie znam dokładnych statystyk, ale myślę, że większość 

ludzi w nastoletnim wieku pracujących zdalnie ma obecnie problemy z wagą. 

Niektórzy przez ostatni rok przybrali kilka, kilkanaście kilogramów. 

 

Mamy też jednak drugą stronę medalu, niezdrowa utrata wagi? 

- Cóż, ponieważ młodzi ludzie siedzą w domach, nie mają kontaktu z  

rówieśnikami, rozpoczyna się proces odwrotny. Wiele osób nie radzi sobie w 

domu, są to problemy częściowo psychiczne, np. przez niedogadywanie się z 

rodzicami. Takie osoby przestają jeść. Jest to mocno związane z lock-

downem. Rozwijają się bulimie, anoreksje. Będąc w szkole, w niektórych przypadkach - w internacie, mieliście swój 

rytm. Wstajemy o tej godzinie, obiad, kolację jemy o tej, 

idziemy spać również o bliżej określonym czasie. To jest 

zupełnie inny świat. Dlaczego zamknięcie tak negatywnie 

wpływa na zdrowie? Macie nieuregulowany tryb życia, 

częściej następuje pokusa sięgania po różnego rodzaju prze-

kąski, czipsy, orzeszki i to wszystko bardzo źle na człowieka 

oddziałuje. Nasz rytm dobowy mocno wpływa na naszą wagę. 

Kiedy siedzimy do późna, potem wstajemy na lekcje, 

przysypiamy, niedosypiamy, na to trzeba zwrócić uwagę. Nie 

mogę tu powiedzieć nic optymistycznego. Przyszło nam żyć w 

systemie, który nie wpływa dobrze na nasze zdrowie. 

Fot. Internet 

Fot. Internet 



 Jak można sobie z tym poradzić? 

- To nie jest proste. Trzeba sobie pewne rzeczy narzucić. Jeżeli wstajemy rano w dzień szkolny, proponuję, żeby 

wstać kilka minut wcześniej i zjeść śniadanie przed przystąpieniem do lekcji. Może to być musli - płatki, trochę 

owoców, jogurtu, żeby mieć energię do myslenia. Coś lekkiego, odżywczego, co można szybko przygotować. Bardzo 

ważne jest, żeby w przerwach między lekcjami odchodzić chociaż na chwilę od komputera. Przejść się po pokoju, 

spojrzeć w okno, żeby rozruszać gałki oczne skupione na monitorze przez wiele godzin. Możemy sobie w tym czasie 

zrobić jakąś szybką przekąskę - nie ukrywam, że najlepiej byłoby oprzeć się na warzywach i owocach. Owoce do 

południa, warzywa przez cały dzień. Świeżych warzyw nie może zabraknąć. Warzywa oczywiście mogą być takie, 

jakie lubicie - mogą to być pomidory koktajlowe, papryka czy marchewka. Najgorszym rozwiązaniem - ku niepo-

cieszeniu tłumów - są tosty z samym serem. To na pewno nie pomoże. Chyba, że dodamy do nich świeżych warzyw. 

Pamiętajmy, żeby przy zachowywaniu rytmu dziennego codziennie jeść porządny obiad. Najlepiej z surówką, ze 

świeżych warzyw oczywiście. Po obiedzie warto pomyśleć o podwieczorku, może to być sałatka lub koktajl. Kolacja 

musi być lekka, nie możemy się przejadać na noc. Jeśli siedzimy długo w nocy, kolację możemy zjeść później, 

pamiętajmy jednak o ustaleniu rytmu. Jedzmy posiłki co 2-3 godziny, byle nie objadać się rano i wieczorem. Ograni-

czajmy słodycze. Zamiast nich jedzmy owoce - też są słodkie, oprócz tego jednak posiadają też wartości odżywcze. 

Musimy również ograniczyć ilość czipsów, orzeszków, paluszków, wszystkich tych słonych przekąsek, bo one 

niestety powodują zatrzymywanie wody w ciele. Jeśli już przy wodzie jesteśmy - jesteście młodymi ludźmi, chodzi-

cie na imprezy, zdarza wam się pić jakieś niskoprocentowe napoje wyskokowe, pamiętajcie, żeby pić dużo wody. 

Najlepiej miejmy przy sobie butelkę wody cały czas. Jeśli będziemy mieli: regularne posiłki, dużo wody, dużo 

warzyw, to nawet jeśli nagle spektakularnie nie schud-

niecie, to na pewno przy takim jedzeniu nie przytyjecie. 

A przy złym odżywianiu mózg pracuje gorzej, w 

związku z czym możemy mieć między innymi prob-

lemy z koncentracją. Podsumowując, jest wiele rzeczy, 

które można zrobić, pamiętajmy jednak, że nie wprowa-

dzimy sobie wszystkiego jednocześnie, tylko stopniowo 

zmieniamy nasz styl życia na lepszy i czekamy na efek-

ty. Na koniec chciałam dodać jedną, bardzo ważną 

rzecz: różnorodność. Dieta, którą będziemy stosować, 

musi być różnorodna. Trochę nabiału, trochę pieczywa, 

kasze, ryże, makarony, jedzmy różne rzeczy. Unikajmy 

soli, tłuszczu i produktów przetworzonych. Jeżeli zjemy 

coś, co uznajemy za niezdrowe, zjedzmy do tego michę 

sałaty. Myślę, że to są takie główne zalecenia do tego, 

co możecie zrobić. 

 

Dziękuję za rozmowę, jestem pewien, że wskaże ona drogę czytelnikom, którzy mają problemy z właściwym 

odżywianiem. 

- Również dziękuję, pozdrawiam. 

Kacper Farbisz 

Fot. Internet 
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 Wydaje nam się, że nie ma w Polsce 
człowieka, który nie wiedziałby, czym jest 
Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy. Każdy 
kojarzy czerwone serduszka, które przyklejamy 
do kurtek, płaszczy, czapek, czy plecaków. 
Każdego roku Finał Wielkiej Orkiestry jest 
wydarzeniem ponad podziałami, dla młodszych 
i starszych, wiele osób czeka, niemal jak na 
święta, żeby znów wrzucić coś do puszki i tym 
samym dołożyć własną cegiełkę do tej zbiórki. 
Tegoroczny Finał stał pod znakiem zapytania z 
racji na panujące obostrzenia i restrykcje 
spowodowane pandemią koronawirusa. Na 
szczęście, Polacy nie wyobrażają sobie roku bez 
tej zbiorowej mobilizacji! Hasło przewodnie tej 
edycji brzmiało „ Gramy z głową!”. Zimowa 
aura tej szczególnej niedzieli nie była 
sprzyjająca dla wolontariuszy, którzy od godziny 
ósmej rano ruszyli z puszkami w miasto, jednak 
mróz również nie potrafił powstrzymać chęci 

pomagania i dzielenia się uśmiechem. W sztabie mogliśmy napić się ciepłej herbaty oraz nabrać sił do dalszej zbiórki, 
nie było to jednak bardzo potrzebne, ponieważ ciepłe słowa ludzi dodawały nam skrzydeł. Jako wolontariuszki 
niejednokrotnie usłyszałyśmy pytania o to, czy nie jest nam zimno, słowa uznania, niektórzy dzielili się też swoimi 
historiami, dlaczego wspierają Orkiestrę. Kilka razy zdarzyło się, że kierowcy samochodów zjeżdżali na pobliskie 
parkingi, by wrzucić do puszki. Ogromne wrażenie wywierają na nas najmłodsi, którzy zawsze z wielkim uśmiechem 
wrzucają pieniądze, często będące oszczędnościami zbieranymi przez cały rok. 
Niestety oprócz tych jakże pięknych chwil przepełnionych uśmiechami i ciepłymi słowami wolontariusze spotykają 
się z nieprzyjemnymi sytuacjami. W tym roku jedną z nich było wyproszenie nas z osiedlowego sklepu ( sklep z 
owadem w tle). Po dwóch godzinach kwestowania, które nikomu nie przeszkadzało, a przynajmniej taką miałyśmy 
nadzieję, miałyśmy nieprzyjemność rozmowy z kierowniczką sklepu, która z przykrością musiała poprosić nas o 
opuszczenie supermarketu. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło, bo oczywiście dzięki temu mogłyśmy 
ruszyć w miasto, gdzie okazało się, że wiele osób poszukiwało wolontariuszy w celu dorzucenia się do zbiórki. Jak 
widać, nawet pandemia nie powstrzymała nas od organizacji tak wyczekiwanego wydarzenia.  
Nic z tego nie miałoby miejsca bez organizatorów, wolontariuszy i WAS – każdej osoby, która wrzuciła choćby grosik 
do jednej z wielu puszek. Gramy do końca świata i jeden dzień dłużej! 
SIEMA ! 

 
Patrycja Zdyr i Ola Mickun 

Festiwal dobra i uśmiechu, czyli 29 finał Wielkiej 

Orkiestry Świątecznej Pomocy 

31 stycznia 2021 odbył się 29. finał corocznej zbiórki charytatywnej, której dyrygentem jest Jurek Owsiak. W 

tym roku zebrane fundusze zostaną przeznaczone na dziecięce oddziały laryngologii, otolaryngologii oraz 

diagnostykę głowy. 

Fot. Archiwum prywatne 





Henryk Jerzy Chmielewski 

   Henryk urodził się 7 czerwca 1923r. w 
Warszawie. W 1936 rozpoczął naukę w 
prywatnym męskim Gimnazjum im. Stefana 
Żeromskiego Towarzystwa Przyjaciół 
Polskich Szkół Średnich, był członkiem 70 
Warszawskiej Drużyny Harcerskiej. W marcu 
1943 Papcio Chmiel składa przysięgę i 
zostaje żołnierzem Armii Krajowej -   
otrzymuje on pseudonim “Jupiter”. 1 sierpnia 
trafił do niewoli po odwołanym ataku na 
lotnisko na Okęciu. W 1945r. zamieszkał w 
Łodzi, w lipcu tego roku Henryk zostaje 
powołany do wojska, służy w Toruniu. 
Karierę graficzną Chmielewski rozpoczął w 
wojsku, opiekując się gazetką. W sierpniu 1947 po przejściu do cywila pracuje jako rysownik. Studiował w Akademii 
Sztuk Plastycznych w Warszawie na Wydziale Grafiki w latach 1950 - 1956.  

W 1957r. ukazuje się najpopularniejsza seria komiksów Papcia Chmiela - “Tytus, Romek i A’Tomek ”, rozeszła się ona w 
wielomilionowym nakładzie. Najdłużej publikowana polska seria komiksowa, aż do 2010r. liczyła 31 serii. Opowiada o 
dwóch harcerzach Romku i A’Tomku, którzy starają się uczłowieczyć człekokształtną małpę - Tytusa de Zoo. Przygody 
bohaterów uczą bawiąc, historyjki charakteryzują się błyskotliwym humorem, szczęśliwym zakończeniem i przesłankami 
dotyczącymi ochrony przyrody czy historii. Na podstawie komiksów powstał pełnometrażowy film animowany “Tytus, 
Romek i A’Tomek wśród złodziei marzeń”, serial, słuchowisko, znaczki pocztowe, gra planszowa, a nawet komputerowa. 

 Henryk Jerzy Chmielewski napisał również autobiografię “Urodziłem się w Barbakanie”. W maju 2011 wydana została 
książka “Witek sprytek i inne opowieści”. Za swoją twórczość Henryk został uhonorowany Orderem Uśmiechu, 
odznaczony także Złotym Medalem “Zasłużony Kulturze Gloria Artis”. Za zasługi dla kraju odznaczony m.in. Krzyżem 
Armii Krajowej, Orderem Orła Białego, Krzyż “Za Zasługi dla ZHP” i Warszawskim Krzyżem Powstańczym.  

Papcio Chmiel był ikoną, na jego 
rysunkach, historyjkach wychowywały 
się generacje. W swoich komiksach 
przedstawiał świat kolorowy, pełen 
niesamowitych przygód. Było to 
niezwykle ważne dla mieszkańców PRL-
u, gdy świat wydawał się szary i 
nieciekawy. Chmielewski należał do 
“pokolenia, które ma okupację wciąż 
przed oczami”, dlatego ważnym 
momentem było namalowanie przez 
niego w Muzeum Powstania 
Warszawskiego muralu, na którym Tytus, 
Romek i A’Tomek są uczestnikami 
Powstania. Przedstawia Tytusa radośnie 
depczącego hitlerowską flagę. Polski 
patriota zostanie zapamiętany przez 
pokolenia, swoimi komiksami rozweselił 
i nauczył wielu. Papciu Chmielu, 
spoczywaj w pokoju!  

Julia Bilińska 

22 stycznia 2021 roku zmarła legenda polskiej szkoły graficznej, powstaniec warszawski i rysownik Henryk 
Jerzy Chmielewski, ps. Papcio Chmiel. 
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Muzyczna puszka Pandory   

   Szkoły zamknięte, restauracje zamknięte, szpitale “sparaliżowane” 
i wreszcie koncerty odwołane. Jak tu żyć, oto jest pytanie. Jest źle, 
okropnie, fatalnie, ale nie najgorzej! Wiem, zabrzmię jak 
niepoprawny optymista, lecz naprawdę mogłoby być 
gorzej. No, chyba że zostałaby nam pustka, dosłownie nicość. Na 
szczęście takiej pustki póki co nie ma. Spójrzmy na to z innej strony. 
Podczas zamknięcia muzycy, komicy i aktorzy mieli dużo czasu na 
tworzenie nowych projektów. Zacznijmy od całej akcji hot 16 
challenge, która na nowo połączyła Polaków. Byliśmy świadkami 
niezwykłego zdarzenia, które rozprzestrzeniło się na wielką skalę. 
Nominacje doszły do polityków, aktorów a nawet do naszego 
“Kontrastu”. Dzięki akcji rozpoczętej przez Solara i zaangażowaniu 
tysięcy twórców udało się wspomóc medyków pieniędzmi, ale 
również piękną energią. Styczeń tego roku należał 
do Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Muzycy także mieli w 
tym swój wkład. Najciekawszą akcją pochwalić mógł się Mata, 
który razem z Karolem Strasburgerem zorganizował 
charytatywną studniówkę.  Skłamałbym, gdybym napisał, że ten rok 
nie obfitował w nowe “krążki”. Właściwie pandemia nie 
przeszkodziła artystom w nagrywaniu nowych materiałów. Było ich 
dość dużo, więc wymienię te, które najbardziej przypadły mi do 
gustu. Z zagranicznych albumów były to: “Mother of all..” 
Green day, “No one sings like you anymore” Chrisa  Cornella,  
“Ordinary man” Ozzy Osbourna,  “Music to be  murdered by”  
Eminema, “Beneath the Eyrie” Pixies,  “Man on the  moon” Kid  
Cudiego I “Medicine at midnight”  Foo Fighters. Trzeba przyznać, 
że w Polsce wcale nie było gorzej. Najciekawsze dla mnie okazały 
się : “Oczy szeroko zamknięte” Opała,“Radar”  
 

Fisz emade tworzywo, “Giardino” Tuzzy Globale, “New man, new songs, same shit” Me and that men I “Art Brut 2” 
Pro8l3m. Z klimatów komediowych mogę polecić “Piniatę” Abelarda Gizy, “Bałagan na strychu” Łukasza 
Lotka Lodkoskiegi i “Bang 2” Rafała Paczesia. No dobrze, ale co z koncertami. To przecież one są duszą muzycznego 
świata, nierówno poukładane płyty na półce czy playlisty na spotify’u nie pokonają tęsknoty za nimi. To właśnie dzięki 
występom na żywo zespoły zjednują sobie fanów. Chyba każdy się zgodzi, nic nie zastąpi tej energii. Kto raz był na 
Woodstocku w Kostrzyniu wie, że nie da się podrobić tej atmosfery. Tego dźwięku dudniącego w uszach, 
tego pogującego tłumu, tego zapachu. Niestety, nastały mroczne czasy. Rok temu odwołano wszystkie koncerty. Pozostał 
internet. Zabrzmiało jakbym przepowiadał mroczną wizję przyszłości z serialu “Black mirror”. Cóż, czy tego chcieliśmy 
czy nie, trzeba było się przystosować i zacząć oglądać koncerty online. Zapowiadało się inaczej niż zwykle. Pierwszym  
koncertem, jaki obejrzałem z rodzicami, był koncert Króla. Ekran telewizora i głośność na full. Zaczęło się fajnie, 
domowo. Muzycy grali u siebie w domu ubrani w t- shirty i klapki, na luzie. Bez efektownych świateł czy laserów. 
Bardzo zaskoczyła mnie ilość widzów, było ich ponad 12 tysięcy. Dla zespołu było to na pewno pokrzepiające, tym 
bardziej, że co sekundę sypały się  komentarze. Po tych paru tygodniach kwarantanny miło było zobaczyć tylu ludzi w 
jednym miejscu. Potem takie koncerty były naszą cotygodniową rutyną. I nie była męcząca rutyna, jaką odczuwał Bill 
Murray w   “ Dniu Świstaka”. Była to świetna dawka energii i wrażeń podczas mrocznych czasów kwarantanny. Mogę 
tylko napisać, że musimy się trzymać, jakkolwiek trudno by nie było. “Za naszą wolność, naszą muzykę, za pokój”- jak 
rapował Pezet w 2002 roku.  
 

Jędrzej Kwaśniewski  

   “To co? W ten weekend mamy koncert? Aaa nie... Zapomniałem,  odwołany”. Te zdania krążą jak zmora w wielu polskich 
domach. Pandemia wciska się we wszystkie dziedziny naszego życia. Jak można normalnie funkcjonować, gdy nasze emocje 

ciągle podsycane są nowymi zakazami, kłótniami, czy teoriami. Dzisiejsza rzeczywistość do złudzenia przypomina akcję 
filmu. Przypomina mi  scenę z Matrixa, gdy Neo ma do wyboru dwie tabletki: niebieską(zakłamania) i czerwoną(prawdy) Nie 

bójmy się, weźmy czerwoną, bo wydaje mi się, że mam dla nas lekarstwo. Spokojnie, nie jest gorzkie, lecz śpiewające. 
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