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astanawiałeś się kiedyś, 
czym jest PP? Nie, nie 
chodzi tu o szkolne 

podstawy przedsiębiorczości, a 
o pieszą pielgrzymkę. Piesza 
pielgrzymka?! Właśnie tak! Je-
śli twoja pierwsza myśl to „Nie, 
to na pewno nie jest dla mnie” 
to jesteś w błędzie. Sam prze-
konaj się dlaczego… 
 

Ja i pielgrzymka? Dobry 
żart 
 „Przecież to jakieś stare 
babcie z kościoła i księża.”… Ja 
też tak myślałam, ale... zaryzy-
kowałam i zapisałam się. Co 
mnie przekonało? Nagrania z 
poprzedniej Pieszej Pielgrzym-
ki Legnickiej, które podczas 
lekcji religii pokazał nam 

ksiądz. Jest on przewodnikiem 
bolesławieckiej grupy 3. o na-
zwie Złocista Pomarańcza. Na 
filmiku zobaczyłam mnóstwo 
osób z naszego II LO. Nie wie-
rzyłam, że jest tam tak dużo 
młodych ludzi. Postanowiłam 
na własnej skórze sprawdzić, 
jak to jest, dlatego już na na-
stępny dzień byłam na liście 
osób, które w wakacje pójdą do 
Maryi. 
 

Ja… ja chyba nie dam  
rady 
 Co? Ponad 300 km pie-
szo? Czy to w ogóle jest możli-
we?  A owszem! W pierwszej 
chwili brzmi to jak podróż na 
pieszo dookoła świata, ale piel-
grzymka nie trwa przecież 1 
dzień, a około 12 dni. Dzienna 
trasa nie przekracza 30 km, 
trzeba mieć tylko szczęście do 

pogody, bo idzie się bardzo 
przyjemnie- modlitwa, śpiew, 
wszystko to na chwałę Boga, a 
co jakiś czas jest postój. Na 
pielgrzymce znajdują się kilku-
letnie dzieci jak i te osoby, któ-
re lat mają już kilkadziesiąt. 
Dlaczego ty nie miałbyś dać 
sobie rady? Uwierz w siebie. 
 

Przecież będę tam  
sama… Nie, nigdzie nie 
idę 
 Chwile zwątpienia ma 
każdy, ja także je miałam. 
Przygotowywałam się do piel-
grzymki przez kilka miesięcy, 
wyczekiwałam jej, a dwa tygo-
dnie przed nią, zrezygnowa-
łam. Zadzwoniłam do księdza z 

płaczem, że sobie nie poradzę, 
że będę tam sama, bo nie idę 
ze znajomymi, że nie dam rady 
fizycznie tyle przejść, że już nie 
chcę nigdzie iść. Wpadłam w 
panikę i byłam przerażona. A 
on do mnie co? „Oliwia, nie ma 
opcji, że nie idziesz, do plecaka 
cię spakuję. Nie martw się, bo 
jeśli naprawdę będziesz czuła 
się źle, to zrezygnujesz. Naj-
pierw spróbuj.” No i jak mia-
łam nie spróbować po takich 
słowach? I tak oto znów byłam 
pewna, że idę! 
 

Nikogo tam nie znam… 
Co teraz? 
 Nigdy nie jesteśmy sami, 
a już zwłaszcza na pielgrzym-
ce, gdzie wokół nas jest blisko 
około 700 osób. Pierwszy dzień 
był trudny. To coś nowego, ni-
gdy wcześniej nie brałam 
udziału w czymś podobnym. 

tekst:  

Oliwia Gurtatowska  

@ 

Z 
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Co robić? Jak się zachować? 
We wszystkim pomagają bracia 
i siostry- bo tak zwracamy się 
do innych pielgrzymów. Też o 
tym nie wiedziałeś, co? 
 

Maryjo, jesteś tak blisko 
mnie… 
 Wejście na Jasną Górę- 
jedno z najpiękniejszych wyda-
rzeń w moim życiu. Wyobra-
żasz sobie, że teraz możesz po-

wiedzieć każde-
mu, kto w cie-
bie nie wierzył: 
„A nie mówi-
łam, że doj-
dę?”? (śmiech)   

A co jeśli ja 
nie wiem, 
czy wierzę w 
Boga? 
 Nie mu-
sisz być wzo-
rem katolika, 
by iść na piel-
grzymkę. Tam 
dostaniesz od-
powiedzi na 
wszystkie twoje 
pytania, być 
może wtedy 
dostrzeżesz Bo-

ga, ale nic na siłę. Wiara jest 
indywidualną sprawą każdego 
człowieka, ale dlaczego by nie 
spróbować się przejść do Czę-
stochowy razem ze wspaniały-
mi ludźmi? 
 

Czy było warto? 
 Oj, było, i to jeszcze jak! 
Pielgrzymka to nie tylko poku-
ta czy modlitwa. Ona zmieniła 
całą mnie. Uwierzyłam, że jeśli 

tylko czegoś bardzo chcę, mo-
gę tego dokonać. Nauczyłam 
się prosić i dziękować za 

wszystko, doceniam teraz życz-
liwość ludzi, bo na PP jesteśmy 
od niej zależni. Dzięki temu 
umiem teraz cieszyć się mały-
mi rzeczami, bo to one są wła-
śnie wielkie. 
 

A ty? Idziesz ze mną w 
tym roku? █ 
 
 

 

W pierw-
szej chwili 

brzmi to jak 
podróż  
dookoła 
świata 
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 2013 roku rozpoczę-
łam swoją naukę w 
II Liceum na profilu 

humanistyczno-prawniczym. 
Od tego czasu zaczęłam  także 
działać w Domu Dziecka w Bo-
lesławcu ,PCK i Teatrze Starym 
jako wolontariuszka. Dzisiaj po 
1,5 roku od ukończenia szkoły 
mogę śmiało  powiedzieć, że 

była to prawdziwa przygoda  

mojego życia. 
 Było wiele momentów, 
które zawsze wspominam  
z uśmiechem na ustach. Trzy 
lata w liceum to  z pewnością 
najlepsze lata  jakie tylko mo-
głam sobie wymarzyć.  
 Pamiętam , że moja klasa 

była pełna różnych osobowo-
ści, indywidualistów, trudnych 
charakterów, jednak gdy mu-
sieliśmy się zorganizować, 
zbieraliśmy wszystkie swoje 
siły i chęci  z których zawsze 
wychodziły ciekawe i kreatyw-
ne rzeczy. Mimo wszystko lu-
biliśmy te momenty luzu, przy-
gotowań do szkolnych wystę-
pów .  
 Pamiętam swoje występy 
na bramce w piłce nożnej  

i ręcznej. Bilans strat : 2 złama-
ne palce. ;). Nie żałuje ani 
chwili spędzonej na boisku.  
Z dziewczynami z drużyn zna-
łyśmy się bardzo dobrze,  
a wspólne treningi sprawiały, 
że naprawdę się polubiłyśmy. 
 Prowadziłam kilka apeli, 

wydarzeń szkolnych. Wszyscy 
myśleli, że zostanę dziennikar-
ką , a inni wróżyli mi karierę 
aktorską. Dlaczego ? 
 Wyjątkowym przeżyciem 
było na pewno zagranie w mo-
jej pierwszej sztuce w życiu na 
deskach Teatru Starego, który 
w tamtym momencie był  dla 
mnie ważnym miejscem. Po-
zwolił mi się rozwinąć, poznać 
kulturę i tajniki gry aktorskiej. 
To tam przychodziłam i spę-

wspomnień  W 

Wyjątkowym 
przeżyciem było 
zagranie sztuki 
na deskach  
Teatru Starego 
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dzałam swój wolny czas, od-
miennie od innych.  
 Spektakl  „8 Kobiet” to 
prawie rok przygotowań, pracy 
nad sobą, nad odzwierciedle-
niem swojej bohaterki – co ła-
twe nie było. Zagranie 50 let-
niej kobiety w wieku 17 lat było 
prawdziwym wyzwaniem.   
8 kobiet na scenie, mnóstwo 
prób, godziny spędzone w Tea-
trze czy ze scenariuszem w rę-
ku.  
 Dziś wiem , że mimo 
wspaniałego wspomnienia wie-
le mi to dało. Nauczyłam się w 
końcu być poważna :D Po tym 
zagrałam jeszcze w przedsta-
wieniu dla dzieci, spektaklu 
„Szelmostwa Skapena”. Każda 
możliwość gry na scenie dawa-
ła mi niesamowitą satysfakcję.  
 To właśnie liceum poka-
zało mi kim jestem i co powin-
nam w życiu robić. Pomogło 
mi ukształtować swój charak-
ter, odnaleźć siebie. Pamiętaj-
cie, że jeżeli bardzo się czegoś 
chce, można to osiągnąć. Po-
trzeba do tego mnóstwo siły, 
determinacji, ale warto. 
 Dziś to wiem ….i doce-
niam. 
 Jestem na II roku stu-
diów. Studiuje Zarządzanie na 

Uniwersytecie Ekonomicznym 
we Wrocławiu. Nikt nie powie-

dział, że po liceum na profilu 
humanistycznym nie można 
studiować Ekonomii. Należy 
robić to co się uważa za słusz-
ne, słuchać swojego serca, tego 
co Nam podpowiada. 
 Od 1,5 roku działam  
w Samorządzie Studentów, 
tworzę mnóstwo ciekawych 
Projektów m.in. Ekonomalia, 
Gala Studenta czy Dni Adapta-
cyjne jako wolontariusz. Studia 
to wspaniały czas poznawania 
mnóstwa ciekawych ludzi, róż-
norakich charakterów, ale nie 
warto spędzać go tylko na nau-
ce. Róbcie coś więcej tak, aby-
ście później mieli co wspomi-
nać!  
 Tego Wam życzę, powo-
dzenia! █ 

wspomnień  

Dziś to 
wiem ….i 

doceniam 

tekst:  

MARCELINA CHUCHRO 

chuchromarcelina@gmail.com  

 

Absolwentka II Liceum Ogólno-

kształcącego w Bolesławcu 

Przewodnicząca Samorządu Ucz-

niowskiego w II LO 

Studentka II roku Zarządzania na 

Uniwersytecie Ekonomicznym we 

Wrocławiu 

Inicjatorka wielu projektów  

w Samorządzie Studentów. 
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Oliwia Gurtatowska: Jak 
trafiłeś do II LO? 
Tomislav Pranić: „Szukałem 
szkoły, w której będę mógł 
skupić się na swojej nauce, ale  
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

też takiej, w której nie będę 
pod czyjąś presją. Lubię stres, 
ale tylko ten pozytywny. Dlate-
go właśnie jestem w naszej 
szkole.” 
 
Dlaczego zostałeś przewod-
niczącym szkoły? 
„Nie podobała mi się praca SU- 
on był, ale było tak jakby nie 
istniał. Stwierdziłem, że wezmę 
się za to. Wystartowałem w 
wyborach i udało mi się wy-
grać. A mój cel? Chcę, aby na-
sza szkoła była lepsza, chcę coś 
zmienić. Już czas, by zacząć 
działać.” 
 
Czy rola szkolnego kapitana 
wiąże się z wieloma obo-
wiązkami? Jak wpływa na 
 twoją naukę? 
 „Zaletą mojej roli jest to, 
 że sam wyznaczam sobie 
 zadania. Nauka jest dla 
 mnie najważniejsza.  
 Samorząd jest na drugim 
  miejscu, jestem  
  w końcu w klasie 
  maturalnej. Staram 
   się każdego  
  miesiąca zrobić coś 
  fajnego, aby szkoła 
  nie była miejscem, 
  gdzie idziemy za 
    karę, ale 
    drugim 
    domem.  
 
 
 
 
 
 

Chcę utrzymać wyjątkową i ro-
dzinną atmosferę w naszym 
LO, nie zapominając oczywi-
ście o tym, że do szkoły cho-
dzimy po to, aby się uczyć. Pa-
miętajmy jednak, że nie jeste-
śmy na wyścigu szczurów; sta-
wiam na zdrową rywalizację.” 
 
Co robisz poza szkoła? 
„Bardzo lubię projektować gry 
2D, siedzę w tym już 6 lat. 
Oprócz tego interesuję się mu-
zyką-śpiewam i gram na gita-
rze. Jednak największą moją 
pasją jest pisanie - opowiada-
nia, dramaty, wiersze. Mam 
 duszę artysty i tak, jestem 
 w klasie matematyczno-
 fizycznej. (śmiech) Kiedyś 
 miałem o wiele więcej  
 zainteresowań, jednak 

O szkole,  
pomyśle na życie  

i pasjach  
z Tomislavem 

Pranić  
rozmawiała  

Oliwia  
Gurtatowska 

Mądry, pomysłowy i kreatywny? Spokojny czy szalony? Jaki jest przewodni-

czący II LO w Bolesławcu? Poznajcie Tomislava Pranić! 

będę tęsknić za 
koleżankami  

i kolegami z kla-
sy, a także za 

ludźmi, których 
poznałem w li-
ceum i z który-

mi mogłem 
działać w SU 
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teraz ograniczają mnie przygo-
towania do matury. Czasem 
trzeba zrezygnować lub odło-
żyć na drugi plan to, co się lu-
bi, bo pojawiają się ważniejsze 
rzeczy.” 
 
Co z planami na przyszłość? 
Zamierzasz studiować? 
„Mam pewne plany, jednak nie 
wiem jeszcze, jakie studia wy-
brać. Może coś w kierunku 
wojska, policji, a może jednak 
pójdę w stronę psychologii? 
Ostatnio słyszałem o psycholo-
gii biznesu i zainteresował 
mnie ten kierunek, ale czy to 
będzie „to”? Kto wie?” 
 
Żałujesz, ze już niedługo 
opuścisz szkołę? 
„Im szybciej skończę szkołę, 
tym lepiej. Do matury jeszcze 
kilka miesięcy- nauki coraz 
więcej, a czasu coraz mniej- ta 
sytuacja bardzo mnie stresuje. 
Jeśli chodzi jednak o samą 
szkołę i prowadzenie samorzą-
du, to będę za tym tęsknił. Ta 
rola pozwoliła mi nabyć do-
świadczenia, które postaram 
się wykorzystać na studiach, bo 
również chciałbym być w coś 

podobnego 
zaangażowa-
ny. Oprócz 
tego będę tę-
sknić za kole-
żankami i ko-
legami z kla-
sy, a także za 
ludźmi, któ-
rych pozna-
łem w liceum 
i z którymi 
mogłem dzia-
łać w SU.” 
 
Czy każdy 
może być 
przewodni-
czącym? Ja-
kie cechy po-
winna mieć 
taka osoba? 
„Oczywiście, 
że przewodni-
czącym może 
zostać każdy. 
Ale czy każdy 
się w tej roli 
sprawdzi? Na 
pewno taka osoba musi być 
pewna siebie, otwarta i krea-
tywna. Powinna też wierzyć w 
siebie, w to, że może coś zdzia-

łać i słowa zamie-
niać w czyny.” 
 
Jakie są zalety i 
wady bycia prze-
wodniczącym? 
„Plus to z całą 
pewnością stały 
kontakt z kreatyw-
nymi ludźmi, to 
oni sprawiają, że 
każdy dzień w tej 
szkole przynosi 
coś nowego. Rola 
przewodniczącego 
dała mi możliwość 
nawiązania wielu 
relacji z innymi 

uczniami, a nawet dzięki niej 
zdobyłem kilku przyjaciół. Mi-
nusem jednak są pewne ogra-
niczenia „z góry”- coś, czego 
nie da się przeskoczyć. Mam tu 
na myśli zarządzenia nauczy-
cieli. My, jako uczniowie, jeste-
śmy im podporządkowani i je-
śli powiedzą „nie”, to tak musi 
być. Szkoda, ale wiadomo, 
wszystko jest dla naszego do-
bra, bo my, ludzie młodzi, ma-
my milion szalonych pomysłów 
na minutę. (śmiech)” 
 
Dziękuję, Tomi, że mogli-
śmy cię bliżej poznać. 
„Ja również dziękuję, było mi 
bardzo miło.” █ 
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września 2017 roku w II 
LO im. Janusza Korcza-
ka w Bolesławcu po-

wstała klasa  o profilu wojsko-
wym- 1d. Wychowawcą klasy 
został były oficer Wojska Pol-
skiego w stopniu majora Jan 
Kędziora.  
 Na początku klasa liczyła 
tylko 14 uczniów, ale po pierw-
szym miesiącu naki do klasy 
dołączyły jeszcze 3 
osoby. Obecnie 
klasa liczy 
17 

uczniów. 
Na początku 

roku szkolnego ro-
dzice sfinansowali zakup 

mundurów dla swoich dzieci. 
Młodzież w nich można zoba-
czyć w każdy poniedziałek , 
który jest ich dniem munduro-
wym. 
 We wrześniu 2017r , klasa 
mogła obejrzeć zawody sporto-
wo – obronne organizowane 

przez Stowarzyszenie 62 kom-
panii specjalnej „COMANDO” i 
23 pułk artylerii w Bolesławcu 
dla klas wojskowych reprezen-
tujących szkoły ponadgimna-
zjalne z całej Polski.  
 Mundury 
szyte na mia-
rę  ucz-

niowie 
pierwszy raz 

mieli okazję zało-
żyć w Dniu Nauczyciela. 

Mimo ,że nie było to ich świę-
to , pochłonęli sobą całą uwagę. 
Zainteresowani byli nimi ró-
wieśnicy ale także nauczyciele. 
Szkoła tego dnia zyskała więcej 
charakteru. Uczniowie klasy 1d 
mimo iż bardzo cieszyli się z 
nowiutkich strojów wiele mu-
sieli wycierpieć przez nieroz-
chodzone buty wojskowe, któ-
re przyprawiły ich o odciski i 
pęcherze. Potrzebne było kilka 
tygodni żeby nie zakładali ich z 
grymasem bólu na twarzy.  

 Przez kilka ko-
lejnych lekcji  
wycho-

wania fi-
zycznego ucz-

niowie mieli okazję 
poćwiczyć strzelanie z broni 

zarówno krótkiej jak I długiej  
przygotowując się tym samym 
do zawodów strzeleckich z 
okazji Święta Niepodległości w 
dniu 10 listopada.  Na zawo-
dach tych sprawdzona była 

min. ich celność do tarczy  
z odległości 50m w pozycji le-

4 

mieli okazję po-
ćwiczyć strzela-

nie z broni za-
równo krótkiej 

jak I długiej 
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żącej oraz  
kondycja w biegu  
z przeszkodami  
Pan dyrektor Mirosław  
Sakowski tego dnia ,na  
uroczystym apelu  z okazji  
99 rocznicy odzyskania nie-
podległości podpisał porozu-
mienie z dowódcą 23 pułku ar-
tylerii o współpracy pomiędzy 
Jednostką Wojskową a II LO. 
 Od II semestru klasa woj-
skowa będzie miała raz w tygo-
dniu zajęcia z edukacji wojsko-
wej. W ramach tych zajęć bę-
dzie realizować zajęcia z musz-
try (nauka przyjmowania po-
staw musztry wojskowej); szko-
lenia inżynieryjno–saperskiego 
(nauka maskowania, ukrywania 
się w terenie), topografii  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wojskowej (orientowanie się  
 w terenie, określanie  
  stron świata, marsz 
   na azymut, 
    marsz wg  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
mapy, itp.),  
szkolenie  
strzeleckie  
(nauka zasad strzelania, teorii 
strzału, a także praktyczne 
strzelania z różnych rodzajów 
broni strzeleckiej.) 
 W ramach podpisanego 
  porozumienia po
  między II LO a 23 
  pułkiem artylerii  
  jeden dzień  
  w miesiącu klasa 
  będzie brać udział  
  w szkoleniu wojsko-
  wym w Jednostce 
  Wojskowej podczas 
  którego instruktorzy 
  (żołnierze pułku) 
  będą szkolić  
  uczniów praktycznie 
  (taktyka, szkolenie 
  chemiczne, szkole
  nie ogniowe,  
   samoobrona, 
   pokonywanie 
   torów prze-
   szkód, musz-
   tra, budowa  
  i zasady działania 
  broni strzeleckiej, 
  zapoznanie ze  
  sprzętem wojsko-
  wym będącym na  
  wyposażeniu  
  wojska). 
  

 W marcu klasa będzie 
uczestniczyć w zawodach spor-
towych z okazji Święta Żołnie-
rzy Wyklętych ,a także w ob-
chodach Święta 23 pułku arty-
lerii. 
 Na przełomie maja – 
czerwca 2018r klasa weźmie 
  udział w manewrach 
   „Commando”. 
  

 

 

 

 

 

 

 Jest to tygodniowy  pobyt 

w jednostce  wojskowej pod-

czas którego są prowadzone 

zajęcia na przykoszarowym 

placu ćwiczeń oraz obiektach 

szkoleniowych jednostki. Jest 

to bardzo intensywne szkole-

nie. Podczas tygodniowego po-

bytu w jednostce uczniowie 

mają zajęcia z taktyki, surviva-

lu, wspinaczki górskiej, poko-

nywania terenu różnymi sposo-

bami, strzelań z różnego rodza-

ju broni. Jeden dzień tego obo-

zu przeznaczony jest na spływ 

pontonowy Kwisą lub Bobrem. 

Na zakończenie obozu każdy 

uczeń otrzymuje certyfikat 

ukończenia szkolenia. █ 

tekst:  

WIKTORIA WERESZCZUK 

@ 
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racji działającego w na-
szej szkole kółka bry-
dżowego, postanowiłem 

przybliżyć Wam grę w brydża. 
 Brydż  to karciana gra lo-
giczna , w której bierze udział 
czterech graczy stanowiących 
dwie pary. Każda para stara się 
uzyskać wynik lepszy od wyni-
ku drugiej pary poprzez skom-
pletowanie jak największej licz-
by lew. Używana jest  talia 52 
kart. 
 Historia; Wszystko roz-
poczęło się na początku XVI 
wieku, kiedy w Anglii narodziła 
się gra zwana wistem. Szybko 
się rozprzestrzeniła i zróżnico-
wała, zmieniała też swoje na-
zwy. Istnieje także teoria doty-
cząca pochodzenia brydża - 
która mówi, że gra ta narodziła 
się w Rosji (niektóre źródła 
nadmieniają również Turcję), 
gdyż istnieją dowody na to, że 
długo przed pojawieniem się 
brydża w Europie grano tu  
w grę o bardzo podobnych re-
gułach.  
 Zasady gry - W brydżu 
towarzyskim gra się w systemie 
wielorozdaniowych robrów. 
Partnerzy grają na wspólny wy-
nik. Osoby z tej samej pary sie-
dzą naprzeciwko siebie.. Każde 

rozdanie składa się z następu-
jących faz: 
 rozdania kart; 
 licytacji; 
 rozgrywki; 
 podliczenia lew i dokonania 

zapisu 
 Po rozdaniu kart rozdają-
cy rozpoczyna licytację. Każda 
para używa przez siebie ustalo-
nego wcześniej systemu. Od-
zywka na poziomie jednego 
oznacza zobowiązanie do wzię-
cia 6+1, czyli 7 lew. Miano 
ostatniej zgłoszonej w licytacji 
odzywki oznacza kolor atuto-
wy, jeżeli taki występuje.  
I tak np. 1♥oznacza dosłownie: 
"zobowiązuję się wziąć siedem 
lew, przy kierach jako kolorze 
atutowym". 1BA oznacza zobo-
wiązanie do wzięcia  
siedmiu lew, bez deklaro- 
wania koloru atutowego itd. 
W każdym rozdaniu, w cza- 
sie rozgrywki, jeden gracz jest 
rozgrywającym, a jego partner 
nazywamy jest dziadkiem 
 Słowniczek pojęć; Lewa- 
oznacza karty leżące na stole 
po jednej "kolejce". Atut- poje-
dyncza karta w danym kolorze 
atutowym. Blotka- Karta o ni-
skiej wartości od 2 do 10. Dzia-
dek- partner rozgrywającego. 
Dziadek nie ma prawa komen-
towania gry ani sugerowania 
zagrań . Sekwens- trzy lub wię-

cej kolejnych kart np. AKD, 
KDW, DW10. 
J ak wspomniałem na po-

czątku, w naszej szkole działa 

kółko brydżowe. Opiekunem  

i założycielem jest pan Roland 

Lippik ,doświadczony zawod-

nik, mistrz krajowy i instruk-

tor. Zajęcia odbywają się we 

wtorki i piątki a także w MDK. 

Zajęcia są bardzo ciekawe  

i można się wiele nauczyć. pa-

nuje przyjazna atmosfera. 

Ważne jest również to, że  

brydż rozwija zdolności logicz-

nego myślenia i strategii. █ 

tekst:  

MICHAŁ JÓŹKÓW 

     @ 

Z 
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łodzieżo-
wa Rada 
Miasta 

jest społeczną repre-
zentacją młodzieży 
szkół gimnazjalnych 
i ponadgimnazjal-
nych. VII kadencja 
Rady liczy 21 rad-
nych. Organem wy-
konawczym Mło-
dzieżowej Rady jest 
Prezydium  
w składzie: 
Jakub Zarzycki - 
Przewodniczący  
(II LO) 
Michał Dołgan -  
I Z-ca Przewodni-
czącego (I LO) 
Konrad Baszczyj - II Z-ca Prze-
wodniczącego (II LO) 
Katarzyna Dolecka - Sekretarz 
(ZSHIU) 
 W Naszej szkole jest czte-
rech radnych; Jakub Zarzycki, 
Konrad Baszczyj, Daria Fecyk 
oraz Kacper Zmarzły.  
 Wraz z Młodzieżowym 
Sejmikiem Województwa Dol-

nośląskiego, Młodzieżowa Ra-
da Miasta przeprowadziła cykl 
zajęć pt. "Od samorządu do 
samorządności", zajęcia miały 
na celu przekonać młodych lu-
dzi, że warto brać udział w ży-
ciu społecznym, oraz angażo-
wać się w życie miasta. 
 Wraz z Centrum Integra-
cji Kulturalnej, Młodzieżowa 

Rada Miasta organi-
zuje 26 Finał Wiel-
kiej Orkiestry Świą-
tecznej Pomocy, 
który odbędzie się 
14 stycznia 2018r.  
w CIKu, zaprasza-
my! 
 Nasza Rada 

organizuje konkurs 

plastyczny "Młody 

Bolesławiec - moje 

miasto". Celem kon-

kursu jest wyłonie-

nie młodych arty-

stów wśród miesz-

kańców Bolesławca i 

okolic. Zapraszamy 

do udziału, do wy-

grania są wspaniałe nagrody. 

Forma dowolna, w formacie 

A3. Prace można oddawać w 

Wydziale Społecznym w Urzę-

dzie Miasta, od 8 grudnia do 28 

stycznia. Zapraszamy! █ 

M 

tekst:  

JAKUB ZARZYCKI 

@ 
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Ksiądz, nauczyciel, 

pielgrzym, sportowiec i 

kto jeszcze? -  

o Ks. Dawidzie  

Kosteckim dowiadywała 

się Karolina Karaban 

Karolina: Czy ciężko pracuje 

się z młodzieżą? A może 

wręcz przeciwnie? 

Ks. Dawid: Różnie to można 

nazwać. Dużo się mówi w dzi-

siejszych czasach, że młodzież 

jest coraz trudniejsza i, że mło-

dzież, która była 10, czy 20 lat 

remu była inna. Ja raczej myślę, 

że młodzież jest ciągle taka sa-

ma. 

A zdarzały się sytuację, że 

ktoś tak bardzo przeszka-

dzał na lekcji, aż został wy-

proszony z sali? 

Nie, takie sytuacje na szczęście 

mnie nie spotkały. Chociaż 

zdarzało się, że ktoś „mocniej 

dokręcał śrubę”, ale raczej nie 

było jakiegoś większego przy-

padku, żebym był zdenerwo-

wany na taką osobę. Raczej  

 

 

ucz-

niowie są 

grzeczni i kulturalni. 

Jak pracuje się z młodzieżą 

w szkole i jak pogodzić obo-

wiązki księdza i nauczycie-

la? Czy można je jakoś po-

wiązać? 

W naszej szkole, jeszcze 4 lata 

temu był tylko ksiądz i kate-

cheta. Sytuacja zmieniła się, 

gdy pan dyrektor chciał, aby w 

naszej szkole zaczęli uczyć 

księża. A z młodzieżą pracuje 

mi się bardzo dobrze. Połączyć 

obowiązki księdza i nauczycie-

la nie jest trudno natomiast 

jest to wymagające, ale daje 

wielką satysfakcję i radość. 

Człowiek w jakiś sposób wykła-

da to, czym żyje, nie można 

tego rozdzielić, trzeba być i 

księdzem i nauczycielem. Pra-

cując w szkole można nauczyć 

się wielu rzeczy. 

Na 

przykład 

cierpliwości do 

siebie samego, ale rów-

nież do innych. 

Tak, cierpliwość na pierwszym 

miejscu. Ale chyba dla każde-

go, dla ucznia i nauczyciela, 

nieważne czy to ksiądz, czy na-

uczyciel fizyki. Każdy z nas 

uczy się cierpliwości. 

Jak to się stało, że akurat w 

naszej szkole ksiądz uczy? 

Z tym wiąże się bardzo ciekawa 

historia. Od razu po moich 

święceniach zostałem przy-

dzielony do Bolesławca. Za-

dzwonił do mnie Dyrektor Wy-

działu Katechetycznego i zapy-

tał w jakiej szkole chcę uczyć, 

w szkole podstawowej, gimna-

zjum, czy liceum. Pomyślałem 

sobie...podstawówka? Nieko-

niecznie, nie moje dzieciaki z 

parafii. O gimnazjum dużo się 

wywiad z ks. Dawidem 
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słyszy, więc stwierdziłem, że 

tam nie chcę pracować i powie-

działem, że wybieram liceum. 

Zajmuje się pieszą pielgrzymką, 

spotkaniami młodych, różnymi 

wyjazdami, więc stwierdziłem, 

że łatwiej będzie mi z nimi pra-

cować i zainteresować takimi  

akcjami i wyjazdami. 

Czy nie lepiej współpraco-

wać z dziećmi  

z „podstawówek”? 

Pamiętam jak pracowałem w 

przedszkolu. Łatwo jest połą-

czyć zabawę z nauką, ale z dru-

giej strony z młodzieżą można 

więcej zdziałać poza szkołą, to 

znaczy katechezę można połą-

czyć z działaniami pozaszkol-

nymi, młodzieży można poka-

zać więcej i odkrywać razem z 

nimi więcej. 

Czyli na przykład piesze 

pielgrzymki, koło Caritas, 

które działa u nas w szkole. 

To tylko kilka elementów, piel-

grzymka jest takim szerszym 

działaniem. Jest to takie moje 

serce, takie centrum, ale nie 

zamykam się tylko na tej im-

prezie. Organizujemy również 

spotkania, czy sylwestry, a te-

raz szykujemy się na Panamę 

2019. Praca w Caritas polega na 

zbieraniu żywności dla potrze-

bujących, czy sprzątaniu gro-

bów przed 1 listopada. Ale rów-

nież organizujemy różne wy-

cieczki. 

Właśnie słyszałam, że orga-

nizuje ksiądz wyjazd w Alpy 

na feriach 2018. 

Mam zajawkę na sport, tego 

nie na się ukryć. Łącze swój za-

wód i bycie księdzem z przy 

 

 

  jemnościami i hob-

by. Organizujemy właśnie róż-

ne wyjazdy w góry na ferie, wy-

cieczki rowerowe na wiosnę, 

czy chociażby wypady na kaja-

ki. Ciągle się rozwijamy i jeste-

śmy aktywnymi ludźmi. 

Czy ciężko w dzisiejszych 

czasach jest być księdzem? 

Ciężko jest namawiać i mo-

tywować młodych ludzi do 

wiary? Jak to dzisiaj wyglą-

da? 

Namawiać i walczyć nie. Bar-

dziej dawać przykład swoim 

świadectwem na zasadzie by 

ludzie z postaw życiowych wy-

ciągali to co dla nich 

najważniejsze. To co 

zobaczymy bardziej 

zapada nam w pa-

mięć niż rzeczy, któ-

re usłyszymy. Islam 

jest religią dominują-

cą, w Europie może 

jeszcze niekoniecz-

nie, chociaż jest za-

grożeniem. Bardziej 

bym szedł w kierun-

ku, by ukształtować i 

umocnić swoją wiarę, 

by w czasie próby nie 

zwątpić i nie poddać 

się. 

To może przejdźmy 

do pozytywniejsze-

go tematu jakim 

jest pielgrzymka 

piesza na Jasną Gó-

rę. Jak to było w 

tym roku? 

Jak było w tym roku? 

Bardzo wyjątkowo, 

  radośnie i młodzie-

  żowo. Chociaż mło-

  dzieżowo jest zaw-

 sze. Prawie 170 osób od 

nas z czego bardzo duża część 

młodzieży z naszej szkoły. 

Przede wszystkim było również 

ciepło i modlitewnie. A więcej 

o pielgrzymce można przeczy-

tać w artykule Oliwii. 

Mam nadzieję, że na następ-

ny rok wezmę udział w tym 

wyjątkowym wydarzeniu. 

Dziękuje bardzo za rozmowę 

i życzę powodzenia w dalszej 

realizacji tych pięknych i wy-

jątkowych wydarzeń. 

Również dziękuje bardzo. █ 
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anusz Korczak, a właści-

wie Henryk Goldszmit 

urodził się 22 lipca 1878 

lub 1879 roku w Warszawie. 

Zmarł w sierpniu 1942 w Tre-

blince. Był polsko-żydowskim 

działaczem społecznym, leka-

rzem, pedagogiem i pisarzem. 

 Teoretyk i praktyk wy-

chowania, twórca oryginalnego 

systemu pracy z dziećmi, opar-

tego na partnerstwie, samo-

rządnych procedurach i insty-

tucjach oraz pobudzaniu samo-

wychowania. Badacz świata 

dzieci. Był pionierem działań w 

dziedzinie diagnozowania wy-

chowawczego oraz prekurso-

rem działań na rzecz praw 

dziecka-człowieka. W 1926 zai-

nicjował pierwsze pismo reda-

gowane w większości przez 

dzieci –„Mały przegląd”. 

 Janusz Korczak zadebiu-

tował we wrześniu 1896 pod 

kryptonimem Ryk w tygodniku 

satyrycznym „Kolce”. Był m.in. 

współautorem pisanej zespoło-

wo powieści sensacyjnej Lokaj; 

od 1901 zaczął pisać felietony, 

których wybór pod tytułem Ko-

szałki Opałki ukazał się w 1905. 

Tym samym spełniła się prze-

powiednia nauczyciela Korcza-

ka z jego warszawskiego gim-

nazjum, który powiedział, pod-

czas złapania chłopca na pota-

jemnym czytaniu w czasie lek-

cji, że będzie pisał do nic nie 

znaczących gazet za 3 grosze 

za wiersz.  

 9 października 1926 Ja-

nusz Korczak opracował pierw-

szy numer Małego Przeglądu, 

który redagował przez kolejne 

4 lata (1926–1930). Od jesieni 

1930 redakcją kierował Igor Ne-

werly, wcześniej sekretarz Kor-

czaka. Redakcja gazety mieści-

ła się przy ulicy Nowolipki 7 

(budynek nie przetrwał wojny). 

Pismo było tygodniowym do-

datkiem do żydowskiego 

dziennika „Nasz Przegląd”. By-

ło tworzone z autentycznych 

listów i materiałów nadsyła-

nych przez dzieci i młodzież. 

W pierwszych latach współpra-

cownikami Janusza Korczaka 

byli Jerachmiel Wajngarten 

oraz nastolatkowie Magdalena 

Markuze i Emanuel Sztokman 

(jako sekretarze) oraz Chaskiel 

Bajn, który odpowiadał za 

przychodzącą do redakcji kore-

spondencję (w latach 30. zastą-

pił go Lejzor Czarnobroda).  

 Razem ze Stefanią Wil-

czyńską założył i prowadził w 

latach 1912–1942 Dom Sierot – 

dla dzieci żydowskich w War-

szawie. Siedziba Domu Sierot 

znajdował się przy ulicy Kroch-

malnej 92 (obecnie Jaktorow-

ska 6).  W czasie okupacji nosił 

polski mundur wojskowy i nie 

aprobował dyskryminacyjnego 

oznaczania Żydów opaską z 

niebieską Gwiazdą Dawida. Nie 

ograniczał się tylko do działal-

ności w Domu Sierot, ale anga-

żował się także w działania na 

rzecz innych placówek, przede 

wszystkim Głównego Domu 

Schronienia przy ulicy Dzielnej 

39 (największego sierocińca w 

warszawskim getcie). W ostat-

nich trzech miesiącach życia  

pisał pamiętnik. Został po raz 

pierwszy opublikowany w 

Warszawie w 1958.  

NADANIE IMIENIA NASZEJ 

SZKOLE 

 Największym świętem 

szkoły było nadanie imienia 

Janusza Korczaka. Ten dzień 

poprzedziły liczne organizowa-

ne konkursy i imprezy szkolne, 

przybliżające młodzieży syl-

wetkę Patrona.        25  listopa-

da 1983 roku w Bolesławieckim 

Ośrodku Kultury odbyła się 

uroczystość nadania imienia 

szkole oraz wręczenie sztanda-

ru. Podniosły i symboliczny 

element tej uroczystości było 

przekazanie przez delegację 

szkoły urny z ziemią pobraną z 

obozu w Treblince, w którym 

zginął Janusz Korczak. █ 

Janusz Korczak 
nasz Patron 

J 

tekst:  

KAROLINA KARABAN - II A 

@ 
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