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Historia polskiego święta 
       Historia święta rozpoczęła się w 1957 roku, kiedy to odbyła się
Światowa Konferencja Nauczycielska w Warszawie, podczas której
ustalono, że dzień 20 listopada będzie Międzynarodowym Dniem Karty
Nauczyciela, a także świętem nauczycieli. Konferencja została
zorganizowana przez Związek Nauczycielstwa Polskiego (ZNP). 
Termin obecnie obchodzonego święta oświaty i szkolnictwa wyższego
został ustalony w ustawie z dnia 27 kwietnia 1972 roku, zwaną Kartą Praw
i Obowiązków Nauczyciela, która wprowadziła Dzień Nauczyciela. Święto
to ma upamiętniać powołanie przez króla Stanisława Augusta
Poniatowskiego Komisji Edukacji Narodowej (KEN). Komisja nad Edukacją
Młodzi Szlacheckiej Dozór Mająca, bo taką dokładnie nosiła nazwę,
została powołana przez Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 roku.  
      W 1982 roku Kartę Praw i Obowiązków Nauczyciela zastępuje Karta
Nauczyciela, zmieniając nazwę święta na Dzień Edukacji Narodowej oraz
wprowadzając zapis o treści: „Dzień ten uznaje się za święto wszystkich
pracowników oświaty…”. Potocznie dzień ten nadal zwany jest Dniem
Nauczyciela. 
      Dzień Edukacji Narodowej przypomina nam, jak ważna jest edukacja i
praca nauczycieli. 
Światowy Dzień Nauczyciela 
     Światowy Dzień Nauczyciela obchodzony jest rokrocznie 5 października
w ponad 100 krajach. Ustanowiono go w 1994 roku na pamiątkę
podpisania przez Międzynarodową Organizację Pracy oraz
UNESCO Rekomendacji w sprawie statusu nauczyciela w 1966 r. Obchody
podkreślają wiodącą rolę nauczycieli w zapewnieniu najwyższej jakości
edukacji na wszystkich poziomach nauczania.  
5 października Dzień Nauczyciela obchodzony jest między innymi w
Rosji, Litwie, Bułgarii, Niemczech. 
Ciekawostka 
     W Polsce od 1997 roku, 5 października również jest obchodzony
Światowy Dzień Nauczyciela przez nauczycieli reprezentujących sektor
nauki i szkolnictwa wyższego. 
Dzień Nauczyciela na świecie
    Warto także wspomnieć, że Dzień Edukacji Narodowej obchodzi
większość państw na świecie. W jednych państwach ma on charakter
oficjalny, w innych zwyczajowy. Dzień ten, podobnie jak w Polsce,
związany jest z lokalnymi wydarzeniami. Często jego data związana jest z
życiem postaci istotnej dla edukacji w danym kraju. 
Albania – 7 marca, dzień powstania pierwszej świeckiej szkoły w Korczy. 
Argentyna – 11 września, dzień śmierci pierwszego cywilnego prezydenta
tego kraju, pisarza i historyka Dominga Faustina Sarmiento. 
Czechy i Słowacja – 28 marca, rocznica urodzin pedagoga i filozofa, Jana
Amosa Komenskiego. 
Indie – 5 września, urodziny prezydenta Indii i filozofa Sarvepalli
Radhakrishnan. 

Dzień Edukacji Narodowej 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/Sarvepalli_Radhakrishnan


Korea Południowa – 15 maja, urodziny króla Sejonga Wielkiego. 
Tajwan – 28 września, urodziny chińskiego filozofa Konfucjusza. 
Ukraina – pierwsza niedziela października. 
Co się dzieje w szkole w Dzień Edukacji Narodowej? 
     W Dniu Nauczyciela w szkołach i innych placówkach oświatowych
odbywają się uroczyste akademie, przedstawienia i inne wydarzenia.
Minister Edukacji Narodowej wręcza nauczycielom złote, srebrne,
brązowe Krzyże Zasługi, medale Komisji Edukacji Narodowej oraz
nagrody Ministra Edukacji Narodowej za osiągnięcia dydaktyczno-
wychowawcze. Od 2002 roku ogłaszane są także w tym dniu wyniki
konkursu Nauczyciel Roku. 
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Majka

Składamy najserdeczniejsze życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej
wszystkim nauczycielom. Dziękujemy za trud i wytrwałość w Waszej
pracy oraz życzliwość, jaką obdarzacie nas każdego dnia. Życzymy wielu
sukcesów w życiu zawodowym i osobistym, wyrozumiałości oraz
cierpliwości w wykonywanej przez Was pracy. 

Życzenia dla Nauczycieli

Redakcja gazetki 

Elżbieta II 
     8 września cały świat obiegła przykra
informacja o śmierci królowej Elżbiety II.
Zmarła w wieku 96 lat. Jej panowanie,
które trwało 70 lat i 214 dni, uczyniło ją
najdłuższym ze wszystkich brytyjskich
monarchów i najdłuższą odnotowaną w
historii kobietą głową państwa. Kto teraz
obejmie tron? Jak wyglądało jej życie? 

Elżbieta II urodzona 21 kwietnia 1926 w
Londynie, zmarła 8 września 2022 w
Balmoral. Była królowa Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii
Północnej z dynastii Windsorów od 6
lutego 1952 (koronowana 2 czerwca 1953)
do 8 września 2022.

Krótki życiorys
     Elżbieta II urodziła się Londynie jako Elżbieta Aleksandra Maria
Windsor, córka króla Jerzego VI i Elżbiety Bowes-Lyon, ich pierwsze
dziecko. Otrzymała pierwsze imię po matce.



Kształciła się prywatnie w domu i zaczęła
podejmować obowiązki publiczne
podczas II wojny światowej, służąc w
Pomocniczej Służbie Terytorialnej. 
W listopadzie 1947 roku poślubiła Filipa
Mountbattena, byłego księcia Grecji i
Danii. Elżbieta i Filip po ślubie doczekali
się czwórki dzieci. Potomkami królowej i
jej męża są: książę Karol, księżniczka
Anna, książę Andrzej i książę Edward.
Zgodnie z zasadami panującymi na
dworze, tylko książę Karol od urodzenia
miał prawo do objęcia tronu. I to on
odziedziczył koronę po śmierci matki. 
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 W dniu 08.09.2022 roku królowa odeszła. Oficjalna przyczyna śmierci nie
została podana do publicznej wiadomości. Ceremonia pogrzebowa
Elżbiety II odbyła się 19 września w Opactwie Westminsterskim, a później
trumna z jej ciałem została złożona w kaplicy św. Jerzego na zamku w
Windsorze.

Król Karol III – nowy władca
Wielkiej Brytanii
Karol III (ang. Charles Philip Arthur
George; ur. 14 listopada 1948 w Londynie) –
król Zjednoczonego Królestwa Wielkiej
Brytanii i Irlandii Północnej oraz 14
innych, suwerennych królestw
wspólnotowych, w tym ich terytoriów i
obszarów zależnych od 8 września 2022.
Ponadto przewodniczący Wspólnoty
Narodów, świecka głowa Kościoła Anglii i
naczelny dowódca brytyjskich sił
zbrojnych. 

 Książęce życie
    W 1969 r. w Walii odbyła się ceremonia przyjęcia przez niego tego tytułu.
Monarcha wygłosił wtedy przemówienie w języku angielskim i walijskim,
co lokalnie uznane zostało za przejaw dobrej woli księcia wobec
patriotycznych uczuć Walijczyków.
Istotną kwestią życia Karola jest jego życie prywatne, na którego temat
często pisały brytyjskie media. W 1980 r. książę poznał Dianę Spencer, z
którą po kilku spotkaniach postanowił wziąć ślub. 



Małżeństwo było w centrum uwagi brytyjskiej i światowej społeczności
tym bardziej, że pojawiały się pogłoski o tym, że Karol związał się z żoną z
przymusu. Ponadto w czasie małżeństwa z księżną Dianą utrzymywać
miał intymne relacje z Kamilą Parker – Bowles, poprzednią miłością,
która od teraz jest królową Wielkiej Brytanii.
W 1982 r. na świat przyszedł William, pierwszy syn Karola i Diany oraz
aktualny następca tronu brytyjskiego. Dwa lata później urodził się jego
brat Harry.

Władca
    Karol po śmierci swojej matki 8 września wydał oświadczenie, w
którym już tytułowany był jako król.
„Śmierć mojej ukochanej Matki, Jej Wysokości Królowej, to moment
największego smutku dla mnie i wszystkich członków mojej rodziny.
Głęboko opłakujemy odejście umiłowanej władczyni i bardzo kochanej
matki. Wiem, że jej strata będzie głęboko odczuwana w całym kraju,
Królestwach i Wspólnocie Narodów oraz przez niezliczone rzesze ludzi na
całym świecie. W tym okresie żałoby i zmian moją rodzinę i mnie będzie
pocieszać i podtrzymywać nasza wiedza o szacunku i głębokim uczuciu,
którym Królowa była tak powszechnie obdarzana” – napisał.
Krótko potem ogłoszono, że podejmuje się on objęcia brytyjskiej
korony oraz że jako władca Zjednoczonego Królestwa znany będzie pod
imieniem Karol III. Brytyjczycy z niecierpliwością czekają na jego
koronację, która odbędzie się wkrótce.
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Sandra i Magda

Toksyczny świat  
     Każdy z nas spotkał w swoim życiu kogoś, kto sprawiał, iż wątpiliśmy w
słuszność naszych czynów i stawaliśmy zdezorientowani na drodze do
marzeń. Niestety wielokrotnie sami pozwalamy znaleźć się w naszej
bezpiecznej sferze toksycznym ludziom. Są to osoby iście sfrustrowane,
które uwydatniają nasze słabości, jednocześnie nie zauważając własnych,
co wskazuje na ich hipokryzję. Cóż powiedzieć, oni wręcz uwielbiają
przejmować kontrolę nad naszym życiem, sprawiając tym samym, że
jesteśmy im podporządkowani. Niby łatwo mówić komuś: To twoje życie i
tylko ty możesz o nim decydować!, lecz powiedzmy sobie szczerze, żeby móc to
uczynić, musimy zrobić jeden, aczkolwiek najważniejszy krok.
Mianowicie wyznaczyć swój cel w życiu, do którego będziemy dążyć.
Wówczas łatwiej jest wybrać osoby, które będą nam towarzyszyć w drodze
do jego realizacji. Nigdy, ale to nigdy nie słuchaj kogoś, kto wypowiada się
o twoich marzeniach w pogardliwy sposób. To tylko i wyłącznie będzie cię
demotywować, a chyba tego nie chcesz, prawda? Już teraz mam dla ciebie
dwie rady, dzięki którym będzie ci troszeczkę łatwiej.

Po pierwsze nie idealizuj nikogo, bo gdy to zrobisz, wmawiasz sobie fałszywe
„prawdy” na temat danej osoby, a ona ma idealne warunki, by cię
wykorzystać.



„W momencie, kiedy zaczynasz 
komuś ufać, dajesz mu nóż, a on 

albo będzie cię nim bronił, 
albo cię nim zrani.”

 ~Anonim

Teraz popiszę się moją wiedzą historyczną i zdolnościami wyszukiwania
ciekawostek, mianowicie termin „toksyczny” używa się mniej więcej od lat
80. XX w. do określania relacji międzyludzkich o szkodliwych skutkach.
Przykładowo możemy mówić o „toksycznych ludziach”, „toksycznych
związkach” czy „toksycznych organizacjach”.

MANIPULANT

Nazywamy tak osoby, które świadomie i dla własnych korzyści oszukują
innych.

Prosta i krótka definicja, niby logiczna, czyż nie? Jednakże trudna do
zastosowania w życiu, bo gdy jesteśmy ofiarami manipulacji, to nie mamy
świadomości, iż osoba, której ufamy, nas oszukuje. Dlatego warto
przyjrzeć się osobom, które nas otaczają.

Czym charakteryzuje się manipulant?
· Przepotężny i wszechwiedzący
Z całych sił będą się starali pokazać ci, że to właśnie oni wiedzą lepiej, jak
mieć szczęśliwy związek, zarobić czy rozwiązać jakiś problem. Z ich ust
usłyszysz tyle historii, w których są głównymi bohaterami i gdyby nie ich
szybka interwencja, inni ponieśliby klęskę. Oczywiście słów „Nie wiem”
nigdy od nich nie usłyszysz, w końcu są niczym wszechwiedzące bóstwa.

· Życie podwójnego agenta
Karmią cię stekiem bzdur, mówią ci o jednym, a robią coś zupełnie innego.
Pozornie ukazują się jako mili, sympatyczni uwodziciele, jednak gdy
pogrzebiesz głębiej, dostrzegasz prawdę: frustrację, złość i stare,
zakończone relacje.

Po drugie po nikim niczego się nie spodziewaj, gdyż jest to jeden z największych
błędów, jakie możesz popełnić. Nie myśl, że twoja przyjaciółka nigdy cię
nie zostawi, jest dobrze, póki jest dobrze, a gdy znajdzie chłopaka, może
mieć już kompletnie gdzieś waszą relację.
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· Zawistni
Z reguły nie zajmują sobie głowy byle kim, poszukują ludzi kochanych,
szanowanych, z charyzmą i talentem, czyli czymś, czego im
najzwyczajniej na świecie brakuje. Wiesz co to oznacza? Oni ci po prostu
zazdroszczą.

· Bezproduktywni
Ich osoba oraz działania nie wnoszą kompletnie nic do twojego życia.
Wszelkie historie, które ci opowiadają, są zwykłą fikcją, a obietnice
stekiem kłamstw.

Pamiętaj, że manipulant nigdy nie daje niczego za darmo, zawsze będzie
oczekiwał zapłaty, jeśli nie od razu, to z czasem. Twoja obecność w jego
życiu jest wręcz obowiązkowa, jednakże gdy będziesz w potrzebie, okaże
się, iż jesteś sam. Z czasem spadnie na ciebie fala krytyki i poniżenia, i
będzie to trwało, aż poczujesz strach przed utratą tej osoby, a w końcu to
jest jej cel, zakorzenić się na zawsze w twoim życiu.

Sposób działania
Możemy wytypować dwie główne techniki, które stosuje manipulant:
1. Nękanie moralne
Polega na tym, że jesteś obrzucany wyzwiskami. Manipulant na ciebie
krzyczy, atakuje, wyznacza niemożliwe do realizacji zadania bądź
podważa wszystko, co zrobisz.
2. Prześladowanie słowne
Polega na groźbach, oszczerstwach niszczących twoją reputację,
izolowaniu od innych, atakowaniu twoich przekonań, a nawet
nastawianiu innych przeciwko tobie, na przykład za pomocą plotek.

    Gdy go spotkasz pierwszy raz, uznasz za sympatyczną osobę wyrażającą
uznanie dla twoich zasług. Jednakże z czasem zacznie wplatać w nie
krytykę, a nawet obelgi. Z czasem twoje myśli będzie zaprzątać tylko
dylemat polegający na tym, by nie stracić manipulanta i zyskać za wszelką
cenę jego aprobatę. Ofiarę manipulacji zwykle wypełnia poczucie winy i
wstyd, a im one są większe, tym większą władzę ma nad nią manipulant.
Jego celem jest naruszenie twojej samooceny, będzie niszczyć twoją
motywację oraz podejmować złe decyzje tylko po to, żebyś czuł się winny.
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„Ludzie tak są prości i tak naginają się
 do chwilowych konieczności, 

że ten, kto oszukuje, 
znajdzie zawsze takiego,

 który da się oszukać.”
 ~Niccolò Machiavelli



Jak się od nich uwolnić?
Najważniejsze jest, abyś poznał samego siebie, bo to pozwoli ci racjonalnie
myśleć. Słuchaj głosu intuicji, wbrew pozorom nie jest to cecha
przewrażliwionych  kobiet, jak wielu uważa, tylko cichy głos
doświadczenia, które o sobie przypomina. Następnie nie izoluj się od
innych, gdyż stajesz się wówczas łatwym celem oraz nie reaguj w gniewie,
bo możesz popełnić największy błąd, w dodatku zapewne nieodwracalny.
Nie otwieraj się przed każdym, wiem, że czasami potrzeba wygadania się
jest ogromna, ale nie może to być każda koleżanka, którą masz, niektóre
sprawy są prywatne i nie musisz o nich nikomu mówić. Naucz się mówić
„nie”, bo bez tego nigdzie nie zajdziesz a co najważniejsze nie uzależniaj
się i nikogo nie usprawiedliwiaj, nie rób z siebie łatwego celu, bo uwierz,
każdy to wykorzysta. Im więcej masz zdrowych relacji w swoim życiu, tym
trudniej będzie cię zmanipulować. Nie pozwól, żeby ktoś cię lekceważył!

Jeżeli zauważasz, że zostałeś zmanipulowany i postanowiłeś, że nie
będziesz dłużej na to pozwalać, gratuluję, jesteś na drodze dobrych zmian.
Oby tak dalej, drogi czytelniku!

FAŁSZYWIEC
Nazywamy tak osobę, która świadomie wprowadza w błąd.

9

H E R B E R T O N N U M E R  1 / 2 0 2 2

„Wierzę tylko w te statystyki, 
które sam sfałszowałem.” 

~Winston Churchill

pierwsza to ci, którzy zakładają maski w celach obronnych, np. by nie
pokazać, że coś lub ktoś ich zranił,
druga to ci, którzy chcą udawać kogoś innego, nie dla chronienia się
przed wykorzystaniem, a np. w celu zaimponowania komuś.

Na samym początku zadam ci pytanie, czy kiedykolwiek w życiu założyłeś
maskę, przedstawiając tym samym kogoś, kim nie jesteś? W większości
przypadków odpowiedzią jest „tak”, ba, ja sama odpowiedziałam na to
pytanie twierdząco. Czy to znaczy, że wszyscy jesteśmy fałszywcami?
Zapewne tak. Jednakże osobiście myślę, że można podzielić to na dwie
kategorie:



Uwielbiam wręcz obserwować ludzi noszących maskę władcy. Chwalą się,
jakich to oni nie mają znajomości, a tak naprawdę jest to tylko czcze
gadanie. Chyba gorsi od nich są tylko ci w maskach ofiar, którzy cierpią za
wszystko i wszystkich. Zmarł ci dziadek? Oni podobno jadą na trzeci
pogrzeb w tym tygodniu, a ich ból jest większy od twojego i nigdy nie
zbliży się do choćby podobnego poziomu.

Wyobraź sobie, że za każdym razem zanim nałożysz jakąś maskę, musisz
ją posmarować klejem, aby nie spadła w najmniej odpowiednim momencie
z twojej twarzy, a co się stanie, kiedy wieczorem zapomnisz jej zdjąć? Klej
stwardnieje tak bardzo, iż nie będziesz w stanie jej zerwać, za każdym
razem spoglądając w lustro, nie zobaczysz w nim siebie, a kogoś, kogo
stworzyłeś. To pewnie jest straszne uczucie, kiedy patrzysz na swoje
odbicie, a widzisz kogoś obcego. Co się stanie, jeżeli ci powiem, iż to nie
jest aż taka wielka metafora, jak się wydaje?

Prawdą jest fakt, że im częściej ubierasz jakąś maskę, tym szybciej
przywiera ona do twojej twarzy, a to zwiększa zapotrzebowanie na nowe i
inne maski, które możesz założyć i zdjąć w dowolnej chwili. One okłamują
nie tylko tych, którym je pokazujesz, ale i ciebie samego, gdyż oszukujesz
swoje uczucia i emocje.

Nie każdy musi cię lubić, takie już jest życie. Lepiej zdejmij maski, żeby
zostali tylko ci, którzy kochają ciebie takiego, jaki jesteś, a całą energię,
którą do tej pory zużywałeś na udawanie, przekieruj na próby osiągnięcia
swoich celów.

Nosząc maski, tkwisz w martwym punkcie - ani nie idziesz do przodu, ani
się nie cofasz, a nie na tym polega życie. Wyciągnij wnioski z przeszłości, z
przeżytego bólu, zamiast ciągle w nim trwać. Bez przepracowania
przeszłości nie będziesz mógł wejść w przyszłość.

Zastanów się, czy powinna interesować cię opinia ludzi, którzy nic nie
wnoszą do twojego życia. Kiedy zaczynasz myśleć: To moje życie i nikt ani
nic nie powinno mieć wpływu na moje decyzje! przestajesz być ofiarą i
zaczynasz żyć w zgodzie z samym sobą bez żadnych oszustw.

Jednakże, żeby móc zrzucić wszystkie swoje maski, musisz czuć się
bezpieczny. Poczucie bezpieczeństwa zależy jedynie od twojej
kreatywności. Świat wokoło może ci insynuować, iż masz masę
problemów, jednakże ty powinieneś wiedzieć, że każdy z nich da się
rozwiązać małymi kroczkami.

10
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„„Wierzę tylko w te statystyki, 
które sam sfałszowałem.” 

~Winston Churchill

Artykuł oparty jest na moich własnych doświadczeniach i obserwacjach. 
Z tego miejsca pragnę podziękować wszystkim toksycznym ludziom
obecnym w moim życiu. W końcu gdyby nie wy, nie powstałaby ta seria.
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𝒯𝒽𝑒𝒞𝓇𝓊𝑒𝓁𝒫𝓇𝒾𝓃𝒸𝑒𝓈𝓈 

JESIEŃ        
Jesień wita nas 23 września każdego roku, a jej początek wyznacza nam tak
zwana równonoc jesienna, która wskazuje nam na skracanie się dnia i
coraz to zimniejsze temperatury. Oznakami jesieni są spadające liście,
kasztany, żołędzie, a na drzewach dostrzegamy czerwieniące się jarzębiny.
Dominujące kolory to pomarańcz, żółć, czerwień i brąz. 

Niezbędnik jesieniary:
~ wieczorne maratony seriali i książek
~ kawa z pianką i cynamonem
~ ciepłe sweterki
~ świeczki
~ pieczenie jesiennych wypieków
~ romantyzowanie życia 

Jesienny przysmak:
Niezbędne składniki do przygotowania
pumpkin spice latte:
~ espresso 
~ mus z dyni
~ mleko 
~ syrop klonowy
~ przyprawy- cynamon, imbir, gałka
muszkatołowa 
I bita śmietana do smaku. 

Julia i Julia  
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          Polski system edukacji od wielu lat
budzi kontrowersje. Nieoptymalna płaca
nauczycieli, przeładowanie materiału czy
duża ilość lektur, to tylko kilka z
zarzutów kierowanych w stronę MEN. I
choć tak jest od dawna, a do zmiany
składu loży ekspertów w dziedzinie
edukacji dochodziło już wiele razy, to-
póki co-nie widać znaczącej poprawy.
Odbywają się natomiast strajki, czy też
ma miejsce „udoskonalanie” listy zajęć
lekcją historii i teraźniejszości. I mimo iż
sam pomysł na lekcję nie wydaje się taki
zły, choć uważam, że możliwe byłoby
omawianie tego typu zagadnień na
regularnej lekcji historii, tak pierwszy
zatwierdzony i promowany przez MEN
podręcznik wydaje się najbardziej
subiektywnym w Polsce XXI wieku.

H E R B E R T O N N U M E R  1 / 2 0 2 2

Hit
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    Autor książki, profesor Wojciech Roszkowski, jest historykiem i
ekonomistą. Oprócz podręcznika do hit-u profesor napisał również
książkę pt.: „Roztrzaskane lustro: upadek cywilizacji zachodniej”, mającej-
jego zdaniem-uświadomić współczesnego czytelnika, do czego dąży w
życiu i wskazać mu, jakie skutki mogą mieć podejmowane przez niego
decyzje. I choć Minister Edukacji profesor Przemysław Czarnek oraz jego
sympatycy określają podręcznik do hit-u dziełem, źródłem rzetelnej
wiedzy o świecie, tak większość szkół średnich wycofuje tę pozycję z
kanonu podręczników.

     Jeszcze przed oficjalnym rozpoczęciem nauczania hit-u w szkołach,
gdzieniegdzie możliwym było ujrzenie najbardziej kontrowersyjnych
fragmentów. Najgłośniej mówiło się o dehumanizacji względem dzieci
poczętych metodą in vitro, o których to fragment miał zniknąć z książki.
Oprócz tego zarzucono prof. Roszkowskiemu stronniczość i brak
apolityczności, a także przemycanie swoich osobistych poglądów do treści
podręcznika. 
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Daria
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      Niektórzy zwolennicy tej pozycji tłumaczą, że autor w niedokładny
sposób wyraził to, co chciał przekazać. Taka argumentacja jest bezcelowa,
gdyż podręcznik w czytelny sposób musi przekazać uczniom fakty,
zagadnienia pozbawione subiektywizmu oraz ma za zadanie ukształtować
sposób rozumienia przez nich świata poprzez odpowiednio wytłumaczone
i przedstawione procesy z różnych dziedzin nauki. Uczeń nie powinien
domyślać się, co autor pragnie mu przekazać poprzez użycie przez niego
konkretnych określeń czy środków stylistycznych. 

    Zdaniem wielu owa książka w dużej mierze skupia się na ukazaniu
konkretnego zjawiska, ale jednocześnie naznaczeniu tego swoją opinią, a
czasami postawieniem pytania skierowanego do czytelnika (np. „Kto
będzie kochał wyprodukowane w ten sposób dzieci?“). 

  Nie sztuką jest przeczytać sam podręcznik, ale istotne jest
skonfrontowanie go z obecnym sposobem nauczania promowanym przez
niezależnych ekspertów czy specjalistów ze środowiska akademickiego.
Ministerstwo zapowiedziało, że wkrótce ukaże się kolejna część
podręcznika do historii i teraźniejszości, mająca obejmować wydarzenia
lat 1980-2015. Pozostaje nam tylko wyczekiwać tego, co niedługo ujrzy
światło dzienne.



„Nie martw się kochanie” - w głównej mierze 
 opowiada o życiu małżeństwa - Alice i Jacka
mieszkających w społeczności Victory.
Mężczyzna jest pochłonięty pracą w
tajemniczej firmie, w siedzibie Projektu
Victory, zaś żona pełni funkcję gospodyni i
ozdoby domu. Potrzeby każdego mieszkańca są
zaspokajane przez pracodawców, 
którzy oczekują bezwzględnej dyskrecji na
temat ich działań. Zmęczona idyllicznym
życiem Alice zaczyna zagłębiać się w
poczynania firmy, co doprowadza do odkrycia
przez nią mrocznych tajemnic. 
Premiera: 23 września  
Gatunek: Thriller  
Obsada: Florence Pugh, Harry Styles, Chris Pine  
Reżyseria: Olivia Wilde  
Średnia ocen (filmweb): 6,4 
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Filmy

„Johnny” - przybliża nam sylwetkę
niezwykłego ks. Jana Kaczkowskiego, który
angażuje młodych chłopaków z zawodówki w
pomoc chorym na nowotwór. Główny bohater,
Patryk, przez włamanie się do niewielkiej
posiadłości zostaje skazany przez sąd na prace
społeczne w puckim hospicjum, którego
dyrektorem jest ks. Jan Kaczkowski. Duchowny
uczy go oraz innych młodocianych mężczyzn
empatii względem drugiego człowieka, a dzięki
cierpliwości i odpowiedniemu podejściu do
młodych „buntowników”, zaczyna cieszyć się
popularnością. Jednakże po pewnym czasie
ksiądz staje się pacjentem własnego hospicjum.
To wydarzenie stawia głównego bohatera w
patowej sytuacji, mogącej zmienić jego życie.  
Premiera: 23 września  
Gatunek: Dramat/Biograficzny  
Obsada: Dawid Ogrodnik, Piotr Trojan, Maria
Pakulnis, Anna Dymna Reżyseria: Daniel
Jaroszek  
Średnia ocen (filmweb): 7,6 



„Bilet do raju” - opowiada o byłym
małżeństwie - Georgii i Davida, które łączy
dorosła córka - Lily. Dawna para musi
ponownie połączyć siły, żeby uchronić
pociechę przed błędem, który sami popełnili
kilkadziesiąt lat temu. Lily postanawia wyjść
za mąż za nowopoznanego mężczyznę, co
przyprawia rodziców o zmartwienie.
Bohaterowie udają się na Bali, gdzie czynią
wszystko, żeby nie doszło do ślubu. Ich losy
są opatrzone dużą dawką humoru, który jest
w stanie trafić do każdego odbiorcy.  
Premiera: 30 września  
Gatunek: Komedia romantyczna  
Obsada: Julia Roberts, George Clooney  
Reżyseria: Ol Parker  
Średnia ocen (imdb.com): 6,4 
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„Uśmiechnij się” - Dr Rose Cotter
doświadcza dziwnego i strasznego incydentu
z udziałem pacjentki. Młoda dziewczyna na
oczach głównej bohaterki odbiera sobie
życie. Uprzednio stwierdza, że ukazuje się jej
uśmiechająca kreatura, budzącą w niej
przerażenie. Z biegiem dni okazuje się, że
ofiar jest więcej i wszystkie doznają takich
samych wizji. Przytłaczający terror zaczyna
przejmować kontrolę nad życiem Dr Rose.
Kobieta wie, że żadna z ofiar nie przeżyła
dłużej niż tydzień po doświadczeniu
pierwszego objawienia się kreatury. Lekarka
musi stawić czoła demonom własnej
przeszłości, aby przetrwać obecną walkę o
swoje życie.  
Premiera: 30 września  
Gatunek: Horror  
Obsada: Sosie Bacon, Caitlin Stasey, Jessie
Usher, Kyle Gallner  
Reżyseria: Parker Finn  
Średnia ocen (filmweb): 6,6

Daria
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     “Piękne obłoki nie staną się piękniejsze, gdy dowiemy się, że
stanowią kondensat pary wodnej załamujący lub odpowiednio
odbijający promienie słoneczne. Podobnie chyba - jeśli idzie o obraz
- to byłbym szczęśliwy, gdyby budził zachwyt bez konieczności
interpretowania” -  mówi artysta. I rzeczywiście. Dzieła jego są w
możności odesłać widza do innego, tajemniczego, niedostępnego fizycznie
świata, już w chwili zetknięcia się z nimi po raz pierwszy.
      Sztuka. Obcą dziedziną życia z pewnością dla Was nie jest i nie będzie -
ot, chociażby dzięki pociągnięciom pędzla takich mistrzów, jakim był
Zdzisław Beksiński. Nie każdy może przepadać za tematyką grobowców,
śmierci, krzyży czy aurą grozy i lęku. Warto natomiast mieć w pamięci
sylwetkę tego malarza. Jego twórczość stanowi niezwykłe połączenie
talentu z uczuciami, jest uniwersalna w przesłaniu, zachwyca.
     Ten jeden z najwybitniejszych malarzy współczesnych, a także
rysownik, rzeźbiarz, fotografik i artysta grafiki komputerowej, fascynował
się tematyką temporalną i wanitatywną - jego dzieła tchnęły
przemyśleniami i refleksjami dotyczącymi egzystencji ludzkiej, pojęcia
czasu, przemijania i śmierci. Psychologiczna strona powstałych dzięki
niemu obrazów stała się niezwykle cenioną wartością w światku
artystycznym i nie tylko. Tego, co przedstawiają te obrazy, nie sposób
oddać inaczej jak właśnie przez malarstwo tego wirtuoza sztuki
teraźniejszej. Ludzie na całym świecie nie mogą wyjść z podziwu dla
talentu Beksińskiego, jego kunsztu i nieprawdopodobnej drobiazgowości.
Jako że wzmiankowany wyżej należy do grona malarzy
najoryginalniejszych, a przy tym jest Polakiem, chcę pochylić się - po
prostu nad tym, na co poświęcał przeważającą część swojego życia, które
gwoli ścisłości odebrane mu zostało w wyniku morderstwa 17 lat temu...
     Beksiński urodził się w 1929 r. w Sanoku. To tam ciągnęła się linia pięciu
pracowitych pokoleń rodziny. Jego pradziadek Mateusz, ps. “Bexa”, był
pierwszym mieszkańcem tego miasta – lata 40. XIX w. Owocem jego
działalności stały się fabryki wagonów i tramwajów Autosanu. Dziadek z
kolei trudnił się jako inżynier architekt, zaprojektował wiele budynków na
terenie tejże miejscowości. Ojciec Beksińskiego poszedł w ślady swego
ojca, natomiast matka – Stanisława, zwykła korepetytorka - przejawiała
zainteresowanie rysunkiem i akwarelami.
     “Od najmłodszych lat malowałem.” No właśnie. Wszystko, co robił,
obracało się praktycznie wokół sztuki. To ona była kwintesencją jego życia
i jak to się zaraz okaże - była nieodłączną częścią jego jestestwa. Skończył
architekturę na Politechnice Warszawskiej, potem cztery lata (zresztą z
powodzeniem) poświęcił się fotografii, a po pwrocie do Sanoka zajął się na
poważnie malarstwem. Pierwsza indywidualna wystawa jego prac miała
miejsce w Gliwickim Towarzystwie Fotograficznym w 1958 roku. 

Obraz na świat – twórczość
Zdzisława Beksińskiego



     Na przełomie lat 60. i 70. wyszło przed szereg malarstwo i pozostało już
do końca.Trudno w to uwierzyć, ale miał wtedy już 37 lat. Zerwał wtedy z
jakimkolwiek stosunkiem do epok wcześniejszych i oddał się swojej
własnej, czysto wizjonerskiej, fantastycznej i precyzyjnej do granic
możliwości koncepcji obrazowania. Pierwszy okres jego malarstwa
obfitował w nastrój grozy, tajemniczości i katastrofizmu, przeważały
symbole, oniryzm. Obrazy malowane były farbą olejną na pilśniowej
płycie. Nie posiadały tytułów, bo jak twierdził Beksiński - każdy widz
może odbierać je na swój własny sposób. Tworzył przy muzyce, głównie
neoromantycznej, w jego pracowni stało wiele magnetofonów. Z tego
okresu przyjrzeć się można wizjom apokaliptycznym, wyobrażeniom
śmierci, stanów z nią związanych, ale też pejzażom, portretom czy
malarstwu barokowemu z elementami fantastyki.
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Po części chciał czerpać z międzywojennej awangardy, a z drugiej strony
deprecjonował wszelkie walory artystyczne na nią się składające. 
 

Kolejną formą wyrażania swoich
myśli stała się dla niego rzeźba.
Tworzył reliefy (płaskorzeźby), maski,
rzeźby z metalu.

W latach 60. zajął się już rysunkiem.
Początkowo były to surrealistyczne
postacie czy kubistyczne nawiązania
w pejzażach - ołówkiem.

Po 2000 roku, nie zaprzestając jednocześnie malować i rysować, Beksiński
zaczął tworzyć swoje kompozycje na komputerze i przy pomocy
fotokopiarki. 
 Artysta zginął tragicznie w nocy z 21 na 22 lutego 2005r. Zamordował go
nożem 19-letni chłopak. Cały dorobek jego prac znajduje się w Muzeum
Historycznym w Sanoku i liczy ok. 300 jego prac. 

Weronika Kaźmierska
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        W ostatnim sezonie Czarni
Słupsk byli rewelacją ligi zajmując 1
miejsce po sezonie zasadniczym, po
play-offach miejsce 4 - porażka w
walce o brąz z Anwilem Włocławek.
Nadchodzi nowy sezon, który już
niedługo będzie mieć inaugrację.
Czas poznać nowe twarze w
słupskim zespole!  

Czarni Słupsk

       Nowy sezon – nowe twarze. "Ze starej gwardii” pozostali - Mikołaj
Witliński, Bartek Jankowski oraz Kuba Musiał! Do polskiej rotacji
dołączyli doświadczeni Michał Chyliński wraz z Pawłem Leończykiem.
Niestety, lecz żaden obcokrajowiec nie został w naszym zespole – Kalif
Young wyruszył do niemieckiego Medi Bayreuth, a w wakacje
reprezentował Scarborough Shooting Stars w ramach kanadyjskiej ligi
letniej – zdobyli wicemistrzostwo! Billy Garrett też wybrał Niemcy,
dokładniej MHP Riesen Ludwigsburg, który będzie występować w
renomowanych rozgrywkach BCL. Beau Beech nie wybrał ligi niemieckiej,
lecz ligę serbską, dokładniej drużynę FMP Belgard, która również będzie
występować w lidze adriatyckiej. Natomiast Marek Klassen i Marcus Lewis
jeszcze nie znaleźli nowego klubu.  
        Nowy zestaw obcokrajowców - sporo doświadczonych graczy - aż
czterech z nich ma skończone 30 lat lub więcej. W zeszłym sezonie
brakowało doświadczenia, spokoju oraz opanowania po obu stronach
parkietu w najważniejszych momentach. Naszym nowym generałem
został Watkins – jest to 32-letni gracz z ciekawym CV (ostatnio 2 liga
turecka, którą jego zespół wygrał - Diante był czołową postacią tego
sukcesu). W Toruniu na turnieju przedsezonowym wystąpił jedynie w
jednym spotkaniu z powodu przeziębienia - zdobył 17 punktów i 10 asyst.
Rozdawał karty po naszej stronie, dyrygował naszymi zawodnikami, był
prawdziwym generałem. Sporo asyst rozdał skrzydłowemu Davidowi
DiLeo, który w tym spotkaniu był prawie nieomylny za 3 (6/9). Świetnie
czuje się w roli shootera! Pod samym koszem również nastąpiła zmiana –
za Younga jest De’Quon Lake. Na razie w meczach sparingowych nie
pokazał się z dobrej strony, lecz po to są gry kontrolne, by zespół się
zgrywał oraz by poprawić własne mankamenty. Liczymy na to, że
De’Quon przy naszej publiczności będzie jeszcze bardziej zmobilizowany,
by wypaść jak najlepiej. Na obwodzie jest jeszcze zawodnik z legendarnym
nazwiskiem – Zack Bryant, który w zeszłym sezonie niemal wywalczył
awans do włoskiej ekstraklasy wraz ze swoim ówczesnym zespołem -
chłopak ma papiery i umiejętności na granie! Naszym skrzydłowym został
Shavon Coleman, o którego łatwo nie było - wiele klubów biło się o tego
gracza – o czymś to musi świadczyć. Jest świetnym obrońcą, lecz w ataku
ma jedynie przebłyski - na pewno stać go na więcej. 
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Finalnie Polacy zajęli 3 miejsce w
grupie dzięki zwycięstwom nad
Czechami, Izraelem i Holandią i w
kolejnej fazie zmierzyli się z
reprezentacją Ukrainy, która w
grupie D z identycznym bilansem co
polscy koszykarze zajęli 2 miejsce.
KoszKadra była skazywana na
porażkę, ponieważ dwóch
zawodników z Ukrainy na co dzień
występuje w najlepszej lidze świata
- w NBA. 
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z Czechami, zwycięstwo 99:84; najlepszymi strzelcami spotkania byli -
Mateusz Ponitka 26 punktów, 4 zbiórki i 9 asyst, A.J Slaughter 23
punkty, 3 asysty, Aleksander Balcerowski 14 punktów, 7 zbiórek i 4
asysty 
z Finlandią, porażka 59:89; najlepszymi strzelcami byli – Mateusz
Ponitka i Michał Sokołowski po 8 punktów 
z Izraelem, zwycięstwo 85:76; najlepszymi strzelcami byli A.J
Slaughter 24 punkty i 5 asyst, Aleksander Balcerowski 17 punktów i 3
zbiórki oraz Aaron Cel 13 punktów, 3 zbiórki i 4 asysty 
z Holandią, zwycięstwo 75:69; najlepszymi strzelcami byli - Michał
Sokołowski 24 punktów, 5 zbiórek i 3 asysty, Aleksander Balcerowski
16 punktów, 7 zbiórek oraz 4 asysty, Jakub Garbacz 10 punktów i dwie
zbiórki 
z Serbią, porażka 96:69; najlepszymi strzelcami byli - Michał Michalak
17 punktów oraz 4 zbiórki, Łukasz Kolenda 10 punktów, Michał
Sokołowski 9 punktów 

1 września rozpoczął się rok szkolny oraz EuroBasket rozgrywany w 4
państwach, w którym Polacy wzięli udział. W fazie grupowej
zmierzyliśmy się z: 

Koszkadra

 Po I połowie niespodziewanie prowadziliśmy 19-stoma punktami, finalnie
po emocjonującej końcówce Polska wygrała 90:87 i awansowała do
najlepszej 4 w Europie! W półfinale nie było łatwo i Francuzi zdeklasowali
naszych graczy 54:95, a w meczu o brąz ulegliśmy reprezentacji Niemiec
82:69. Sukces polskiej koszykówki - 4 miejsce w Europie! DUMNA
POLSKA!  

Błażej
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Dostałem konkretną propozycję z
drużyny ze Słupska, którą uważam za
sportowo lepszą dla mnie. To był główny
powód, dlaczego zdecydowałem się, że
nie zostanę w Bydgoszczy. Spędziłem
tutaj 3 lata. Astoria zawsze będzie dla
mnie wyjątkowym klubem. To tam
zaczęła się moja przygoda z koszykówką.
Dziękuję im za te ostatnie sezony. 

Dlaczego zdecydowałeś się opuścić Astorię po
3 latach? 

Wywiad z Michałem Chylińskim,
nowym zawodnikiem Czarnych
Słupsk  

Było parę czynników, które miały wpływ na moją decyzję. Szansa na
grę w pucharach oraz grę o wysokie cele w nadchodzącym sezonie w
PLK, filozofia Trenera i to, jaki ma plan na wykorzystanie mnie na
boisku, jak i również atmosfera w Gryfii, która jest wyjątkowa i
zawsze robiła na mnie wrażenie. To były takie główne argumenty. 

Filozofia gry Trenera Mantasa podobała mi się już w trakcie
minionego sezonu. Uważam, że wykorzystał maksymalnie potencjał
drużyny. Wiem też, że ma na mnie pomysł, jak mnie wykorzystać.
Jednym słowem osoba Trenera odegrała ważną rolę w podjęciu mojej
decyzji. 

Mój agent informował mnie, że prowadzi rozmowy z innymi klubami,
ale wszystko było w trakcie negocjacji. Jak dostałem ofertę ze Słupska,
to tak naprawdę podjąłem decyzję w przeciągu 24 godzin. 

Mój agent zadzwonił do mnie w czwartek, a w piątek zaczął spisywać
kontrakt. To był najszybciej podpisany kontrakt w mojej karierze. Po
rozmowie z rodziną i Trenerem Mantasem wiedziałem, że chcę grać
dla Czarnych. Kwestie finansowe były ważne, bo jest to moja praca, ale
w tej sytuacji najważniejsze było dla mnie to, że sportowo jest to
wyzwanie i szansa na to, aby wrócić na arenę międzynarodową i
walczyć z drużyną ze Słupska w play- off. 

Co Cię skłoniło do gry w Słupsku? 

Nawiązując do poprzedniego pytania, czy osoba Trenera Mantasa miała
znaczenie w kontekście podpisania kontraktu? 

Czy poza Czarnymi były propozycje z innych klubów? 

Skoro podjąłeś decyzję zaledwie w 24 godziny, to nie były to długie
rozmowy. Jak one wyglądały? 
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Na pewno będę chciał wykorzystać moje doświadczenie i mocne
strony do tego, aby cała drużyna grała lepiej. Dla mnie liczą się
zwycięstwa. Jeśli chodzi o role, to wszystko się wykrystalizuje na
treningach i meczach. Poczekajmy na cały skład, wtedy Trener na
pewno już dokładnie określi, co od kogo oczekuje. Na pewno będę
chciał dać dużo pozytywnej energii na boisku i poza nim. 

Myślę, że moja decyzja jest odpowiedzią na to pytanie. Mogłem zostać
w Bydgoszczy, gdzie jest mój dom, moja rodzina i jest to miasto, w
którym będę mieszkał po zakończeniu kariery, ale po tym, jak
dostałem propozycję ze Słupska nie mogłem przejść obok niej
obojętnie. Tak jak mówiłem wcześniej - jest to dla mnie wyzwanie
sportowe, którego chcę się podjąć. Sportowcem jest się przez całe
życie. Mój głód zwycięstwa jest nawet większy niż był kiedyś, bo wiem,
że to wszystko za parę lat się skończy. Jestem wdzięczny mojej
rodzinie, bo jest to dla nich też ogromne poświęcenie, żebym ja mógł
realizować moje ambicje sportowe. 

Najlepszy okres w mojej karierze to czas w Turowie i Ostrowie - tam
zdobywałem medale i indywidualnie rozgrywałem dobre sezony. 

Tak jak mówiłem wcześniej, kibice i atmosfera w Gryfii to był jeden z
najważniejszych czynników dla mnie przy podejmowaniu decyzji.
Zawsze imponowała mi tam atmosfera, jak przyjeżdżałem do Słupska.
Gdy leci “Pieśń o Małym Rycerzu” na koniec rozgrzewki, to zawsze
mam ciarki. Cieszę się, że będę mógł tego doświadczyć jako gospodarz.
Wiem, że drużyna Czarnych jest bardzo ważna dla mieszkańców
miasta. Jest to dla mnie dodatkowa motywacja do pracy. 

Jestem bardzo szczęśliwy, że będę miał okazję grać w Waszej drużynie.
Życzę nam wszystkim wielu emocji i sukcesów w nadchodzącym
sezonie. Nie mogę się doczekać! Do zobaczenia! 

Jak widzisz swoją rolę w zespole? 

Czy czujesz jeszcze głód basketu, zwycięstwa i czy masz jeszcze w sobie dużo
sportowej agresji? 

Według Ciebie - Twój najlepszy okres/sezon w karierze? 

Kilka słów o kibicach w Słupsku...

Czy jest coś co chciałbyś przekazać kibicom? 

Vlo oczami pierwszaków
      Wielu z was na pewno zapomniało już o tym, że całkiem niedawno to wy
stawialiście swoje pierwsze kroki w tej szkole, dokładnie tak jak my teraz.
Wiązało się z tym wiele strachu i stresu, który aktualnie nam towarzyszy.
Poznawanie nauczycieli, starszych uczniów, rówieśników i budynku. Mimo
wszystko dla większości z nas jest to z pewnością w jakimś stopniu trudne.
Część tak zwanych pierwszaków chodzi po szkole zakłopotana i
zdezorientowana, chociaż czasami nie dajemy tego po sobie poznać. 
 
     Pierwsze tygodnie naprawdę nie są łatwe, trudno jest nam się odnaleźć w
tak dużej szkole z tyloma nowymi osobami wokół siebie. 

Bartek
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Jest tu wiele różnych sal i innych pomieszczeń, więc oczywiste jest to, że
często będziemy krążyć po budynku, szukając właściwego miejsca. Zanim
przyzwyczaimy się do tych nowości, minie jednak trochę czasu.  
 
     Dużą presję wywiera na nas również poznawanie starszych klas.
Chodząc szkolnymi korytarzami, widujemy wiele osób z różnym
podejściem do młodszych. Wśród nich znajdziemy z pewnością takich,
którzy będą negatywnie do nas nastawieni, co niestety nas martwi. Na
szczęście większość naprawdę jest bardzo miła i pomocna. Liczymy na to,
że zrozumiecie to, że dopiero zaczęliśmy swoją szkolną przygodę w tym
miejscu i okażecie mam odrobinę zrozumienia. Z czasem, gdy już oswoimy
się ze wszystkim, będziemy wiedzieli dokładnie, co i gdzie się znajduje,
doda nam to pewności siebie.  

Julia Ozdoba
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