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Cytaty o książkach 

 

„A to miej na pilnej pieczy, abyś czytał, kiedy tylko 

możesz.”     Mikołaj Rej 

              „Czytanie rozwija rozum młodzieży, odmładza 

charakter starca, uszlachetnia w chwilach pomyślności, 

daje pomoc i pocieszenie w przeciwnościach.”                          
                                                        Marek Tuliusz Cyceron 
 
 
 

„Lubić czytanie - to znaczy godziny nudów,                                     

 które człowiek miewa w życiu,  

zmieniać na godziny radości”. Monteskiusz  

 

 

 

 Kiedy pierwszy raz czytam dobrą                          

 książkę, doświadczam uczucia,      

 jakbym zyskał nowego przyjaciela.  

          Johan Wolfgang Goethe 

 

 

  „W książkach jest coś szczególnego. Książki przenikają nas do 

głębi(...) A żadna nie przychodzi samotnie,                                                                     

ale wprowadza imiona innych i jedna łaknąć drugiej. „        

                                                                  Francesco Petrarka 

 

http://lubimyczytac.pl/autor/25411/marek-tuliusz-cyceron
http://lubimyczytac.pl/autor/25411/marek-tuliusz-cyceron
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CO BYŁO PRZED EDYTOREM TEKSTU? 

                                                                                                         
1.Sztuka pisania zaczęła rozwijać się 5500 lat temu, gdy ludzie zaczęli 

utrwalać informacje dotyczące dochodów, różne obserwacje, wiado-

mości, poglądy i historie. 

2.Jedne z najstarszych zabytków to inskrypcje znalezione na glinia-

nych tabliczkach z Sumeru, liczących 5000 lat. Figurują na nich wyka-

zy posiadanych przez świątynię stad bydła, worków ziarna oraz ro-

botników będących na usługach kapłanów. 

3. Najstarszy zabytek-Kamień z Rosetty. Aż do 1822 hieroglify pozostawały tajemni-

cą. Wtedy to po raz pierwszy odcyfrował je francuski lingwista Jean –Francois Champollion 

4. Hieroglify 

 

Hieroglify miały początkowo charakter obrazowy, co oznaczało iż jeden znak odpowiadał 

jednemu(zazwyczaj) wyrazowi. Z czasem uległy uproszczeniu w wyniku czego powstało... 

 Pismo  hieratyczne: Ukształtowane ok.. 3 tyś. p. Chr.w starożytnym Egipcie. Używane 

do potrzeb handlu. Zawiera proste i pochyle znaki. Utrwalane najczęściej na zwojach i 

arkuszach papirusowych.  

   Pismo demotyczne: Ukształtowało się w VII wieku p. Chr. stopniowo wypierając pi-

smo hieratyczne. Zapisywane na zwojach papirusów, ostrakonach, później na stelach 

kamiennych do napisów nagrobnych.  

 

5.. Papirus wytwarzano z łodyg roślin rosnących nad brzegami Nilu. Z łodyg papirusu wyci-

nano cienkie paseczki, które naklejano warstwowo na siebie i miażdżono, by stworzyć jed-

nolity arkusz, który suszono na słońcu. Potem arkusze sklejano, by stworzyć długie zwoje 

służące do pisania. Wysokość zwoju się sięgała 15-18 cm.                                                                   
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6. Pergamin powstał w 283 p. Chr. Produkcja papirusu osiągnęła tak wielkie rozmiary, że 

zaczęły się kurczyć jej za-

soby. Trzeba było wynaleźć 

nowy materiał. Stał się nim 

pergamin robiony ze skór 

owiec, kóz i cieląt.  

7.PAPIER. Wiadomo, że 

papier wynaleziono w Chi-

nach w 105 n.e. Jednak 

Chińczycy trzymali swój 

wynalazek w tajemnicy, aż 

do wieku VII, kiedy to taj-

niki produkcji poznano w 

Japonii. Masa papierowa 

składała się z włókien tkanin miażdżonych i tłoczonych w cienkie arkusze.  

8. Książka jako rękodzieło. Zanim wynaleziono druk, każdą książkę trzeba było przepisy-

wać i ilustrować ręcznie. ponieważ wykonanie jednej książki zabierało miesiące a nawet la-

ta, wytwarzano ich niewiele i były bardzo kosztowne. 

9. Zwoje pozostały typową formą książki aż do IV wieku n.e. Zwój egipskie dochodził do 40 

m długości. Tekst był wypisany w kolumnach, wiec można było odwijać i czytać kolumnę za 

kolumną. W IV wieku n.e. książki zmieniły kształt. Zwój został zastąpiony tomem. 

10. W 1438 roku Johannes Guten-

berg wynalazł ruchomą trzcionkę. 

Ok.1450 roku powstała pierwsza dru-

kowana książka „Biblia Guten-

berga”, skła- dająca się z dwóch 600-

stronicowych tomów.  

11.Współcześnie teksty  

pisze się w całości za pomocą pro-

gramów komputerowych. 

12.Okolo 4000 lat temu powstały pierw-

sze biblioteki w Babilonii i Egipcie. 

Obecnie naj- większą biblioteką jest 

amerykańska Biblioteka Kongresu w Waszyngtonie. Biblioteka gromadzi ponad 142 mln 

różnego rodzaju dokumentów.                                                                                OPRAC. M.O.                                                                                                                          
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„Książka jest takim szczególnym, nadprzyrodzonym zjawi-

skiem, które -raz wymyślone- będzie towarzyszyć ludzkości 

już zawsze.”  

Małgorzata Musierowicz 

Uczniowie klas humanistycznych zachę-

cają do sięgnięcia po książki, które ich 

zdaniem warto przeczytać 

Ostatnio przeczytałam moją ulubioną książkę autorstwa Barbary Rosiek pt. "Pamiętnik 

narkomanki" .Jest to powieść obyczajowa, w której ukazane losy głównej bohaterki są w 

rzeczywistości opisem przeżyć autorki.  

Książka ukazuje destrukcyjny wpływ narkotyków na życie człowieka, które zniewalają nie 

tylko nasze ciało, ale także przede wszystkim umysł. Ta wzruszająca historia zahacza o 

ludzkie pragnienie bycia akceptowanym przez otoczenie, także o uczucie buntu, zmaganie 

się z samotnością, o istnienie dwóch przeciwstawnych cech: siły i zarazem ogarniającej sła-

bości oraz świadomego niszczenia samego siebie i powstawania. W kliku zdaniach chciała-

bym przedstawić opis tej książki i podać parę argumentów dlaczego pragnę zachęcić ludzi 

do przeczytania jej.  

Otóż ten pamiętnik uświadamia nam, jak łatwo jest wejść na 

drogę prowadzącą do uzależnień, a jak trudno jest zaleźć w 

sobie siłę, aby z niej zawrócić. Myślę, iż w dzisiejszych cza-

sach, kiedy szerzy się wszelkiego rodzaju zło, potrzebne są 

takie książki, by przestrzegały nie tylko młodych ludzi, ale 

także rodziców, opiekunów i nauczycieli. Często dojrzali lu-

dzie są nieświadomi problemu narkomanii, jego przyczyn, 

przebiegu i skutków. Nie zauważają oni, że ta choroba może 

dotknąć ich dzieci, a co ta tym idzie, nie potrafią im w niej 

pomóc. 

Czytając tę książkę, zastanawiamy się nad powodami, dla 

których człowiek sięga po narkotyki. Sądzę, że wiele osób po 

zapoznaniu się z tą lekturą, zaczyna inaczej postrzegać nie-

które sprawy. Mam tu na myśli głównie przyczynę wejścia w nałóg m.in. bohaterki „Pamięt-

nika…”. Jestem zdania, iż wielu z nas żyje tak jak ona, w dobrej rodzinie zapewniającej 

wszystkie najpotrzebniejsze środki do życia. A jednak… Może warto by zastanowić się, dla-

czego oni też wchodzą w labirynt uzależnień? Z całą pewnością może nam, w tym pomóc 

właśnie ta książka. Skłania ona do refleksji i pomaga zrozumieć wiele ludzkich problemów.    

  

Anna Niedziałek  

 

Ostatnio „wpadła” mi w ręce książka Anny Onichimowskiej pt. "Hera moja miłość". Ze 

względu na ciekawy tytuł postanowiłam ją przeczytać, mimo iż autorka jest mało zna-
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na. Książka Anny Onichimowskiej to opowieść o rodzinie Niwickich. Matka Grażyna – 

wiecznie zapracowana kobieta sukcesu, ojciec Kamil – rzadko bywający w domu pracoholik, 

Jacek nastolatek, który próbuje różnych używek oraz siedmioletni Michał, który bacznie ob-

serwuje swojego brata. 

Jednak w tej z pozoru normalnej rodzinie jest wiele tajemnic. Jacek zakochuje się w niewła-

ściwej dziewczynie o imieniu Kometa, która wciąga go w narkotykowy świat. Rodzice po-

chłonięci swoimi sprawami, nie zauważają, co dzieje się z ich synem. Michał (młodszy syn) 

podziwia swojego brata i próbuje się do niego zbliżyć. 

Pewnego dnia dochodzi do rodzinnej tragedii. 

Siedmioletni Michał podkrada swojemu bratu 

narkotyki i wraz z kolegą zamyka się na stry-

chu... Chłopca nie udaje się odratować. 

W obliczu tej tragedii rodzina rozpada się. 

Jacek cały czas jest obwiniany za śmierć bra-

ta. Rodzice na każdym kroku dają mu to od-

czuć. Chłopak załamuje się i coraz bardziej 

popada w nałóg. Narkotyki pozwalają mu 

zapomnieć o rodzinnej tragedii i jednocześnie 

zbliżają go do Komety - dziewczyny, dla któ-

rej zrobiłby wszystko. 

W książce Anny Onichimowskiej nie ma jed-

nego narratora  i to niewątpliwie jest ogrom-

ną zaletą. Poznajemy każdego bohatera z 

osobna, wiemy co czuje, jak przeżywa różne 

sytuacje. 

Język użyty w książce jest prosty i zrozumia-

ły. 

Nie jest to kolejna banalna opowieść o czło-

wieku uzależnionym, który upada na samo 

dno, a później się odbija. To opowieść o wy-

dawałoby się normalnej rodzinie, w której 

dochodzi do ogromnej tragedii. Nikt nie wi-

dział problemu, bo uważali, że praca, kariera, 

pieniądze załatwią wszelkie problemy. Au-

torka książki  pokazuje, że te wartości nie zapewnią stałego szczęścia. Jeśli zabraknie dialo-

gu, zrozumienia, zainteresowania to nawet najlepszy uczeń, najgrzeczniejsze dziecko może 

wpaść w szpony nałogu. 

Z całego serca polecam książkę Hera moja miłość Anny Onichimowskiej. Niech będzie ona 

przestrogą dla młodych ludzi. Rodzice także powinni ją przeczytać - być może uświadomią 

sobie, że warto rozmawiać ze  

swoim dzieckiem. 

Dominika Pióro 
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"Każdy może być bohaterem, ale nie każdy ma tę cudowną szansę, by nim zostać. Warto o 

tym pamiętać."   

.Magdalena Witkiewicz - "Pierwsza na liście" 

   Powieści obyczajowe z reguły kojarzą się z banałem, z szansą na odprężenie, na które 

można sobie pozwolić pomiędzy lekturą innych, „poważnych” książek. Od czasu do czasu 

zdarza się jednak książka wyjątkowa, taka, która oferuje nie tylko dawkę rozrywki, ale rów-

nież dostarcza bodźców do refleksji, być może nawet motywuje do tego, by coś we własnym 

życiu zmienić. Osoby, które miały już przyjemność poznać twórczość Magdaleny Witkie-

wicz, zapewne z góry założą, że jej kolejna książka, zatytułowana Pierwsza na liście, nale-

żeć będzie właśnie do tej kategorii – książek zajmujących, ale i przejmujących, książek, któ-

rych lektura motywuje do rozprawienia się z własnymi problemami, do starań, by nasze co-

dzienne życie stało się nieco lepsze i pełniejsze. Osoby te prawdopodobnie spotka spore za-

skoczenie. Witkiewicz bowiem postanowiła pójść jeszcze dalej i stworzyć książkę, która z 

całą pewnością jest czymś więcej niż tylko przyjemną lekturą na wieczór. Ta książka może 

komuś uratować życie...   "Pierwsza na liście" to historia, która ukazuje odpowiedzi do pytań 

: Czy najbliższej przyjaciółce potrafiłabyś wybaczyć wszystko? Nawet jeśli zabrała To-

bie, to co kochałaś najbardziej? A gdyby jej wybór okazał się błędem?  

 Patrycja Szafranek ma dwie córeczki, pustkę po mężu - który wybrał karierę, a nie ograni-

czającą jego wolność rodzinę - oraz zdiagnozowaną białaczkę. Zaczyna pisać listy do swych 

córek, w których uczy je jak żyć, stara się pozostawić po sobie ślad, ukazać co jest tak na-

prawdę ważne w życiu. Niespełna osiemnastoletnia Karolina - córka Patrycji, odnajduje listę 

stworzoną przez matkę, na której widnieją cztery na-

zwiska. Wprawdzie plan Patrycji był inny, ale skoro już 

teraz Karola zdobyła listę, zaczęła działać. Dziewczyna 

zamierza porozmawiać z całą czwórką i uzyskać pomoc 

w ratowaniu mamy... Wyrusza w podróż, aby odnaleźć 

PIERWSZĄ NA LIŚCIE. Odnalazła. Ale wraz z nią 

wróciły bolesne wspomnienia..Czy udzieli jej pomocy?  

Kolejną bohaterką jest Ina czyli Karolina Rybińska jest 

znaną w stolicy dziennikarką śledczą. Mieszka sama, a 

otaczające ją wnętrze charakteryzuje się wręcz surowo-

ścią. Najważniejsza jest praca. Kobieta przeszła w swo-

im życiu bardzo wiele i nie czuje się na siłach, by zwią-

zać swoje życie z kimkolwiek. Nie spodziewa się, że 

przeszłość zapuka do drzwi w najmniej oczekiwanym 

momencie. Kto czeka za drzwiami? Jakich rewelacji 

dowie się kobieta? A przede wszystkim czy zechce 

wyjść ze swej skorupy i pomóc?                                                                                                            

Grażyna wiedzie spokojnie życie u boku męża z dwójką małych dzieci i teściową chętną do 
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pomocy. Z dnia na dzień los postanawia z niej 

zadrwić i stawia na jej drodze nieszczęście. Traci 

najukochańszą osobę na świecie. Jednak niedłu-

go potem los puka do Grażyny jeszcze raz: w 

postaci historii z przeszłości. Kobieta bowiem 

jako młoda dziewczyna zgłosiła się jako poten-

cjalny dawca szpiku. Teraz otrzymuje maila... 

Teściowa jest temu przeciwna, sama bohaterka 

też nie jest do końca przekonana jaką podjąć de-

cyzję. Co musi się zdarzyć, żeby Grażyna osta-

tecznie zadecydowała czy podejmie próbę rato-

wania kogoś? Czy uda jej się pozbierać po ży-

ciowej tragedii? 

Trzy kobiety i z pozoru trzy różne historie. Uka-

zują walkę z chorobą, nadzieję, przebaczenie i 

fakt, że przed przeszłości nigdy nie można uciec. 

To opowieść o trudach wyboru, walce, tragedii, 

która zmienia nasze życie do góry nogami. Po-

wieść ta skłania do  refleksji na temat jak kruche 

jest nasze życie. Autorka nie bała się sięgnąć po 

trudne tematy i mimo, że kojarzyła się  dotych-

czas głównie z humorystycznymi historiami, to 

uważam że sprostała zadaniu i stworzyła życiową powieść obyczajową. To  pierwsza doty-

kająca tematyki bycia dawcą szpiku. Taka książka jest potrzebna na współczesnym rynku 

wydawniczym, może dzięki niej ktoś komuś uratuje życie. Akurat w tym przypadku jest to 

całkowicie bezpieczne! Powieść ta jest również swoistym apelem do tego, by badać się i za-

pobiegać chorobom. 

 

Jednak nie tylko tę kwestię poruszyła Magdalena Witkiewicz. Możemy również znaleźć pro-

blemy małżeńskie, zdrady, śmierć i rozterki miłość czy przyjaźń, które mimo upływu lat są 

dla nas bardzo istotne, tylko czasami trzeba wyciągnąć rękę na zgodę czy podjąć kroki, by to 

utracone uczucie i osobę odzyskać. "Po tej książce chce się natychmiast stać lepszym czło-

wiekiem".  

Gorąco polecam tą cudowną powieść. Zachęcam również do lektury innych książek Magda-

leny Witkiewicz oraz odwiedzania jej strony http://magdalenawitkiewicz.pl/ . Jak również do 

przemyślenia decyzji o zastaniu dawcą szpiku i uratowaniu komuś życia, gdyż nie wiadomo 

czy my nie będziemy w podobnej sytuacji co Patrycja. Więcej informacji na temat prze-

szczepu i dawców możecie znaleźć na stronie Fundacji Urszuli Jaworskiej. :)  

NATALIA Walecka   

http://magdalenawitkiewicz.pl/
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Zachęcam do lektury książki Reginy Brett pod tytułem ,,Jesteś cudem'', którą ostatnio 

przeczytałam. Książka składa się z pięćdziesięciu felietonów mówiących o tym, że szczęście 

zależy od nas samych. Mówi również o tym, że nasze wybory i decyzje nie są tak trudne jak 

się wydaje. Zdaniem autorki każda, najmniejsza nawet próba zmiany świata na lepszy, jest 

cudem. Regina Brett w swojej książce porusza spawy z życia codziennego, nie wymagając 

zbyt wiele od swoich czytelników. Powieść jest refleksyjna ale też pełna humoru. Autorka 

ukazuje nieustającą wiarą w człowieka i jego możliwości, pisze jak niewiele trzeba z siebie 

dać, by zmienić świat na lepszy. W książce zaciekawiło mnie to, że robiąc tak niewiele mo-

żemy dokonać cudów. Lektura pomogła mi docenić i zauważyć siłę pozytywnych zmian. 

Regina Brett była wielokrotnie nomi-

nowana do nagrody Pulitzera, otrzymała 

wiele krajowych i stanowych  nagród.  
Anna Nowak 

 Polecam wszystkim książkę Johna 

Grena pt. Gwiazd Naszych Wina.  

Szesnastoletnia Hazel ma raka, który 

odebrał jej resztę chęci do życia. Całymi 

dniami czyta lub ogląda programy tele-

wizyjne, czekając na śmierć. Matka, 

która stara się ze wszystkich sił, aby 

córka żyła jak normalna nastolatka, za-

chęca ją do chodzenia na grupę wspar-

cia dla chorej młodzieży. Dziewczyna 

robi to niechętnie, lecz regularnie poja-

wia się na spotkaniach. Młodych ludzi 

przybywa, a także ubywa... tak to już 

jest z chorobami. Biorąc to pod uwagę 

nie powinna być zdziwiona, kiedy widzi 

nowego chłopaka w kręgu. Augustus 

jest najwyraźniej mocno zainteresowany 

główną bohaterką, a i ona nie ukrywa 

tego, że chłopak przypadł jej do gustu. 

Kiedy w końcu się zapoznają, oboje są 

zafascynowani sobą nawzajem. Od tego 

spotkania, jej życie-umieranie zaczęło 

wyglądać zupełnie inaczej. Szczerze 

mówiąc trochę bałam się rozczarowania. Każdy, dosłownie, zachwyca się tą książką, a prze-

cież tak naprawdę nie porusza żadnego, obcego dla literatury tematu. Śmierć, choroba, nasto-

letnia miłość? Spotykamy to w wielu książkach. Jednak ta, o której teraz piszę jest naprawdę 

wyjątkowa, więc jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, odsuń je daleko od siebie i sięgnij po 

Gwiazd Naszych Wina , gwarantuję Ci  nie będziesz żałował.  John Green pisze w niej o 

szczęściu , radości i smutku , a także o przyjaźni i nastoletniej miłości, która przetrwa nawet 

te najcięższe chwile.                                                                                      Paulina Protasiuk 
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Nigdy bowiem nie wiesz, czy to co widzisz jest prawdziwe... 

Pamiętaj, że człowiek się zmienia, jednak jego przeszłość nigdy...Bo są ta-

jemnice, o których mówi się tylko szeptem..."Szeptem" Becci Fitzpatrick jest to 

literatura młodzieżowa, powieść. Należy do tych książek, które albo się kocha, albo wręcz 

przeciwnie - nienawidzi. Nie ma innej op-

cji. Ja jednak uważam, że jest ona ideal-

nym przykładem magnetyzującego roman-

su wciągającego czytelnika całkowicie. I 

to aż do ostatniego słowa! Tak właściwie 

to nie odpuszcza nawet wtedy, bo mimo 

wszystko o fabule nie da się od tak, zwy-

czajnie zapomnieć. 
Zastanawiałyście się kiedyś, jak wygląda-

łoby wasze życie gdyby wkroczył w nie 

tajemniczy i wręcz niedopuszczalnie przy-

stojny chłopak? Myślę, że ta książka ide-

alnie posłuży wam jako sprecyzowanie 

swoich wizji, bo tego właśnie doświadcza 

jej główna bohaterka. Och, a wasze wyob-

rażenia dotyczące aniołów? Wyrzućcie je 

do śmieci, nie znajdą pokrycia w tej po-

wieści. 

Akcja ma miejsce w małym miasteczku 

Coldwater, gdzie szesnastoletnia Nora 

Grey mieszka z mamą. Dziewczyna cierpi 

po niedawnej śmierci swojego ojca. Mimo 

wszystko prowadzi normalne życie: cho-

dzi do szkoły oraz spotyka się ze swoją 

niezwykle charyzmatyczną przyjaciółką 

Vee. Wszystko jednak zmienia się, kiedy 

na lekcji biologii nauczyciel nakazuje uczniom pozmieniać swoje miejsca. Nora trafia do 

ławki, którą musi dzielić z Patchem - atrakcyjnym, ale tajemniczym i mrocznym chłopa-

kiem. Nie cieszy się on zbyt dobrą opinią w oczach szesnastolatki. Niedługo potem okazuje 

się, że ktoś śledzi Norę i czyha na jej życie. Nastolatka od razu podejrzewa o to Patcha. Od 

tej pory coraz więcej się dzieje, a w środku tych wszystkich wydarzeń stoi niewinna Nora i 

Patch, upadły anioł oraz rozwijająca się między nimi miłość. Jak to wszystko się potoczy? 

Kto pragnie śmierci młodej Grey? Jaką w tym wszystkim rolę odgrywa Patch? Czy ktoś za-

szkodzi ich uczuciu? I czy wszystko, co się dzieje, ma związek ze zmarłym ojcem dziewczy-

ny? Czy Nora na pewno wiedzie życie, jakiego zawsze była pewna? 

Oprócz wciągającej (i to wciągającej przez wielkie "W"!) fabuły, książkę należy pochwalić 

też za styl, w jakim jest napisana. Becca Fitzpatrick bez najmniejszych problemów posługuje 

się spójnym, prostym językiem, wyraźnie zarysowuje postaci i wywiązuje między nimi hu-

morystyczne dialogi. Autorka stawia też na akcję, której nie brakuje, zamiast skupiać całą 
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swoją uwagę na opisach, co jest ogromnym plusem, bo powieść nie dłuży się i czytelnik go-

towy jest ją pochłonąć w jeden wieczór. 

Jest to moja ulubiona seria książek. Wszystkie części mi się bardzo podobały  i dosłownie 

wciągnęły mnie do swojego świata na cały dzionek. Polecam bardzo tę książkę, ale ostrze-

gam, że nie będziecie mogli się od niej oderwać! Ja osobiście nie miałam czasu zjeść czy iść 

do łazienki. 

Pierwsza część to "Szeptem", druga "Crescendo", trzecia "Cisza" i ostatnia 

 

- "Finale". Są tylko cztery książki z tej serii, ale nie będzie już więcej, ponieważ "Finale", jak 

sama nazwa wskazuje oznacza finał, czyli koniec. Mimo że nie ma tutaj wielu części, uwa-

żam, że Becca Fitzpatrick wyczerpała temat do końca i to w świetnym stylu! Książka spodo-

ba się na pewno nastolatkom i tym którzy szukają chwilowej odmiany i relaksu. 

 

 Natalia Kobuszewska 

 

 

CIEKAWOSTKI 
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XXV SPOTKANIE RECYTATORÓW I ŚPIEWAJĄCYCH POEZJĘ                  
ZADUSZKI 

 
W Miejskim Ośrodku Kultury w Siedlcach 

dnia 03.11.2015 r. odbyło  się XXV SPO-

TKANIE RECYTATORÓW I ŚPIEWAJĄCYCH 

POEZJ-ZADUSZKI. Konkurs dedykowany 

zmarłemu 27 czerwca 2009 r.    Andrzejowi 

Meżeryckiemu.                                 

 Z naszej szkoły zaprezentowało się troje 

uczestników: Paulina Kozioł kl.IB, Szymon 

Komar kl.IB i Karolina Misiuk kl.IB. Choć 

nie zajęli oni żadnego miejsca jednak samo 

uczestnictwo sprawiło im wiele radości i 

dało mnóstwo nowych doświadczeń. Emo-

cje przed wystąpieniem były ogromne jed-

nak radość z uczestnictwa jeszcze większa. 

Był to mile spędzony czas podczas którego 

mogliśmy zasłuchać się w piękną recytację 

wierszy nieżyjących już poetów. 

Karolina Misiuk 

 

 

 

ptaku mojego serca 

nie smuć się 

nakarmię cię ziarnem radości 

rozbłyśniesz 

 

ptaku mojego serca 

nie płacz 

nakarmię cię ziarnem tkliwości 

fruniesz 

 

ptaku mojego serca 

z opuszczonymi skrzydłami 

nie szarp się 

nakarmię cię ziarnem śmierci 

zaśniesz 

                                                                                                          

Halina Poświatowska 
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ŚDM -Światowe 

Dni Młodzieży  

                 Światowe Dni Młodzieży odbywające się co dwa-

trzy lata to międzynarodowe spotkania młodych całego 

świata, którzy razem ze swoimi katechetami, duszpaste-

rzami, biskupami i papieżem gromadzą się w jednym miejscu, by wyznać wiarę w Jezusa 

Chrystusa. Pomysłodawcą i pierwszym gospodarzem tych Dni był święty Jan Paweł II, który 

zgromadził młodych w Rzymie, Buenos Aires, Santiago de Compostela, Częstochowie, De-

nver, Manili, Paryżu i Toronto. Po śmierci Jana Pawła II kontynuatorem pięknego dialogu 

Kościoła z młodymi i wielkim orędownikiem Światowych Dni Młodzieży stał się papież Be-

nedykt XVI, który przewodni-

czył kolejno spotkaniom w 

Kolonii, Sydney i Madrycie. 

W lipcu 2013 r. (Rio de Janei-

ro) z młodzieżą spotkał się 

papież Franciszek. On także 

ogłosił, że następne spotka-

nie młodych odbędzie się w 

2016 roku w Krakowie, w 

Polsce. Jako datę ustanowie-

nia Światowych Dni Młodzie-

ży przyjmuje się dzień 20 

grudnia 1985 r., kiedy to Jan 

Paweł II, wyraził pragnienie, 

by Światowe Dni Młodzieży odbywały się co roku w Niedzielę Palmową jako spotkanie die-

cezjalne, a co dwa lub trzy lata w wyznaczonym przez niego miejscu jako spotkanie między-

narodowe. Celem organizowanych Dni jest przeżycie wielkiej wspólnoty Kościoła Po-

wszechnego, słuchanie słowa Bożego, sprawowanie sakramentów Pokuty i Eucharystii oraz 

radosne głoszenie Jezusa Chrystusa jako Pana i Zbawiciela. ŚDM są spotkaniem wielodnio-

wym. Obecnie mają one dwie zasadnicze części: pierwsza to "Dni w Diecezjach", kiedy mło-

dzież przebywa na terenie całego kraju, który jest gospodarzem spotkania; druga to "Wyda-

rzenia Centralne", czyli tygodniowy pobyt młodzieży w głównym mieście organizacyjnym.  

 



 

15 
 

Znaki ŚDM: Krzyż i Ikona  
Spotkaniom towarzyszą dwa szczególne znaki podarowane przez Jana Pawła II, którymi są 

Krzyż Światowych Dni Młodzieży oraz Ikona Matki Bożej Salus Populi Romani. Znaki te nie 

tylko są z młodymi podczas ŚDM, ale non-stop krążą po świecie, gromadząc na modlitwie i 

adoracji setki, a nawet tysiące młodych każdego dnia.  

ŚDM 2016 XXXI Światowy Dzień Młodzieży, 2016, w wymiarze diecezjalnym i międzynaro-

dowym w Krakowie “Błogosławieni miłosierni, albowiem oni mi-

łosierdzia dostąpią” (Mt 5,7) 

Na program Światowych Dni Młodzieży składają się centralne dni spotkań młodzieży z Oj-

cem Świętym, zwane Wydarzeniami Centralnymi, oraz towarzyszące im wydarzenia o cha-

rakterze duchowym i kulturalnym, takie jak: liturgie, katechezy, spotkania ze znanymi 

wspólnotami i ruchami religijnymi działającymi na całym świecie czy koncerty i przedsta-

wienia. 

WYDARZENIA CENTRALNE 

Wydarzenia Centralne to najważniejsze spotkania Światowych Dni Młodzieży, w czasie któ-

rych wszyscy młodzi pielgrzymi wspólnie przeżywają wielkie święto wiary. W Krakowie w 

2016 roku będą przebiegać w następujący sposób: 

 Msza Święta na Otwarcie (wtorek, 26.07) 

 Ceremonia Powitania (czwartek, 28.07) 

 Droga Krzyżowa (piątek, 29.07) 

 Czuwanie z Ojcem Świętym (sobota, 30.07) 

 Msza Święta Posłania (niedziela, 31.07) 

POZOSTAŁE WYDARZENIA 

 Katechezy (środa, czwartek, piątek) 

 Festiwal Młodych (wtorek, środa, czwartek, piątek) 

 Centrum Powołaniowe (wtorek, środa, czwartek, piątek) 

 Spotkanie wolontariuszy z Papieżem (niedziela) 

Diecezjalne Centrum ŚDM  

Diecezjalne Centrum Światowych Dni Młodzieży zostało powołane dekretem biskupa w 

przeddzień niedzieli palmowej 12.04.14 r. podczas 29. Światowych Dni Młodzieży. Jego za-

daniem jest koordynowanie przygotowań Światowych Dni Młodzieży w diecezji siedleckiej, 

tzw. „Dni w Diecezjach”. Współpracuja także z parafialnymi liderami ŚDM, którzy tworzą 

koła ŚDM w swoich parafiach. Spotkania Diecezjalnego  
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 źródło: http://www.sdm.org.pl/page-500.php, http://2016jerycho.pl/peregrynacja/wlodawa/ 

Natalia Walecka  

 

 

San Fancesco ci parla ancora? 
Perché milioni di persone in qualità di turisti e pellegrini vengono ogni anno ad Assisi? Se è 

solo per vedere i famosi freschi di Giotto, perché allora, oltre che alla Basilica di San 

Francesco, li ritrovo alla Basilica di Santa Maria degli Angeli, alla Basilica di Santa Chiara, alla 

Chiesa di San Damiano, all’Eremo delle Carceri, tanto per citare i luoghi più vicini al cuore 

francescano? Cosa c’è di speciale in quei posti? Guardiamo da vicino ognuno di essi. 

Santa Maria degli Angeli – la grande basilica si trova nella zona bassa della città. 

 

E’ comodo iniziare il giro francescano 

proprio da qui specialemnte quando 

veniamo ad Assisi in treno. Fin da 

lontano si nota la statua della Madonna 

in bronzo dorato situata in cima alla 

facciata della chiesa.  

 

http://www.sdm.org.pl/page-500.php
http://2016jerycho.pl/peregrynacja/wlodawa/
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All’interno della grande Basilica Papale c’è una piccola chiesetta detta Porziuncola, uno dei 

luoghi francescani più importanti. E’ qui che san Francesco capì la sua vocazione, accolse 

santa Chiara e i primi frati e ricevette il Perdono di Assisi.  Passando a una cappella 

chiamata Transito ci troviamo in luogo dove Francesco finì il celebre Cantico delle creature 

e dove morì nel 1226. Lasciando questo posto passiamo per il roseto, dove in  ricordo di 

certi episodi della vita del Santo, le rose crescono senza spine. Basilica di Santa Chiara– si 

riconosce per la facciata costruita in 

pietra rossa e bianca e per gli 

archi di sostegno ai lati della chiesa.  

All’interno si trova il crocifisso su 

tavola, probabilmente quello che a 

S. Damiano parò a san Francesco. In 

questo posto ci sono  le reliquie di 

San Francesco e di Santa Chiara 

una donna straordinaria collaboratrice 

di Francesco e fondatrice delle 

monache clarisse. 

 

 

Chiesa di San Damiano - immersa tra gli ulivi induce al silenzio, ti fa respirare la pace A 

questo luogo sono legate le vicende terrene di san Francesco e di santa Chiara. 

Qui nel 1205 d.C. san Francesco sentì il Crocifisso che lo esortava a restaurare la Chiesa,  

scrisse la prima bozza del Cantico delle Creature. Qui santa Chiara trascorse la sua 

esperienza monastica, fondò l’ordine delle Clarisse e morì nel 1253 d.C.  

 

San Damiano dista poco più di un chilometro dalla Basilica di San Francesco, ma, visto che 

siamo in salita, la distanza sembra molto maggiore. 

E' visitata ogni anno da 5 milioni e mezzo di fedeli e turisti, un milione in piu' di quelli che 

scelgono Santiago di Compostela come meta del loro cammino della fede.  

 

Composta da due chiese sovrapposte, quella superiore, in stile gotico, luminosa e slanciata, 

affrescata dai più celebri artisti del ‘300 quali Giotto, Lorenzetti, Cimabue e quella inferiore, 

bassa e austera che custodisce la tomba del Santo. La prima affascina con la sua bellezza, la 

seconda con il  totale silenzio che accompagna la preghiera dei devoti del Poverello.  

E’ il luogo che dal 1230 conserva e custodisce le spoglie mortali di San Francesco.  
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Questa chiesa, detta Capo e Madre dell’Ordine Francescano, gode del rango più alto 

nell'ambito della Chiesa cattolico-

romana,  

è una Basilica Papale.  

  

 

Per concludere il nostro giro, 

ritorniamo alla domanda principale: 

san Francesco ci parla ancora? Da pellegrino dico di sì. In ogni posto francescano trovi 

un’oasi di pace e di silenzio che mantiene  ancora oggi il fascino ed il mistero del Santo e 

che lascia in te il segno della sua presenza. L’esperienza sarà proporzionale alla fatica che ci 

metterai.  Laddove possibile vacci a piedi. A volte ti sembrerà di trovarlo lì, dietro l’angolo.  

Assisi è un luogo privileggiato di incontro con San Francesco ma puoi fare l’esperienza della 

sua presenza ovunque tu vivi la bellezza del creato, la bontà di Dio e la semplicità. 

Chiudendo gli occhi e aprendo il cuore ti avvicini a San Francesco.                      

  Marian Socko 

KONKURS: 

1. W artykule wyliczone są basiliche papali.  

 Podaj włoskie nazwy 2 bazylik mniejszych w Asyżu. 

 Podaj włoskie  nazwy 4 bazylik papieskich większych 

w Rzymie 

 Czym się charakteryzuje Bazylika Papieska? 

2. Gdzie w Polsce znajduje się wierna kopia Porcjunkuli? 

3. Co to takiego: Perdono di Assisi ? 

Odpowiedzi prosimy przysyłać do: gazetka@klosiedlce.pl 

Na odpowiedzi czekamy do: 18 grudnia 

Pierwsza osoba, która nadeśle odpowiedź otrzyma ocenę bardzo dobrą za aktywność z j. 

włoskiego.
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WSPÓŁCZEŚNI 

MINIMALIŚCI 

 

Czym jest minimalizm? Czy jest 

to modny, nowoczesny rodzaj 

ascezy? (Jak podaje internetowy 

słownik "asceza: [...] 2. surowy 

tryb życia bez przyjemności i wy-

gód, wstrzemięźliwość, 3. przen.: 

prostota wyrazu, surowość for-

my") A może minimalizm to wy-

rzucenie większości swoich rze-

czy? Albo jedzenie codziennie te-

go samego? Hmm. A co wy na to, 

żeby powiedzieć, że minimalizm 

to zrezygnowanie z połowy obo-

wiązków? Robienie tego, co się 

kocha? I tak, i nie. Czy jeśli zre-

zygnujesz z dodatkowych zajęć, 

które cię już nie satysfakcjonują, 

oznacza to, że jesteś minimalistą? 

Nie. A co jeśli oddasz niepotrzeb-

ne ci już 

ubra-

nia? Też 

nie. A 

może 

jeśli  

zosta-

niesz 

we-

getaria-

ninem 

Nie. Nie, 

nie. 

Oczy-

wiście, 

minima-

lizm 

może 

się tym 

wszystkim objawiać. Te działania 

mogą być wynikami życia minima-

listycznego. Zajrzyjmy więc do 

słownika i sprawdźmy, co on nam 

powie o minimalizmie.."[...] 3. w 

filozofii: koncepcja, według której 

poznanie ograniczone jest tym, co 

dostępne zmysłom;4. ogranicze-

nie się do minimum w zakresie 

potrzeb, oczekiwań, działań". 

Już coś wiemy na temat minimali-

zmu. Jednak słownikowa definicja 

nie jest tym, czym w dzisiejszych 

czasach jest minimalizm. Ponie-
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waż, dla mnie, minimalizm to 

esencja życia. 

Minimalizm to filozofia ży-
ciowa, która przyjmuje, że po-
siadamy tylko to, czego uży-
wamy; robimy to, co sprawia 
nam przyjemność, co ko-
chamy; przebywamy z ludźmi, 
których lubimy i kochamy; od-
rzucamy część zajęć i obo-

wiązków, na rzecz lepszego i 
pełniejszego życia. O co w tym 
właściwie chodzi? Czy minimaliści 
to jakaś sekta, która mówi, żeby 
się nie uczyć, wyrzucić ubrania, 
leżeć do góry brzuchem i nic nie 
robić? Nic bardziej mylnego. 
Spróbuję prościej: minimaliści 
mówią "mniej znaczy lepiej". W 
mojej własnej, indywidualnej de-

finicji dodałabym jeszcze coś "le-

piej jest mniej, ale intensywniej". 

Minimalizm to filozfia prosta, a 

jednocześnie tak głęboka, że 
trudno mi ją opisać. Minimalizm to 
dążenie do ograniczenia swoich 
rzeczy, potrzeb, oczekiwań, obo-
wiązków. Pozbycie się tego całego 
"zbędnego balastu" dla szczęśliw-
szego i pełniejszego życia. Jest to 
tym bardziej istotne, dlatego że 
żyjemy w świecie, gdzie jedynie 
szybkość ma znaczenie. Już tylko 

mała część ludzi zwraca uwagę na 
jakość czegokolwiek. Wszystko 
jest "szybkie". Szybka żywność 
(fast foody), szybka moda (bluzki 
za 40 zł w galeriach z beznadziej-
nej jakości materiału, pozszywane 
byle jak; bluzki, które nie prze-
żyją nawet sezonu!). Kiedy ktoś 
nas zapyta, co u nas, odpowia-

damy "a zarobiony jestem", "nie 
mam czasu". W tych czasach na-

wet 
głupio 
powie-
dzieć, 
że 
masz 
czas, 
że nic 

nie ro-
biłeś. 
Im 
bar-
dziej 
zawa-
lony 
robotą 
jesteś, 

tym 
wyda-
jesz 
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się ciekawszą osobą. Szalone, 

prawda? Bardziej od tego czy je-
steś miły, liczy się to, ile masz 
pieniędzy. Bardziej od tego czy  
ustąpisz starszej pani miejsca w 

autobusie, liczy się to, jakiej mar-
ki masz ubrania. Żyjemy w cho 
rym świecie. A minimalizm to le 
lekarstwo, taka ziołowa maść (po-
nieważ to filozofia naturalna, 
pierwotna) na dzisiejsze czasy. 
  
Od czego zazwyczaj zaczyna się 
życie filozofią minimalistyczną? 
Minimalistą nie jesteś wtedy, kie-
dy zrobisz to wszystko, co robią 
minimaliści. Prawdziwym mi-
nimalistą będziesz dopiero wtedy, 
gdy zrozumiesz, że minimalizm to 
sposób myślenia i postrzegania 
świata. A cała reszta, to, co robisz 
jako minimalista (np. ograniczenie 
ilości ubrań) to tylko wynik twoich 

przekonań. No, dobrze. Ale jaka 
jest pierwsza rzecz, taka nama-
calna, jaką robili minimaliści, kie-

dy stawali się minimalistami? Jaki 

jest ten pierwszy dziecięcy krok? 
Wyrzucenie rzeczy, oczywiście. 
Albo oddanie na cele chary-
tatywne. Albo znajomym. Może 

też sprzedanie części tych rzeczy. 
W każdym razie.. pozbycie się ich. 
Większość minimalistów redukuje 
ilość swoich rzeczy o jakieś 70%. 
Niektórzy minimaliści, ci ortodok-
syjni minimaliści, ograniczają licz-
bę swoich osobistych rzeczy (czyli 
np. bez mebli) do 100. Myślisz, że 
posiadanie 100 rzeczy do dużo? 
Ok, więc policz swoje książki na 
półce (tak, to też twoje osobiste 
rzeczy!), albo policz same T-
shirty, które posiadasz. Albo 
skarpetki. Nagle 100 rzeczy oka-
zuje się diabelskim ogranicze-
niem? Przeciętny człowiek posiada 
nawet ok. 10 000 osobistych rze-
czy. To przerażające. Nie dlatego, 

że tyle posiadamy, ale dlatego, że 
tyle się marnuje. No bo proszę 
cię, myślisz, że naprawdę schud-
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niesz i znowu wciśniesz się w te 

jeansy? Oczywiście, może i  
schudniesz. Ale czy nadal bę-
dziesz chciał nosić te jeansy? Nie 
wolałbyś kupić sobie nowych z 
okazji zrzucenia wagi? Albo czy 
naprawdę myślisz, że przyda ci się 
tych 50 t-shirtów i 10 par japo-
nek? Nie. Nie przyda. Ale komuś 
mogłoby. Minimaliści chcą być, 
a nie mieć. Przypomniała mi się 
pewna anegdota. Kojarzycie So-
kratesa? To ten koleś, który był 
starożytnym filozofem. W każdym 
razie ten, o którym uczymy się na 
języku polskim. Będąc prawdzi-
wym filozofem, Sokrates wierzył, 
że człowiek mądry będzie instynk-
townie wiódł skromne życie. On 
sam nie nosił nawet butów; jed-

nakże stale ulegał czarowi targu i 
często tam chodził, żeby popa-
trzeć na te wszystkie wystawione 
towary. Kiedy jeden z przyjaciół 

zapytał go, dlaczego tam chodzi, 

Sokrates 
powie-
dział: 
„Uwiel-
biam od-
krywać, 
bez jak 
wielu 
rzeczy, 
jestem 

doskona-
le szczę-
śliwy". 
Dlatego 
ja oso-
biście 
uważam 
Sokra-
tesa za 

ojca minimalizmu. Na pewno 
przed Sokratesem byli podobni 
ludzie. Jednak Sokrates tym cho-
dzeniem na rynek mnie urzekł. 
Wiemy już, że Sokrates był mini-
malistą, chociaż takie pojęcie 
wtedy najprawdopodobniej nie 
istniało, a na pewno nie w takiej 
formie. Jednak czas na kilka przy-
kładów współczesnych minimali-

stów. Najsławniejszym polskim 
minimalistą jest Orest Tabaka. 
Możecie go sobie wygooglować. 
Ogólnie rzecz biorąc Orest jest w 
porządku. To bardzo pozytywnie 
nastawiony do życia człowiek. 
Kiedyś dla żartu wstawił na swo-
jego bloga zdjęcie, które nie do 
końca było żartem.. Ludzie pytali 

się go "Orest, ale jak to masz ma-
ło rzeczy?", "a jak to wygląda?" 
więc  zrobił zdjęcie tego, co po-
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siada. Na zdjęciu podobno brakuje 

tylko garnituru, jakiejś kurtki.. 
http://orest.tabaka.eu/images/20
10/minimalizm.jpg 
 

 
Znaną polską minimalistką jest 
też Anna Mularczyk-Meyer znana 
z bloga prostyblog.com, która wy-
dała książkę zatytułowaną "Mini-
malizm po polsku". Oczywiście w 
Polsce jest wielu minimalistów. 
Youtuberka MayaTheBee też okre-

śla siebie jako minimalistkę. W 
polskiej blogosferze i na polskim 
Youtubie możemy znaleźć o wiele 
więcej przykładów takich osób. 
Jednak wszystko ruszyło od Leo 
Babauty. Kim on jest? Mieszkań-
cem San Fransisco, który ma 
szóstkę dzieci i dom. I jest mini-
malistą. Leo prowadzi dwa blo-

gi: zenhabits.net i mnmlist.com or
az wydał kilka książek o mini-
malizmie, które zostały przetłu-
maczone na język polski. Osobi-

ście mogę polecić "Książeczkę mi-

nimalisty - przewodnik szczęśli-
wego człowieka", którą czytałam. 
Według mnie ta książka jest nie-
samowita. Jak na minimalistę, 
który pisze o minimalizmie, książ-
ka ma ok. 100 stron. Ponieważ o 
minimalizmie należy pisać mini-
malistycznie. 
 
Czas poruszyć kolejną kwestię 

związaną z minimalistami. Otóż 
minimaliści nie lubią sprzątać. To 
znaczy tak mi się wydaje, gdyż 
minimaliści mało sprzątają. Ja też 
mało sprzątam. Czy żyjemy w 
brudzie? Nie. Minimaliści mają 
mało rzeczy i starają się je od ra-
zu odkładać na miejsce. A nawet 
jeśli tego nie zrobią, to jak długo 

może zająć odłożenie 20 przed-
miotów? Albo 5? To nie góra 
ubrań, która składa się z 200 
obiektów. Dlatego wystarczy prze-
trzeć kurze, odkurzyć, no i goto-
we. To bardzo komfortowa sytua-
cja. 

Jednak wspomniałam o wy-
rzucaniu/oddawaniu/pozbywaniu 
się rzeczy. To istotne. Ale czy tak 

bardzo? Przecież możesz oddać 
prawie wszystko co masz i w cią-
gu następnych dwóch lat nabyć 
nawet więcej rzeczy! Jednak nie 
martw się i tutaj minimaliści mają 
swoją prostą zasadę: "one in, two 
out". Czyli nic prostszego! Kiedy 
kupujesz jedną rzecz, dwie wy-
rzucasz; chyba, że jesteś już za-

awansowanym minimalistą i po-
siadasz naprawdę mało rzeczy.. 
Ale wtedy możesz stosować zasa-

http://orest.tabaka.eu/images/2010/minimalizm.jpg
http://orest.tabaka.eu/images/2010/minimalizm.jpg
http://prostyblog.com/
http://zenhabits.net/
http://mnmlist.com/
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dę: "one in, one out". Pomaga 

ona w ponownym nie gromadze-
niu rzeczy. Ale najlepiej kiedy do-
tyczy jednego rodzaju rzeczy, np. 
kupiłem jedną bluzkę, więc drugą 
oddaję. Bezsensem byłoby kupić 
jeansy i wywalić buty zimowe (al-
bo dwie pary butów). 
Minimaliści również uważają, że 
jeśli mogą wykorzystać rzeczy, 
które już mają (np. pudełko po 

butach do przechowywania zdjęć - 
ot, taki przykład wymyślony w 2 
sekundy) to to robią. Nie kupują 
nowej rzeczy. Biorą coś starego, 
przyozdabiają - i gotowe! Cała fi-
lozofia. 
 

Warto też napisać o wspomnia-
nych we wstępie obowiązkach, 
szkole, pracy etc. Minimaliści 
nie kupują tak dużo jak inni 
ludzie. Często też mają mniejsze 
domy/mieszkania, gdyż nie po-
trzebują dodatkowych pomiesz-
czeń do gromadzenia swoich rze-
czy. Dlatego minimaliści nie po-
trzebują tak dużo pieniędzy jak 
inni. Idąc tym tropem łatwo wy-

wnioskujemy, że minimaliści nie 
pracują tyle, co inni ludzie. No bo 
i po co? Wolą dodatkowy czas 
spędzić z rodziną, uprawiając 

sport, chodząc na spacery, słu-

chając muzyki, czytając książki              
i robiąc swoje rzeczy. Skoro mi-
nimaliści nie sprzątają też tyle, co 
przeciętni ludzie - znów mają wię-
cej czasu. Minimalizm to cudowna 
filozofia życiowa. 
Czy żeby być minimalistą trzeba 
zdrowo się odżywiać? I tak, i nie. 
Minimalizm, kiedy go wdro-
żysz w życie, zaczyna się po-

jawiać we wszystkich jego 
sferach. Jak mówią: im dalej w 
las, tym więcej drzew. Dlatego 
często minimaliści jedzą proste 
potrawy, zdrową żywność i dobrą 
jakościowo. Niektórzy minimaliści 
to wegetarianie, albo weganie. 
Ponieważ tym właśnie jest mini-
malizm - lepszym życiem. Poprzez 

dobrowolne"ograniczanie" przed-
miotów, czy rodzajów pokarmu, 
który się je - człowiek staje się 
wolny. Nieograniczony przez 
przedmioty czy nałogi. W końcu to 
minimaliści posiadają rzeczy,a nie 
rzeczy posiadają ich. Nie są do 
nich przywiązani. Rzeczy, to tylko 
przedmioty, których używają i 
które ułatwiają im życie. Nie czują 

bólu serca na myśl, że mieliby 
wyrzucić swoją ulubioną koszulkę. 
Na ten temat można dowiedzieć 
się z książki Marie Kondo "Magia 
sprzątania". Marie ma swoją ulu-
bioną koszulkę, ale ogólnie ma 
mało rzeczy i tylko te, które ko-
cha. Jednak nie sądzę, że miałaby 
problem z pozbyciem się tych rze-

czy, ponieważ to są tylko rzeczy. I 
minimaliści o tym wiedzą. 
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O minimalizmie można pisać 

i pisać. To nieracjonalne, gdyż 
minimalizm hołduje zasadzie "im 
mniej, tym lepiej", a kiedy za-
czniesz o nim pisać - nie możesz 
skończyć. Ponieważ minimalizm to 
taka prosta zasada, która tak 
bardzo odmienia twoje życie na 
lepsze i radośniejsze. Pomaga ci 
się pozbyć nałogów kompulsyw-
nego gromadzenia czegokolwiek. 

Najprostsza filozofia, która w tej, 
lub innej formie istniała od wie-
ków, okazuje się najlepszą. I w 
ostatnich czasach ma coraz więcej 
zwolenników, jako odpowiedź na 
konsumpcyjne życie, gdzie co-
dziennie kupujemy nowe rzeczy, 
których później nie używamy. Ja-
ko konkluzję zacytuję fragment 

jednego z moich ulubionych fil-
mów "Fight club" z Edwardem 
Nortonem i Bradem Pittem z 1999 

roku: "Reklamy każą tym ludziom 

uganiać się za samochodami i 
ubraniami, których nie potrze-
bują. Całe pokolenia wykonują 
prace, której nienawidzą, po to 
tylko, żeby móc sobie kupować 
coś, co nie jest im wcale po-
trzebne." oraz "Jesteśmy niewol-
nikami w białych koszulach. Re-
klamy zmuszają nas do pogoni za 
samochodami i ciuchami. Wyko-

nujemy prace, których nienawi-
dzimy, aby kupić niepotrzebne 
nam gówno.". 
 

                                                                                        Ola Cielemęcka 

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ 

"Za trud, za  serce, za uśmiech...”

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                              

 



 

26 
 

Dnia 16 października 2015  w I KLO obcho-

dziliśmy uroczyście Dzień Edukacji Naro-

dowej oraz Dzień Papieski. Montaż po-

święcony postaci Jana Pawła II przypo-

mniał nam, że edukacji nie można rozdzie-

lić z moralnym rozwojem człowieka, czego 

uczył nasz święty rodak. Nauka powinna 

wzywać nas do stawania się lepszymi, co-

raz bardziej podobnymi do naszego wzoru 

– Jezusa z Nazaretu.  Z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej przyznano także nauczycielom 

nagrody w podzięce za trud włożony w 

nauczanie, które jest  najcenniejszymi, naj-

trwalszym podarunkiem, jaki można dać 

drugiemu człowiekowi. Ważną częścią 

uroczystości było przedstawienie, podej-

mujące tematykę emigracji. Choć w na-

szych planach na przyszłość uwzględniamy 

wyjazd w celu poprawy warunków życia, 

tak tracimy z oczu ojczyznę oraz bliskie 

relacje z przyjaciółmi. Jest to strata dla 

każdego z nas osobiście, ale także dla całej 

ojczyzny  .                                                                                                                                                      

Szymon Bednarczyk 

 

Uczennice naszej szkoły zajęły III miejsce w IV Siedleckim 

Teście Historycznym 

    W dniu 10 listopada  w Centrum Kultury i Sztuki odbył się IV Siedlecki Test Historyczny or-

ganizowany przez IV LO im. hetmana Stanisława Żółkiewskiego i Stowarzyszenie Żółkiewsz-

czacy. Zakres wiedzy obejmował tematykę: Polacy w walce o niepodległość i zachowanie 

suwerenności państwa w latach 1914-1956 z uwzględnieniem szczególnej roli Józefa Pił-

sudskiego. Naszą szkołę reprezentowały: Wiktoria Oleksiuk kl. Ib, Patrycja Żochowska kl. 

Ib, Joanna Mieścicka kl. IIIb i Paulina Kozioł kl. Ib wraz z opiekunem - panią mgr Joanną 

Cymerman.  

                                                                                                                                         Paulina Kozioł 

http://www.klosiedlce.pl/index.php/osiagniecia/naukowe/370-uczennice-naszej-szkoly-zajely-iii-miejsce-w-iv-siedleckim-tescie-historycznym
http://www.klosiedlce.pl/index.php/osiagniecia/naukowe/370-uczennice-naszej-szkoly-zajely-iii-miejsce-w-iv-siedleckim-tescie-historycznym
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Obchody Narodowego Dnia Niepodległości                  

w I KLO

17 listopada społeczność szkolna I KLO 

obchodziła Narodowy Dzień Niepodległo-

ści. Jednym z ważniejszych punktów tej 

uroczystości była scenka teatralna, która 

została poświęcona dziewczynie-

bohaterce. Ukazywała ostatnie chwile ży-

cia Danuty Siedzikówny, pseudonim-Inka. 

Inka była postacią szlachetną, nietuzinko-

wą i symboliczną. Pozostała do końca 

wierna Ojczyźnie, honorowi i przysiędze. 

Jej nieskazitelna, święta nieomal postać ma 

szczególną moc jednoczącą wielu Pola-

ków, a świadectwo jej życia jest przyczyną 

odrodzenia duchowego wielu ludzi. Nie-

złomna postawa i heroizm dają Jej wieczne 

miejsce w Panteonie Narodowych Bohate-

rów. Spektakl przygotowali: pani  profesor 

Joanna Cymerman i pan profesor Wojciech 

Miszczak. Główną rolę odegrała Karolina 

Gawron. Pozostali aktorzy to: Rafał Ku-

kawski, Dominik Drewnowski, Arek Kor-

porowicz, Piotr Strzeżysz,  Kinga Pisz-

czek, Natalia Sidorowicz, ks. Artur Zbań-

ski.  Była to piękna lekcja patriotyzmu.  

 

                                                                                                                                       

Marlena Józwik ,  Kinga Markowicz 
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Pielgrzymka Matu-
rzystów do Często-
chowy 
Dnia 18 listopada 2015 roku klasy matu-

ralne KLO I w Siedlcach tradycyjnie udały 

się na pielgrzymkę do Częstochowy, do 

narodowego sanktuarium na Jasnej Górze, 

aby pomodlić się do Matki Bożej o łaskę i 

wstawiennictwo do Boga w podejmowa-

niu życiowych decyzji.  

Odbyty wyjazd był nie tylko okazją do du-

chowego przeżycia, lecz także poszerzał 

wiedzę o polskiej kulturze oraz historii. W 

Sanktuarium Matki Boskiej w Gidlach po-

znaliśmy dzieje kościoła Dominikanów. 

Przewodnicy przybliżyli nam także historię 

Jasnogórskiego sanktuarium, atakowane-

go zbrojnie podczas potopu szwedzkiego 

w roku 1655 oraz obrazu Matki Boskiej 

Częstochowskiej, otaczanego szczególnym 

kultem religijnym.  

Podczas drogi krzyżowej  kontemplowali-

śmy znaczenie męki Chrystusa dla naszego 

codziennego życia. Zaś kluczową częścią 

pobytu w Częstochowie był Apel Jasnogór-

ski  i  wieczorne czuwanie w kaplicy sank-

tuarium. Na konferencji  usłyszeliśmy 

ewangeliczną rozmowę z Samarytanką,  

która przekonywała nas, że dla Boga nie 

ma barier niemożliwych do przekroczenia, 

a wszelkie troski codzienności  mają tylko 

przybliżyć nas do wiecznego życia. Ta „ży-

wa woda” obecna w ewangelii powinna 

być źródłem naszego postępowania, a po-

stawa Samarytanki pomagać nam  w ak-

ceptacji codzienności, bycia posłusznymi 

wobec woli Boga. Wzięliśmy także udział w 

Adoracji Najświętszego Sakramentu, od-

mówiliśmy różaniec oraz przyjęliśmy Eu-

charystię. 

Pielgrzymka dostarczyła nam wielu tema-

tów do przemyśleń, wróciliśmy bogatsi 

duchowo i radośniejsi, wierzymy że Matka 

Boska nie opuści nas w trudach nauki. 

                                        Szymon Bednarczyk 
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Czym jest wybaczenie? 
W  dzisiejszych czasach ciężkich dla czło-

wieka ze względu na pęd życia, pogoń za 

czymś niedoścignionym, idealnym ciągle 

podnosimy sobie poprzeczkę. Ile jesteśmy 

w stanie znieść. Czy potrafimy sobie wyba-

czyć, zaakceptować siebie takimi jakimi 

jesteśmy? Wielokroć winimy nasze oto-

czenie za niepowodzenia, które  spotyka-

my, rodzinę, znajomych, współpracowni-

ków. Wpływa to na relacje wokół nas, na 

postrzeganie świata. Konflikty bardzo 

utrudniają nam codzienne życie, podnoszą 

poziom stresu, powodując szkody dla na-

szego organizmu.  

Dźwigając ten ciężar na barkach zapomi-

namy o wybaczeniu, jednocześnie zakłada-

jac sobie ,,pętlę na szyję”. Brak wybacze-

nia prowadzi do unieszczęśliwienia. Jaki 

ma to sens? Czy damy radę zrobić krok w 

przód? Z tej sytuacji są różne wyjścia, albo 

trzymać w sobie kurczowo i uparcie  nie-

nawiść ,  albo małymi kroczkami wybaczać 

i uwalniać się od tych ograniczeń. Pamię-

tajmy, to z czym walczymy umacniamy, to 

co zaakceptujemy znika oswojone z nasze-

go życia dając nam wolność. Starajmy się 

uwalniać nas samych prawdziwie wybacza-

jąc, budując mosty porozumienia. Gdy nie 

ma już siły modlitwa jest dobrym narzę-

dziem do zmiany starych nawyków.:)                                                                                                                                            

                                            

                                        p.Ewelina Goławska 
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