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Ostatnie dwa miesiące roku w 

Jedynce zawsze są wypełnione wieloma 

ciekawymi i różnorodnymi 

wydarzeniami. Tak było również w tym 

roku: w  listopadzie przebieraliśmy się 

za nasze ulubione postacie z bajek, 

wieczorami graliśmy w planszówki, a 

nocą bawiliśmy się i oglądaliśmy seriale. 

W grudniu społeczność Jedynki 

angażowała się w liczne akcje 

charytatywne – krwiodawstwo, pisanie 

listów Amnesty International, 

Szlachetna Paczka, Wietrzenie Spiżarni. 

Należy również wspomnieć o sukcesie 

szkolnego teatru, który wystąpił z 

„Serenadą” na KATARZE. 

Niestety listopad przyniósł 

również nieprzyjemne sytuacje, które 

nadszarpnęły reputację szkoły. Niezbyt 

wysublimowane kroki, podjęte przez 

dyrekcję, aby rozwiązać problem, 

okazały się skuteczne (choć moim 

zdaniem tylko krótkoterminowo). 

Poza tym należy jasno powiedzieć, że 

trudno jest przekonać uczniów do 

swojego stanowiska, jeśli nie zaczyna 

się najpierw od strony belferskiej.     

Końcówka roku w ostatnich 

latach to również fundamentalne 

zmiany zachodzące w polskiej 

rzeczywistości, na które nie można 

pozostać obojętnym. Jako uczeń klasy 

maturalnej, myśląc o swojej przyszłości, 

chciałbym wierzyć, że żadne drogi 

rozwoju nie zostaną nam zamknięte, 

oraz że są na tym świecie ludzie, którzy 

wiedzą, co to znaczy odpowiedzialność, 

i widzą pewne rzeczy szerzej od innych. 

Święta powinny być czasem wyciszenia 

i jedności, a nie dyskusji o 

podstawowych kwestiach.   

Zatem z okazji zbliżających się 

świąt cała redakcja życzy Wam 

rodzinnych i spokojnych Świat Bożego 

Narodzenia. Niech rok 2018 będzie 

pełen sukcesów, miłości i żebyście 

zawsze mieli obok siebie najbliższych. 

Błażej Szymczak

 

ŚWIĘTA, ŚWIęta, święta 
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           Bo to jest generalnie tak. 

Przeanalizowawszy dokładnie 

wszystkie za i przeciw oraz wziąwszy 

pod uwagę wszelakie konsekwencje 

płynące z podjęcia konkretnej decyzji 

powiązanej z tym problemem, to 

wnioski finalne z nią związane są co 

najmniej, Drodzy Państwo, szokujące… 

 

No tak się po prostu nie da 

i koniec i kropka. 

 

Mając już rozwiązanie tego 

nurtującego problemu za sobą, przejdę 

do konkretów. Chociaż nie. Jeszcze 

jedna ważna kwestia. Korzystając z 

okazji upublicznienia tych wypocin w 

szkolnej prasie, muszę poruszyć jeszcze 

jeden problem. Mianowicie, drodzy 

państwo… 

 

Szkolna choinka 

 

Inicjatywa niesamowita. Gest 

wspaniały. Zaangażowanie 

przekraczające akceptowalne normy. 

W ogóle super, super. Wnosi nam, 

prawda, ta roślinka iglasta takiego 

ducha świąt. Takiej niewytłumaczalnej, 

pozytywnej świątecznej energii, która 

krąży i błąka się po szkolnych 

korytarzach, wnosząc ogólnie 

rozumiane „Meri Krismes 2 U”. A skoro 

zakończyłem ten wywód takim 

poliglotycznym wnioskiem, to mam 

jedno pytanie. Dlaczego na tej szkolnej 

choince są same listy napisane językiem 

niemieckim i ani jednego po polsku? 

Dlaczego? 

 

DLACZEGO?! 

 

To nie jest żaden 

Weihnachtsmann tylko ŚWIĘTY 

MIKOŁAJ. Ja rozumiem, że ta choinka to 

już pewnie nawet nie była własnością 

lasu państwowego, tylko jakiegoś 

zamożnego… Nieistotne, kogo. Mogę 

tylko powiedzieć, że najpewniej ta 

osoba jest potomkiem plemion 

germańskich z czasów Wielkiej 

Wędrówki. No ale to tylko świadczy o 

tym wysokim zapotrzebowaniu do 

ratowania naszej polskiej mentalności! 

Czy pomyśleliście o konsekwencjach 

związanych z nagromadzeniem 

niemieckich listów na niegdysiejszej 

POLSKIEJ choince? Otóż pozwolę je 

sobie wymienić za pośrednictwem 

myślników: 

- Coraz to bardziej widoczny zanik 

Polskości w Polaku 

Dywagacje na Gałęzi 
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- Coraz to większe uwydatnienie 

niemieckich elementów języka w 

Polskiej Polszczyźnie (patrz: Śląsk) 

- Zamiast Świętego Mikołaja 

zacznie przylatywać Weihnachtsmann, 

a to wiąże się z ryzykiem powrotu 

przykrych wspomnień 

- Nie po to tymi ręcoma 

walczyłem… 

- Nie będzie Niemiec… 

- Nie dokazuj, miła… 

- Nie 

W związku z istotnym 

problemem, o którym się nie mówi, a 

który może stać się początkiem gwałtu 

na POLSKĄ mentalność i kulturę, 

pozwoliłem sobie przygotować projekt 

porządnie wyglądającej choinki w 

Liceum imienia Wielkiego Polaka: 

  

Zastanawiam się jeszcze nad 

orzełkiem na szczycie i bombkach, na 

których wygrawerowane byłyby ważne 

dla nas wszystkich daty, a także 

łańcuchach symbolizujących III rozb… 

No, ale nie przesadzajmy. Nie chcę w 

końcu, żeby ktoś pomyślał, że cała ta 

dywagacja jest jakimś… 

 

Żartem 
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W dekadę od oficjalnego 

przywileju królewskiego 

wprowadzającego swobodę wyznania 

protestanckiego w mieście 1 , rajcy 

toruńscy 8 marca 1568 roku powołali 

do życia Schola Thorunensis. Placówka 

powstała w wyniku połączenia 

dotychczasowych szkół: świętojańskiej i 

mariackiej, nadając jej jednocześnie 

rangę gimnazjalną. Tego dnia 

nominację rektorską otrzymał magister 

Maciej Breu – doświadczony dydaktyk z 

Saksonii, sprowadzony w tym celu 

specjalnie do Torunia2. Jeszcze w tym 

samym roku ukazała się drukiem 

ordynacja, czyli statut szkoły pod nazwą 

Novae Scholae Thorunensis Ratio 

doctrinae et disciplinae.  

 Religia protestancka kładła duży 

nacisk na edukację młodzieży; podług 

wskazań Marcina Lutra i Philipa 

Melanchtona oświata miała być jak 

seminarium Ecclesiae, gdzie kościół i 

                                                           
1 Por. J. Małłek, Prusy Książęce a reformacja w Polsce 
[w:] idem, Dwie części Prus. Studia z dziejów Prus 
Książęcych i Prus Królewskich, s. 237-238.  
2 S. Tync, Szkolnictwo Torunia, s. 5.  
3  S. Salmonowicz, Toruńskie Gimnazjum Akademickie 
(1568-1817) [w:] K. Podlaszewska, S. Salmonowicz, Z. 

szkoła stanowiły dwa filary wspierające 

jedną doktrynę odnowionego 

chrześcijaństwa 3 . Nie bez znaczenia 

były też szerzone w całej 

Rzeczypospolitej hasła kultury 

odrodzenia, i właśnie „ze sprzęgnięcia 

tych dwóch inspiracji – zdaniem 

Stanisław Salmonowicz – narodziła się 

pierwsza toruńska szkoła 

humanistyczna” 4 . W programie 

nauczania dominowała greka i łacina, 

obowiązywały dysputy teologiczne i 

nieskończona ilość nabożeństw 

mających zwiększać dyscyplinę 

moralną uczniów. Jedyne co odróżniało 

Toruń od podobnych szkół niemieckich 

i szwajcarskich, to lekcje języka 

polskiego dla cudzoziemców, głównie 

Niemców z Prus Książęcych i 

Królewskich5.  

 Ambicją rajców toruńskich było 

podniesienie szkoły miejskiej do rangi 

scholae celebris – gimnazjum 

Zdrójkowski, Krótka historia Gimnazjum Toruńskiego 
1568-1968, Toruń 1968, s. 12-13.   
4 S. Salmonowicz, Kultura umysłowa Torunia w dobie 
renesansu, reformacji, s. 181.  
5 S. Tync, Szkolnictwo Torunia, s. 6.  

REPUBLIKA SZKOLNA 
Historia I Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w 

Toruniu w 450-lecie istnienia 

Cz. 2. Renesans, czyli seminarium Ecclesiae et Reipublicae 
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akademickiego o poziomie półwyższym 

z odpowiadającą jego randze 

infrastrukturą: biblioteką, drukarnią, 

salami wykładowymi. Realizacji tego 

zadania podjął się wybitny polityk, a 

przy tym prawdziwy człowiek 

renesansu – Henryk Stroband, 

burmistrz Torunia. Pochodził z rodziny 

bogatych patrycjuszy, szczycących się 

indygenatem polskim otrzymanym od 

Zygmunta Augusta na sławetnym 

sejmie lubelskim w 1569 roku. W 

młodości odbył studia prawnicze i 

teologiczne, zwiedził znaczące ośrodki 

reformacyjne Europy – Wittenbergę, 

Bazyleę, Strasburg – po powrocie do 

rodzinnego miasta kontynuował 

działalność polityczną ojca, uzyskując 

stanowisko ławnika miejskiego. Od 

1587 roku aż do końca życia w 1609 

sprawował urząd jednego z czterech 

burmistrzów Torunia, w tym także 

najwyższe stanowisko – burmistrza-

prezydenta6.   

 Stroband był szczególnie 

predestynowany do roli reformatora 

gminnej oświaty, godził bowiem prace 

w magistracie z członkostwem w 

Scholarchacie – organie prowadzącym 

gimnazjum toruńskie. Nową szkołę 

                                                           
6 Na temat Henryka Strobanda zob.: B. Nadolski, Henryk 
Stroband – protektor Odrodzenia w Toruniu [w:] idem, 
Ze studiów nad życiem literackim i kulturą umysłową na 
Pomorzu w XVI i XVII wieku, Wrocław-Warszawa-
Kraków 1969; H. Rietz, Burmistrz Henryk Stroband 
(1548-1609). Twórca toruńskiego Gimnazjum 
Akademickiego [w:] Księga pamiątkowa 400-lecia 
toruńskiego Gimnazjum Akademickiego, t. 1, XVI-XVIII 
w., red. Z. Zdrójkowski, Toruń 1972; B. Dybaś, Henryk 

widział jako placówkę wyposażającą 

młodego człowieka w pełne 

wykształcenie przy umiejętnym, tzn. 

rozsądnym łączeniu wiedzy szkolnej z 

pobożnością religijną, według wzorów 

poznanych w Strasburgu7. Przekonaniu 

mieszczan do nadchodzących zmian 

służyć miała skuteczna propaganda, a w 

jej ramach działalność wydawnicza. W 

1586 roku powstał w Toruniu pierwszy 

w świecie periodyk o tematyce 

pedagogicznej – Institutio Literata. 

Różnił się od innych istniejących już 

pism pedagogicznych okresu renesansu 

ciągłością wydawniczą i treścią, 

podczas gdy pionierskie publikacje 

bazylejskie były jednotomowe i 

zawierały artykuły teoretyczne z 

zakresu filozofii i dydaktyki 

(Melanchtona, Erazma z Rotterdamu, 

Rudolfa Agricoli); pismo toruńskie 

podejmowało tematy praktyczne: 

ustrojów edukacyjnych, statutów szkół, 

programów nauczania i co 

najważniejsze obejmowało problemy 

całej pedagogiki tzn. dotyczącej 

systemów oświatowych wszystkich 

religii chrześcijańskich, nie zamykając 

się na edukacji ewangelicko-

augsburskiej. Pierwszy numer 

Stroband (1548-1609). Twórca toruńskiego Gimnazjum 
Akademickiego [w:] 440 lat Gimnazjum i Liceum im. 
Mikołaja Kopernika w Toruniu. VI Zjazd Absolwentów, 
red. B. Dybaś, Toruń 2008; J. Małłek, Henryk Stroband 
(1548-1609). Reformator i współtwórca Gimnazjum 
Akademickiego w Toruniu, „Echa Przeszłości” 2010, t. 
11.      
7  B. Nadolski, Korektura do dziejów Gimnazjum 
Toruńskiego, „Zapiski Historyczne” 1963, z. 1, s. 9-13.  

http://www.uwm.edu.pl/historia/echa/echa11.pdf
http://www.uwm.edu.pl/historia/echa/echa11.pdf
http://www.uwm.edu.pl/historia/echa/echa11.pdf
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toruńskiego pisma opierał się głównie 

na artykułach Johannesa Sturma, 

twórcy strasburskiej szkoły Gymnase 

Protestant 8 , będącej wzorem 

organizacyjnym dla innych placówek 

edukacyjnych Europy w tym i dla 

Torunia9.   

 Stroband zadbał także o 

finansowanie zreformowanej placówki 

z kasy miejskiej; wysokie apanaże 

przyciągać miały najlepszych 

nauczycieli, a stypendia dla uczniów – 

„rekrutację talentów”. Ostatecznie 12 

listopada 1594 roku powołano 

Gymnasium Academicum z pełnymi 

jedenastoma klasami, z czego dwie 

ostatnie – zwane classis suprema – 

nadawały placówce charakter 

półuniwersytecki 10 . Ulryk Schober, 

konrektor szkoły i jeden z 

najwybitniejszych jej nauczycieli 11  w 

mowie inauguracyjnej ujawnił cel 

przekształcenia placówki: „[…] z łaską 

boską, uczniom naszej szkoły wymościć 

drogę do studiów akademickich, aby 

poznali pierwsze elementy nauk, i 

zasmakowawszy w ich słodyczy oraz 

rozejrzawszy się w treściwej metodzie, 

mogli uniknąć zatrzymań, zawad i 

mielizn i podążyć w szkołach 

                                                           
8  Zob. F. Weinstockówna, Jan Sturm, „Przegląd 
Klasyczny” 1938, nr 3.   
9  B. Nadolski, Institutio Literata – toruńskie 
wydawnictwo pedagogiczne z czasów Batorego, 
„Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w 
Toruniu. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Filologia 
Polska” 1962, z. 6, s. 45-46.    
10 S. Tync, , Szkolnictwo Torunia, s. 8-9.   

akademickich prostą drogą ku świątyni 

mądrości”12.  

 Szkoła zajmowała kwartał około 

5 hektarów – od kościoła Panny Marii 

do ulicy Małe Piekary (dzisiejsza 

Franciszkańska) od północy i ulicy 

Koziej (dzisiejsza Pikary) od zachodu. 

Między potężnym zespołem budynków 

mieściły się tereny zielone – wirydarz, 

dziedziniec i ogród rektora 13 . Na 

parterze znajdowały się sale lekcyjne i 

pomieszczenia gospodarcze; na piętrze 

internat i latryny. Auditorium 

Maximum – było głównym, najbardziej 

reprezentatywnym pomieszczeniem z 

jedną kolumną po środku wspierającą 

sklepienie palmowe, podobne do 

rozwiązań architektonicznych 

stosowanych w kapitularzach 

krzyżackich. Odbywały się tam 

uroczystości szkolne, egzaminy, 

publiczne dysputy, przedstawienia 

teatralne, tam też odprawiano 

nabożeństwa w intencji pomyślności 

Rzeczypospolitej i Kościoła oraz pokoju 

powszechnego. Na fasadach budynków 

umieszczono napisy – fragmenty 

psalmów, a nad wejściem do samej 

szkoły widniała paremia: Pietati atque 

11 Zob. S. Tync, Ślązak Ulryk Schober konrektor i działacz 
kulturalny toruński (1559-1598), Wrocław 1960.  
12  Cyt. za: S. Salmonowicz, Toruńskie Gimnazjum 
Akademickie, s. 20.  
13  E. Gąsiorowski, Dawne budynki Gimnazjum 
Toruńskiego [w:] Księga pamiątkowa 400-lecia 
toruńskiego Gimnazjum Akademickiego, t. 1, XVI-XVIII 
w., red. Z. Zdrójkowski, Toruń 1972, s. 46-49.   
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eruditioni sacram – „pobożność i nauka 

świętymi czynnościami”14.          

Program nauczania przewidywał 

edukację z wszystkich fakultetów 

przynależnych wyższym uczelniom, 

były więc zajęcia z filozofii Arystotelesa, 

retoryki Cycerona, prawa i polityki 

Justusa Lipsiusa, filologii hebrajskiej i 

teologii według Melanchtona. 

Powołanie placówki półakademickiej 

przez luterańskich rajców było też 

odpowiedzią na jezuickie zabiegi 

utworzenia w mieście kolegium 

katolickiego (jezuici już wcześniej 

odzyskali kościół i szkołę św. Jana)15.  

Chlubą władz miejskich było nie 

tylko przystosowanie, po generalnym 

remoncie, budynków gimnazjalnych, 

ale przede wszystkim zapewnienie 

szkole biblioteki – powstałej z 

połączenia księgozbiorów 

pofranciszkańskiego i radzieckiego, a 

wzbogaconej także donacjami samych 

mieszczan – zachęconych dobrym 

przykładem rady miejskiej 16 . Ustrój 

biblioteki był wzorem do naśladowania 

przez inne gimnazja, stanowił bowiem 

połączenie czytelni z gabinetem 

naukowym, gdzie obok samych 

woluminów (uszeregowanych 

tematycznie, jak w Lejdzie) znajdowały 

się pomoce dydaktyczne: mapy, 

globusy, tablice, przyrządy 

                                                           
14 Ibidem, s. 50-54.  
15 S. Tync, Szkolnictwo Torunia, s. 9-10. 

matematyczne, a nawet szkielet ludzki 

ofiarowany przez jednego z gminnych 

lekarzy. Lokum wykonano z myślą o 

ochronie cennego zbioru: wejście 

chroniły podwójne drzwi (zewnętrzne z 

żelaza); strop wykonany z belek 

bezpośrednio przylegających do siebie 

pokrywała glinka o grubości 30 cm; 

okna chroniły blaszane okiennice, a 

dach pokrywały dachówki. I jeszcze z 

przyczyn praktycznych – posadzkę 

wykonano z cegły, by zapobiec 

zakurzeniu pomieszczenia 17 . Stroband 

postarał się także by z biblioteką 

współpracowała prywatna drukarnia 

Melchiora Neringa, która z czasem stała 

się niemal wyłączną oficyną 

wydawniczą Gimnazjum 

Akademickiego.   

W dalszych zamierzeniach 

burmistrza było stworzenie na bazie 

gimnazjum uczelni wyższej w pełnym 

tego słowa znaczeniu. Podczas 

odbytego w Toruniu synodu wszystkich 

wyznań ewangelickich w 1595 roku 

Stroband przedłożył projekt 

„ustanowienia wspólnej szkoły w 

Prusiech”, czyli jednej akademii 

protestanckiej dla całego obszaru Prus 

Królewskich. Temu celowi służyły 

między innymi inwestycje budowlane, 

takie jak nowa bursa dla spodziewanej 

rzeszy przyszłych studentów, zwana 

Ekonomią Szkolną (wybudowana przy 

16 Zob. Z. Mocarski, Książka w Toruniu do roku 1795. 
Zarys dziejów [w:] Dzieje Torunia, Toruń 1933.  
17 E. Gąsiorowski, op. cit., s. 57.  



#wJedynce   450-LECIE SZKOŁY 

  

         10 VARIA(T) // LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2017 

 

ul. Piekary). Ostatecznie z wielkich 

projektów nic nie wyszło, na co niemały 

wpływ miały wzajemne animozje i 

partykularne ambicje innych ośrodków 

miejskich (Gdańska i Elbląga) – sam 

Toruń oskarżany został o zdradę 

konfesji, czyli sprzyjanie kalwinizmowi. 

Miary nieszczęścia dopełniła zaraza, 

która dotknęła miasto trzy lata 

później18.  

Rola Strobanda w powołaniu 

Gimnazjum Akademickiego jest nie do 

przecenienia; był jednak burmistrz 

Torunia więcej niż reformatorem 

oświecenia publicznego, będąc 

dzieckiem swojej epoki przesiąkniętym 

duchem humanizmu i renesansu, dążył 

do przebudowy całej struktury 

społeczno-politycznej gminy i 

uczynienia z Torunia silnej republiki 

miejskiej19. Pozostał jednak w pamięci 

torunian przede wszystkim jak twórca 

republiki szkolnej – respublica 

scholastica.       

Arkadiusz Kierys 

 

                                                           
18 S. Tync, Próba utworzenia akademii protestanckiej w 
Prusiech Królewskich w r. 1595, „Reformacja w Polsce” 
1926, nr 13-16, s. 46-59.   

19 B. Dybaś, op. cit., s. 45.  
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Dawno, dawno temu, za górami, 

za lasami a konkretnie w Toruniu, była 

sobie stara szkoła – 1LO im. Mikołaja 

Kopernika. Żyli w niej uczniowie - 

zmęczone życiem istoty, których 

największym marzeniem był powrót do 

domu i ciepły obiad na stole.  Uczniowie 

mieli bardzo trudne życie, zawsze czuli 

bowiem na karku oddech zbliżających 

się sprawdzianów. Dzień w dzień 

narażali się na mróz, próbując przejść z 

jednego budynku do drugiego. 

Przemierzali kilometry by dostać się na 

WF, gdzie dzielnie walczyli o 

przetrwanie podczas gimnastyki. Nic 

więc dziwnego, że na ich twarzach 

można było dostrzec jedynie zmęczenie 

i smutek. 

Zaniepokojeni ich stanem profesorowie 

zorganizowali nadzwyczajnie zebranie. 

Było to niesłychane wydarzenie. W 

jednym małym pokoju zebrali się 

wszyscy nauczyciele najstarszej 

toruńskiej szkoły, by debatować nad 

zagrożeniami płynącymi ze złego 

samopoczucia młodzieży.  

- Nie popadajmy w panikę – zaczęła 

pani profesor Bukowska. – To tylko 

niedobór endorfin. Wystarczy 

zwiększyć ich poziom w organizmach, a 

wszystko wróci do normy. 

- Jednak smutek jest równy cierpieniu, 

które jest jednoznaczne z bólem, a 

suma tak negatywnych emocji zawsze 

oznacza coś złego. Dodatkowo trzeba 

pamiętać, że stan ten potęguje się wraz 

Bajka, kawa i koty 

FOTO: WERONIKA BRĄCZKOWSKA 
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ze wzrostem liczby smutnych uczniów, 

a to może wpłynąć na wyniki matur – 

stwierdziła prof. Masłowska. 

- Powinniśmy najpierw zastanowić się, 

czy cierpienie jest potrzebne i czym ono 

właściwie jest? – powiedziała prof. 

Erdman, po czym wraz z profesorami 

Żarskim i Nowakiem zaczęli szukać 

argumentów zaczerpniętych z dzieł 

kultury do postawionych hipotez. 

 I tak, od słowa do słowa, 

rozpoczęła się zacięta kłótnia. A 

wszystko dlatego, że, jak powszechnie 

wiadomo, nauczyciel ma zawsze rację. 

Z tym, że nikt nie wiedział, który. Tylko 

profesor Kierys zdawał się kompletnie 

niezainteresowany losem uczniów. 

Miał zresztą ważniejsze rzeczy na 

głowie - pisał nową książkę, która 

kompletnie odbiegała od jego 

poprzednich dzieł. Opisywała ona 

historię najważniejszych istot w jego 

życiu:  dwóch kotów – Elvisa i Zuzi. Był 

to niezwykły romans opowiadający o 

cierpieniach małej kotki, która dzień w 

dzień próbowała zwrócić na siebie 

uwagę cudownego, rasowego kocura. Z 

rozmyślań nad arcydziełem wyrwał 

historyka krzyk zdenerwowanego 

brakiem kawy Nowaka. „To 

niesamowite, jak kawa może wpływać 

na ludzi” pomyślał. Spojrzał na zegarek. 

Siedział tam już od trzech godzin. To 

zdecydowanie za długo. Postanowił 

zabrać głos. 

- Czy nie uważacie, że odeszliśmy od 

sedna sprawy? W końcu problemem 

nie jest to, czym jest smutek, tylko jak 

mu zapobiec – powiedział niezwykle 

znudzonym głosem, gdyż jemu też 

dokuczał niedobór kofeiny. – Pytanie: 

jak to zrobić? Jakieś propozycje? 

- Może zabrać wszystkich na wystawę 

Picassa? Spotkanie z prawdziwą 

sztuką zawsze poprawia nastrój – 

stwierdziła prof. Czapiewska.  

- Niestety, to niewykonalne. Nie damy 

rady zabrać wszystkich.  

- A co powiecie na Dzień Postaci z 

Bajek? – zaproponował wciąż 

poirytowany prof. Nowak. – Młodzi 

przebiorą się za bohaterów swojego 

dzieciństwa, my odpuścimy im kilka 

kartkówek i wszyscy będą szczęśliwi. 

- To genialny pomysł. Uczniowie 

chociaż na chwilę będą mogli 
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odpocząć od trosk i skupić się na 

pielęgnowaniu swojego wewnętrznego 

dziecka – zauważyła prof. Erdman. 

  

- Nie uważacie, że to trochę kiczowate? 

– zapytała prof. Czapiewska. 

- Nie – stanowczo stwierdził Nowak. – 

Uważam za to, że powinniśmy w końcu 

zakończyć to spotkanie. 

  I rzeczywiście, stało się tak, jak 

profesor Nowak powiedział. Spotkanie 

się skończyło, a on w końcu mógł 

pozwolić sobie na relaks - kubek mocnej 

kawy i kolejną serię ,,humoru z 

zeszytów”. Przez chwilę zastanawiał 

się, czy może nie wyruszyć w plener z 

aparatem;  było już jednak ciemno i 

zimno, a fotel okazał się niezmiernie 

wygodny. Zasnął. Gdzieś około drugiej 

obudził go huk tłuczonego szkła. 

Zaspany rozejrzał się po pokoju. Na 

podłodze dostrzegł rozlaną kawę i 

potłuczony kubek. „Co za 

marnotrawstwo”, pomyślał. Nawet, 

jeśli kawa była zimna i nie nadawała się 

do picia, dla każdego nauczyciela była 

rzeczą świętą (w szczególności dla 

Nowaka). Zdenerwowany szukał 

wzrokiem winowajcy, myśląc „Ten mały 

pies musi gdzieś tu być”. Jednak psa nie 

było, a drzwi od pokoju pozostawały 

zamknięte. Czyżby on sam w 

roztargnieniu zrzucił kubek na podłogę? 

Nie, to niemożliwe.  Był za daleko i nie 

przypominał sobie, by w ostatnim 

czasie udało mu się opanować Moc 

Jedi.  Jego zadumę przerwał dźwięk 

harmonijki.  Gdy znalazł źródło 

dźwięku, nie mógł uwierzyć własnym 

oczom. Stał przed nim dość nietypowo 

ubrany mężczyzna. Miał na sobie stary 

wypłowiały płaszcz oraz zielony, 

sterczący kapelusz z żółtym piórkiem.  

- Bardzo przepraszam, że pana 

obudziłem. Chciałem tylko napić się 

kawy – wytłumaczył, po czym, jak gdyby 

nigdy nic, wyskoczył przez okno.    

Tydzień później, czyli dokładnie 

6.11.2017r., odbył się Dzień Postaci z 

Bajek. Święto okazało się strzałem w 

dziesiątkę. Wiedział o nim cały Toruń. 

W 1LO dawno nie było tyle radości. 

Młodzi odzyskali chęć życia i cieszyli się 

każdą spędzaną wspólnie przerwą. 

Wszyscy podziwiali przebrania swoich 

kolegów, w szczególności uczniów 1h. 

Ich charakteryzacje były idealne. 

Rozmawiając z nimi miało się wrażenie, 

że naprawdę stało się przed Królową 

Śniegu lub Czarnoksiężnikiem z Oz. 

Jednak było coś co nie dawało 

wszystkim spokoju: od kiedy istniała 

klasa 1h!? Nie posiadając żadnego 

innego pomysłu, kilkoro z uczniów 

postanowiło, że zasięgnie rady jednego 

z profesorów. Nie wiedzieć czemu, 

wybrali profesora Kierysa. Historyk 

siedział w klasie, zastanawiając się, co 

by było, gdyby „Kocie Igraszki” (bo tak 

nazwał swoją nową, jeszcze 

nieskończoną powieść) zyskały tak 

wielką popularność, że ktoś 

postanowiłby nakręcić ich ekranizację. 

Oczyma wyobraźni widział scenę, w 

której Zuzia przymilała się do Elvisa, a 

on ją brutalnie gryzł (okropne kocisko - 

ona całuje, a on by tylko gryzł). 
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Dostrzegłby 

pewnie jeszcze 

inne sceny, gdyby 

nie to, że do jego 

samotni wpadło 

kilkoro uczniów, z 

dziewczyną w 

białej peruce na 

czele. „Te kobiety 

są takie 

upierdliwe.”  

- Profesorze, 

potrzebujemy 

pańskiej pomocy – 

zabrała głos białowłosa. 

- A może jakieś „dzień dobry”? – 

przerwał gniewnie historyk. – Mówcie 

szybko, o co chodzi? 

- Czy słyszał kiedyś profesor o klasie 1h? 

- Żarty sobie robicie!? Nie istnieje żadna 

klasa 1h. Nie zawracajcie mi głowy 

takimi bzdurami. Mam ważniejsze 

rzeczy do roboty. 

 Słysząc to, skonfundowani 

uczniowie postanowili, że jedynym, co 

im pozostało, jest rozmowa z 

przedstawicielami domniemanej klasy 

1h. Rozpoczęli poszukiwania. Pytali 

każdego, kogo spotkali, z jakiej jest 

klasy, aż w końcu natrafili na małą 

dziewczynkę w czerwonej sukience i 

ślicznej różowej kokardzie na szyi. Jej 

włosy były związane w śmiesznie 

sterczący kok. To była Mała Mi. 

- Z której klasy jesteś?  

- 1h, a co? – powiedziała z wrednym 

uśmieszkiem. 

- Klasa 1h nie istnieje. Wytłumacz nam, 

co tu się dzieje? 

- Wiadomo, że nie istnieje! – 

powiedziała piskliwym głosem. – W 

końcu ktoś się domyślił. Ja oraz wszyscy 

pozostali należący do klasy 1h 

pochodzimy ze świata bajek. Bugsowi 

oraz Tygryskowi było was strasznie żal, 

dlatego zebrali grupę, która chciała was 

odwiedzić. Włóczykij wybrał się wraz z 

nimi w poszukiwaniu najlepszej kawy, a 

ja do niego dołączyłam – powiedziała, 

po czym pobiegła w tylko sobie znanym 

kierunku. 

 Następnego dnia poszukiwacze 

1h opowiedzieli reszcie szkoły o swoim 

odkryciu, jednak każdy po wysłuchaniu 

ich historii wybuchał szczerym 

śmiechem - w końcu żadna 1h nie 

istnieje. Tylko profesor Nowak był nie w 

humorze: ktoś ukradł mu całą kawę. 

Klaudia Krzykowska
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Również i tego chłodnego 

listopada, dzięki świetnej organizacji 

uczniów naszej szkoły i grona anglistów, 

Noc w Liceum powróciła do nas z 

jeszcze większą ilością energii i 

kreatywności. Tematem przewodnim 

były seriale anglojęzyczne, 

co spotkało się z 

powszechną aprobatą 

młodzieży. Zaraz po wejściu 

na pierwsze piętro, w oczy 

uczestników rzuciły się 

kapitalnie wykonane 

karykatury nauczycieli w 

rolach postaci serialowych. 

Szczególnym powodzeniem 

cieszyły się te 

przedstawiające prof. 

Skibińskiego jako hakera, 

prof. Nowaka na 

poszukiwaniu zaginionych w 

świecie Stranger Things, a także 

prof. Bukowską sprawującą władzę 

nad smokami.  

Uroczyste otwarcie ogłoszone przez 

panią dyrektor Glurę, na którym 

poznaliśmy również starannie 

zaplanowany program imprezy, 

rozpoczął Olek Gałązka, wcielający 

się w Donalda Trumpa. Uczeń 2G 

był również głównym bohaterem 

krótkiego filmu puszczonego w auli, 

który miał za zadanie wprowadzić 

nas w zamysł gry terenowej na terenie 

szkoły. W zadaniu brały udział 

ośmioosobowe drużyny, każda 

reprezentująca daną klasę. Celem gry 

było zdobycie jak największej liczby 

punktów w rozmaitych dyscyplinach i 

wyzwaniach, przygotowanych w 

różnych pomieszczeniach budynku, 

SEN Z PROSOWEGO ZAUŁKA 



#wJedynce   NOC W LICEUM 

  

         16 VARIA(T) // LISTOPAD – GRUDZIEŃ 2017 

 

które miały sprawdzić naszą 

wytrwałość psychiczną i fizyczną.  

Po zakończeniu zabawy, którą 

wygrała klasa 3B, nadszedł czas na 

jeden z bardziej wyczekiwanych 

punktów wieczoru; mianowicie około 

godziny jedenastej wieczorem do 

szkoły dostarczono pyszne potrawy z 

pobliskiej restauracji Lotos. Gdy 

skończyliśmy delektować się smakami 

Azji, nadszedł czas na konkurs na 

najlepsze przebranie za postać 

serialową. Największy aplauz zdobyła 

uczennica jednej z klas pierwszych, nie 

tylko za idealne odwzorowanie wyglądu 

Mirandy Sings, ale także za perfekcyjną 

ekspresję jej charakteru,  oraz 

zapłakana mama zaginionego Willa, a 

także przede wszystkim “po prostu 

mapa” - kolega, który wzruszył nas 

swoją skromnością i prostotą stroju. Po 

tej ceremonii uczniowie klas drugich 

zgodnie rozpoczęli karaoke i tańce, do 

których bardzo chętnie wszyscy 

dołączyli (kim trzeba by być, żeby nie 

zaśpiewać do All Star). Po paru 

godzinach zabawy, ułożeni na 

śpiworach w auli, przystąpiliśmy do 

oglądania Stranger Things. Niektórzy 

pozwolili sobie na chwilę snu, 

większość jednak wytrwale śledziła losy 

bohaterów serialu. Znaleźli się i tacy, 

którzy spędzili miło noc na szkolnych 

korytarzach, popijając parującą kawę i 

prowadząc bardziej lub mniej 

skomplikowane rozmowy z 

przyjaciółmi.  

Wraz z porankiem, ale 

zważywszy na porę roku - nie 

świtem, nadeszła pora na 

sprzątanie i pakowanie. Wszystko 

przebiegło zaskakująco sprawnie i 

porządnie, dzięki czemu około 7 

większość z nas znalazła się już w 

domowym zaciszu, pod ciepłą 

kołdrą, w towarzystwie 

ukochanego łóżka. 

 Błędem byłoby moje 

stwierdzenie, że tegoroczna Noc w 

Liceum była najwspanialszą ze 

wszystkich poprzednich. Nie brałam w 

nich udziału, więc nie przysługuje mi w 

tej sprawie prawo głosu. Jednak mogę 
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powiedzieć, że tegoroczny wieczór 

seriali wypadł kapitalnie, oczarowując, 

nie tylko mnie, jak śmiem sądzić, swoją 

unikalną atmosferą, w której, o dziwo, 

było miejsce na odrobinę normalności. 

Ten zimowy czas między 

zachodem słońca, a jego ponownym 

wzejściem, stanowi kolejny dowód na 

to, że Jedynka jest szkołą jedyną w 

swoim rodzaju. Ma w sobie to “coś”, co  

przyciąga wyjątkowe osoby, by stały się 

jej częścią i pomagały się jej rozwijać. 

Widać to w niezwykłym zespole 

nauczycieli, a także w ich zgraniu z 

grupami uczniów, którzy dzięki tej 

szkole uczą się nie tylko, że można, ale 

przede wszystkim, jak można zmieniać 

świat wokół nas. Stanowczo należy 

złożyć gratulacje i ogromne 

podziękowania każdej osobie 

zaangażowanej w ten projekt. Myślę, że 

powinien on stanowić inspirację dla 

młodszych roczników do  

podejmowania wyzwań i ufania swoim 

pomysłom.  

Julia Stanclik 
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„Razem osobno, osobno razem” 

Wywiad z członkami Szpili Dramatycznej 

 

W dzisiejszym wywiadzie porozmawiamy z członkami Szpili Dramatycznej, 

aktorami i nie tylko w sztuce „Serenada”. Spektakl został stworzony pod okiem 

profesor Artura Nowaka, jednak, jak sami mówią, w tworzeniu nie czuli ograniczeń. 

Zosia Dąbrowska przyjęła rolę reżysera, a wystąpili Olek Gałązka, Ania 

Maksymowicz, Weronika Koc, Basia Nowak i Szymon Sokołowski(nieobecny w 

trakcie wywiadu). Autorką muzyki improwizowanej była Ola Kowalewska, jedyny 

członek zespołu spoza naszej szkoły. Rozmowę przeprowadziły Marta 

Weręgowska, Oliwia Dziemianowska. 
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Przede wszystkim, czyim pomysłem 

była Serenada? 

Zosia: Artura Nowaka.  

Weronika: Pozdrawiamy go! 

Z: On chyba będzie obrażony, że 

zrobiliśmy to bez niego.  

Olek: Naprawdę? 

Z: No a nie? 

Dobra. Kiedy 

zaczęliście pracę nad  

spektaklem? 

Z: To był…. 

A: Zimno było!   

Z: Styczeń… 

O: Zimno było! 

Najcięższa zima od 

dwudziestu lat! 

Z: Jak poszliśmy na 

pierwszą próbę, to 

było zimno i wcześnie. 

I to chyba były ferie 

zimowe, albo jakoś tak. Bo wydaje mi 

się, że to było po jakiejś próbie Szpili. Po 

jakimś impro, jak zostaliśmy trochę 

dłużej. 

A: Dokładnie! Tak, to było impro. Ktoś 

zapytał ‘Kto chce zagrać Brunę?’, a ja 

powiedziałam „No to ja”! 

Z: No i pan Nowak wtedy coś zaczął 

mówić, że w tej szkole dzieje się tak 

dużo, ale mogłoby się dziać jeszcze 

więcej… Bo czemu nie! 

O: Tak, tak. 

B: Jeszcze nam opowiedział historię 

Szpili:. „Ja tu jestem zawsze, ja to 

założyłem…” (śmiech) 

Skąd w was ta motywacja, żeby 

przychodzić na próby, żeby poświęcać 

swój czas? 

B: Zosia… (Śmiech) 

O: Zosia krzyczy, trzyma nasze dzieci w 

piwnicy…. I rodziców… 

Z: Co jest ze mną nie tak?  

A: Ej, odpowiedzmy jakoś 

konstruktywnie, żeby mieli co napisać… 

O: Totalnie…  

Z: To prawda! 

B: To ja tutaj mogę dodać, że chcę tu 

zrobić dobrą robotę. Wiedziałam, że jak 

nie przyjdę, to coś się stanie. (śmiech) 

W sensie, że po pierwsze dostaniesz 
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ochrzan, a po drugie - wtedy nie można 

zrobić próby bez ciebie. 

O: No, to jest w ogóle prawda. W 

teatrze, jak nie ma jednej osoby to… 

Prawda…  Może wydawać się, że nie 

jest ważną częścią spektaklu, ale wcale 

tak nie jest. To tylko pozory kochani, nie 

dajcie się temu zwieść! Każda osoba 

jest ważna. 

A: Ale poza tym, mi się wydaje na 

przykład… To będzie konstruktywne? 

Z: Tak, mów. 

A: Że Zosia jednak sobie taki autorytet 

zrobiła, że na przykład nie bałam się, że 

wy na mnie nakrzyczycie, że nie 

przyszłam albo się spóźniłam, ale Zosi 

się bałam i dlatego przychodziłam.  

Skoro mówicie o współpracy między 

wami, to jak wam się razem pracuje? 

Wszyscy: Super! Świetnie! Kozacko! 

O: Nie no, spoko jest. Ja się dobrze 

bawię. 

Z: Sobie jeździmy pół godziny w jedną 

stronę do Basi… 

O: Jeździmy do Bydgoszczy i pan Nowak 

robi lajwy…Pozdrawiamy superlajwy 

Artura Nowaka. 

B: A jak mamy już wkuty tekst na 

pamięć… 

Z: No, czyżby, Basia…. 

B: To robimy mnóstwo żarcików 

sytuacyjnych! Powiem na moim 

przykładzie, że ja nie potrafiłam 

zapamiętać tekstu „razem osobno, 

osobno razem”, a teraz za każdym 

razem jak ktoś się pyta, czy idziemy 

gdzieś razem, to ktoś mówi „nie, 

osobno” 

O: Ale to już doszło do tego stopnia, że 

jak się Basia kompletnie zatnie w 

rozmowie, to też to mówi. Także, viral. 

To już podchodzi delikatnie pod 

schizofrenię.  

Z: Ale jest też dobra scena w Star 

Warsach, kiedy ona mówi „nie będę z 

panem rozmawiała, pan jest bandytą”. 

Wyobrażacie sobie? Jest taka scena i to 

jest piękne! No, ale wydaje mi się, że się 

trochę zintegrowaliśmy….W zeszłym 

roku robiliśmy dekoracje do One Actor 

Theatre i robiliśmy ostatnią próbę 

czytaną, ja to bardzo miło wspominam. 

Więc to jakoś tak… 

O: Chyba poleci.  

A: Generalnie my się wszyscy bardzo 

lubimy.  

Z: To prawda. Wcale nikt na nikogo nie 

krzyczy, nie denerwuje się  

Ola: Wcale nie, Zowja. 

Jakie są wasze najlepsze 

wspomnienia? 

O: To może jakoś po kolei? Bo ja na  

przykład muszę pomyśleć.  

A: Ja też. 

O: Tego jest dużo. 

A: Na pewno nie KATAR… 

Z: KATAR sam w sobie był okej. 

A: Ale był stresujący. 
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Z: Pozostawił niesmak troszeczkę, ale 

był fajny  jako doświadczenie. 

O: Ja bardzo dobrze wspominam jak 

jechaliśmy do Bydgoszczy i Szymon 

Sokołowski, którego dziś z nami nie ma, 

miał zrobić jedną rzecz- wziąć szlafrok, 

jedyny rekwizyt. Czego nie wziął? 

Szlafroka. Potem przez całą drogę 

szydziliśmy z niego. 

Z: Artur Nowak bardzo się z niego śmiał. 

O: W przerwie między lajwami śmiał się 

z Szymona. 

A: W sumie premiera była fajna. 

B: No… 

Z: Dla mnie premiera była strasznie 

stresująca. 

Ola: Dla mnie też. Bo czasem nie 

wiedziałam, kiedy mam grać i fortepian 

był bardzo głośno. 

O: Mi się przypomniało, jak pierwotny 

pomysł był, że lis miał jeść kurczaka. My 

zamówiliśmy chyba KFC. Ludzie już są, 

czekają, a tu nagle przybiega Kamil 

Oswald z chicken wingsami, żeby mi 

podać, a ja się nonszalancko z tyłu 

wychyliłem i zacząłem jeść. 

Z: Połowa ludzi nawet tego nie 

zauważyła.  

O: Ale to było śmieszne. Ja już jakiś czas 

temu sobie wymyśliłem, co mnie 

bardzo śmieszy i Koca chyba też, że 

scena z lisa z Blond to jest scena 

nieletniego w sklepie monopolowym: 

„Ja też potrzebuję dowodu”, „Ale pani 

mi nie ufa”. 

Z: Tak, bo to była taka próba, że 

pojechaliśmy do Basi i bardzo nam się 

nie chciało nic robić, było strasznie 

zimno, wszyscy siedzieliśmy w 

milionach warstw ubrań i 

kombinowaliśmy, co zrobić, żeby nie 

robić tego, co musimy. Sam wyjazd do 

Bydgoszczy, moim zdaniem, był fajny. 

B: To prawda, był super.  

Z: Bo w Bydgoszczy byli tacy mili ludzie, 

co się stało? 

O: Szczególnie jak Artur Nowak wszedł 

w konfrontację z drugim panem 

Nowakiem. 

Z: W Bydgoszczy był drugi pan Nowak, 

on przyszedł jakoś na 15 minut 

spektaklu i Artur Nowak nie mógł tego 

przeżyć. Po spektaklu poszliśmy na 

herbatkę do pani wicedyrektor i pan 

Nowak bardzo przeżywał tamtą 

sytuację, i pani wicedyrektor 

powiedziała „dobra, to chodźmy do 

niego!”  Poszliśmy do niego i  to było 

bardzo niezręczne.  

B: Mi się też bardzo podobało, jak na 

KATARZE siedzieliśmy w garderobie i 

pan Nowak zaczął opowiadać bardzo 

szczegółowo pewną historię. Mi po 

prostu wybuchała przepona. Teraz 

mrugnięcie okiem do pana Artura. 

Z: Nie mówimy, co pan powiedział. 

Pamiętamy.  

(bardzo intensywny śmiech) 

Oliwia: Dlaczego akurat ten dramat? 

Z: Bo tak powiedział Artur Nowak. Jak 

to przeczytałam, to nie wiedziałam, jak 
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mamy to zrobić, bo tam  w 

pierwowzorze jest rusztowanie i 

wszystko dzieje się na piętrach. Miałam 

taki moment, że jak widziałam 

rusztowanie, to się zatrzymywałam i 

zastanawiałam się, jak to zrobić. 

O: Myślę, że 

można tu 

zaznaczyć 

inne 

pomysły, 

które 

podsuwał 

nam pan 

Nowak. Na 

przykład lis 

miał 

dosłownie 

lizać kury.  

Z: Albo był 

pomysł na 

zakończenie, 

kury miały 

chodzić i 

rozdawać 

ulotki klubu go-go. 

Oliwia: Oprócz wspomnianej 

Bydgoszczy, gdzie jeszcze 

występowaliście? 

Z: Występowaliśmy trzy razy - premiera 

w szkole, potem w Bydgoszczy i na 

KATARZE. 

O: I będzie ostatnie granie „Serenady” 

w czerwcu.  

B: Dla pana Żarskiego.  

O:  Bo pan Żarski mówił, obiecywał, 

zarzekał się, że przyjdzie na KATAR, ale 

nie przyszedł! 

A: Będziemy to jeszcze grać? 

Z: No w szkole możemy to jeszcze 

zagrać, żeby pan Żarski w końcu 

przyszedł. 

A: To będzie fajny czerwiec. 

O: Bo wy będziecie już po maturach. 

 Czyli oprócz tego nie planujecie już 

występować? 

Z: To się niestety raczej nie uda, bo 

jesteśmy wszyscy zaangażowani w inny 

projekt, który przygotowujemy na 

marzec, więc to się będzie pokrywać. To 

trochę smutne, bo po KATARZE 

dostaliśmy zaproszenie do 

Inowrocławia, pan Nowak chciał, 

żebyśmy jechali do Poznania, ale nie da 

się tego połączyć. 

O: Wydaje mi się, że gdyby to było po 

marcu… 

Z: No tak, gdyby to było po premierze to 

tak, bo mamy to na tyle opanowane, że 

dwie próby i możemy grać. Zobaczymy, 

ale nie planujemy. Jakby się udało to 

chętnie. 

Oliwia: A myślicie indywidualnie o 

jakichś konkursach, czy po prostu 

występowanie razem? 

Z: Osobno? 

O: Liczy się dobra 

zabawa.

  

Z: Liczy się duch teatru. 

FOTO:  profesor  ARTUR NOWAK 
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B: Jeden za wszystkich, wszyscy za 

jednego. 

 Czy pracujecie w tym samym czasie 

nad różnymi projektami i jak to 

łączycie? 

Z: Czy to czas zacząć mówić o projekcie  

„Kopernik: Sięgając Gwiazd”? 

O: Możemy jakiś taki delikatną 

zapowiedź.  

Z: To co, ja mam mówić? Robimy w 

jeszcze większej grupie musical o 

Koperniku, mamy jutro ostatnią próbę 

pierwszego aktu. Jak to łączymy? Nie 

było momentu żeby to się jakoś 

strasznie gryzło. Jak  

przygotowywaliśmy się do KATARU, to 

musieliśmy to jakoś pogodzić, ale nie 

odwoływaliśmy prób Kopernika.  

Ola: Przez KATAR  była odwołana próba.  

Z: No tak, w sobotę raz nie mieliśmy 

próby przez to.  

O: O czym jest musical? 

Z: Aż tyle mam mówić? Musical jest o 

Koperniku. Jego życie, jego młodość, 

jego konflikt z wrogiem, jest historia 

jego przyjaźni, jego miłości, jego 

ambicji, wszystko jest! 

O: Wszystko oparte na historycznych 

faktach! 

Z: To będzie super. 

O: Wyczekujcie słońca czwartego dnia. 

Z: Dwudziestego czwartego marca. 

O: Tydzień przed Wielkanocą.  

 Jak często mieliście próby? 

A i O: Raz w tygodniu 

Z: Przed samą premierą był taki 

moment, że musieliśmy robić 

dodatkowe próby. Wtedy były nawet 

trzy w tygodniu.  

O: W Hadesie były próby. 

Ola: To było tak, że Zowja dwa tygodnie 

przed premierą jechała do Londynu. 

Z: To nie były dwa tygodnie, to był 

mocny miesiąc.  

Ola: Na pewno nie. To było bardzo mało 

czasu. Tuż przed wyjazdem Zowja 

stwierdziła, że chce muzykę do 

spektaklu.  

Z: Ale zapytałam, czy możesz i 

powiedziałaś, że okej. 

Ola: Zrobiłam? Zrobiłam. 

Z: Działanie na ostatnią chwilę to moja 

pasja.  

O: Dzień przed premierą byłam u Zowji, 

wracałam ostatnim dziennym 

autobusem, tak, że byłam około 

północy w domu, bo ustalałyśmy co i 

gdzie mam grać. To było stresujące. 

O: Tu trzeba zaznaczyć, że motyw 

główny to miało być „My Way” od 

początku i na pewno ma metaforyczny 

przekaz.  

 Czy wiążecie swoją przyszłość z 

teatrem?  

A: Tak! Ja chcę sprzątać  w teatrze! Albo 

sprzedawać bilety. To moje marzenie. 

O: To ja bardziej chcę pracować jako ten 

pan, co stoi  w Horzycy.  
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B: Zosia będzie reżyserem.  

Z: Odpisali mi! Od razu! Następnego 

dnia!  

O: I co? Napisali, że masz wpadać?  

Z: Tak. 

O: To trzeba też wytłumaczyć, że po 

KATARZE dyrektor artystyczny Horzycy, 

który był cześcią jury, zaproponował 

naszej reżyserce staż. 

Z: Staż to dużo powiedziane… 

O: STAŻ W HORZYCY! Staż przez duże S! 

Z: Mogę tam przyjść, patrzeć na próby i 

mówić, że świetna robota. Ale muszę 

też zdać maturę z matmy, a to się 

gryzie. Coś wymyślę. 

 Czy macie jakieś sukcesy teatralne? 

Razem lub osobno. 

Z: Dostaliśmy trzecie miejsce na 

KATARZE. 

O: Ty, Basiu i ja też. Bo „Płaskowyż” i 

„Gluten”. Pozdrawiamy Tadeusza 

Misiaszka, który wyreżyserował 

„Gluten”, w którym grałem i dostaliśmy 

pierwsze miejsce na Brodnickiej Uczcie 

Teatralnej.  

Ostatnie pytanie: podzielicie się jakąś 

anegdotą, dodacie coś od siebie? 

B: A nie było już dużo anegdot? 

Z: Mi się podobało jak piętnaście minut 

przed premierą Olek zgubił wstążkę i 

musiałam biec kupić inną. Rzadko 

biegam tak szybko.  

O: Wydaje mi się, że ta wstążka była 

wtedy w moim płaszczu. Na pewno się 

potem znalazła.  

A: A kiedyś Kocu dzwoniła do mnie, że 

nie ma wstążki. 

W: Ta wstążka ciągle się gubi. 

O: Ona nie chce grać w tym spektaklu. 

Korzystając z okazji, ja mam pytanie do 

Ani i Weroniki. W pierwszej scenie, jak 

Sokół nonszalancko was klepie w 

pośladki, jak wam z tym jest? 

A: Mi to nie przeszkadza jakoś bardzo. 

Ale Sokół ma taką siłę, że jak nas w 

którejś scenie szarpie, to czasem mam 

siniaki. To mi się nie podoba. 

W: Szymon strasznie nas szarpie. 
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B: Ale jest taka scena w Koperniku, że 

Szymon mnie tak jak kumpel łapie za 

kark, ale robi to strasznie mocno, a 

potem jeszcze się pyta czemu jestem 

taka sztywna. To jest chyba genetyczne. 

Z: Na pewno. A ze śmiesznych rzeczy - 

znaczy wtedy mnie to nie bawiło - ale ta 

sytuacja jak Szymon się bardzo 

rozchorował tuż przed premierą… 

A: Ciekawe było to, jak czasami nie 

mieliśmy auli, to mieliśmy próby 

gdziekolwiek. Nawet zapomniałam, że 

mieliśmy próby w Hadesie.  

Z: Mieliśmy też próbę na dziedzińcu. 

Ola: Wtedy padało.  

A: Idealna próba.  

Z: Kiedyś mieliśmy próbę u Basi, kiedy 

było strasznie gorąco. 

B: Była też taka próba, że na początku 

mieliśmy próbę my, a potem 

przyjeżdżał mój i Oli zespół na próbę. To 

był taki dzień porażki.  

Z: To było tydzień przed premierą i 

wszystko nam się sypało.  

B: Później przyszli chłopacy z zespołu i 

zaczęli krzyczeć i myślałam, że się 

rozpłaczę. Było okropnie. 

O:  Ja pamiętam coś bardzo miłego, to 

był bardzo miły komentarz. Po 

premierze pani Erdman podeszła do 

mnie i powiedziała, że nie lubi teatrów 

amatorskich, ale jej zdaniem my nie 

byliśmy amatorskim teatrem. 

Z: Ale na KATARZE też usłyszeliśmy dużo 

miłych słów. Ludzie z innych spektakli 

nam gratulowali. 

O: To jest miłe, ale nigdy nie wiem czy 

to jest fałszywe, czy nie.  

B: Mam wrażenie, że ludzie nie wiedzą, 

co to jest KATAR. 

 Coś jeszcze? Jak wam się pracuje z 

panem Arturem Nowakiem? 

O: Pan Nowak ma pełno pomysłów. Nie 

wszystkie są dobre, ale niektóre tak. 

A: Na przykład pomysł z kredą.  

Z: Gdyby nie pan Nowak, to by nas tu 

nie było, bo to był w końcu jego pomysł. 

B: Poza tym on z nami wszędzie jeździ. 

O: A jest polonistą i jednak ma sporo 

roboty. I jeszcze ma życie poza pracą.  

Z: Możemy jeszcze powiedzieć, że 

wszystko się miesza. Na próby do 

„Kopernika” wkradają się odniesienia 

do „Serenady” i odwrotnie.  Na próbie 

u Basi, jak nam się nie chciało nic robić, 

to Olek mówił głosem swojej postaci z 

”Kopernika”. Można łączyć dwa 

projekty i jest super.  

(cisza) 

Z: Gdzie jest Szymon? (śmiech) 

A: Olek, zakończ. 

O: Wy tego nie widzicie, ale ja to 

zauważyłem. Na plakacie jest Cezary 

Żak, który palcem wskazującym 

pokazuje na mnie, ale to nie muszę być 

ja, to może być każdy z was. Pod jego 

wizerunkiem jest napis „możesz być 

następny Ty”. Więc pamiętajcie, jeśli 

będziecie kiedyś chcieli bawić się w 

teatr, w waszym życiu też może się 

pojawić taki Cezary Żak, który wam 
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powie, że następny jesteś ty, trzeba 

próbować nowych rzeczy i ogólnie do 

przodu.  (śmiech) 

B: Właśnie! 

Z: Więc róbcie teatr, jak nas tu nie 

będzie, bo my w większości jesteśmy z 

maturalnych.  

O: Ze Szpili dramatycznej to tylko 

zostanę ja i Sokół, prawda? 

Z: No jeszcze Martwa.  

O: Aha. 

Z: Ale na pewno ktoś jeszcze przyjdzie. 

Szczególnie, że ma powstać sala prób w 

kafeterii. 

O: Ja sądzę, że ona będzie, jak mnie już 

tu nie będzie.  

Z: Pan Nowak to otworzy, na pewno. 

B: I zrobi przemowę o Szpili.  (śmiech) 

Z: Ale stronie szkoły jest bardzo ładny 

opis Szpili. 

Ola: Ja też miałam ładny opis. 

Z:  Przed premierą pan Artur Nowak 

wstawił na stronę szkoły zdjęcie 

uśmiechniętej Oli przy pianinie z 

opisem „Cześć, jestem Ola i jestem 

autorką muzyki improwizowanej do 

spektaklu Serenada” 

O: Ty wyglądałaś, jakbyś była w jakimś 

muzeum, a to byłby odwzorowany  

fortepian Chopina, przy którym chciałaś 

sobie zrobić zdjęcie. 

Z: Kolejnego dnia poszłyśmy 

do niego, poprosić, żeby 

zmienił opis, a on powiedział 

„Ale to takie fajne, z jajem! 

Takie młodzieżowe!” (śmiech) 

B: Cześć, jestem Ola. 

O: A to będzie mój spot 

wyborczy. Tak to brzmi. 

B: Ale pan Nowak często robi 

takie rzeczy. Ja też miałam 

zdjęcie z opisem „Cześć, 

jestem Basia i grałam z 

chłopakami na otrzęsinach” 

czy gdzieś.  

A: Najlepsze było, jak pan Nowak zrobił 

wydarzenie „Szpila w Bydgoszczy” i pięć 

osób brało udział, czyli my. 

Z: Pan Nowak na pewno robi nam dobrą 

promocję. Może jak włączają mu się 

lajwy na spektaklu, to nie jest najlepiej. 

B: Albo jak dzwoni mu telefon. 

O: Albo jak godzinę przed spektaklem 

trzyma nam telefon przed twarzą. 
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Z: Ale oglądajcie te lajwy, żeby mu nie 

było smutno. 

O: Dla dobra naszego i naszego 

ulubionego profesora. 

Z: Święta są… 

O: Właśnie! Pokażcie rodzinie i 

przyjaciołom. Czas pojednania. 

Z: Jak wracaliśmy z Bydgoszczy to pan 

Nowak był taki smutny. 

A: Chciał ukryć te lajwy, bo były tylko 

dwa lajki. 

O: A jedno polubienie to zawsze profil 

1LO.   

B: Ale czasem absolwenci komentują 

„Pozdrawiamy najlepszego profesora! 

Ale super, że Szpila dalej funkcjonuje!” 

O: Zowja ma w sobie coś z Nowaka. 

B: To te brwi. 

Z: Następny na lajwie będziesz ty! 

(śmiech) 

Z: Cieszy mnie, że można w naszej 

szkole się rozwijać. W mało której 

szkole są możliwości, żeby zrobić coś 

prawie samemu, autonomicznie i to na 

wysokim poziomie. 

O: No. 

(chwila ciszy, potem śmiech)  

To co, wszyscy się wygadali? W takim 

razie dzięki! 
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Między 1 a 10 grudnia 2017r. w wielu 

polskich szkołach, bibliotekach, 

kawiarniach, a także domach 

prywatnych odbył się Maraton Pisania 

Listów – ogólnoświatowa akcja 

Amnesty International. Jej głównym 

celem jest napisanie i przesłanie jak 

największej ilości listów w obronie 

ludzi, w stosunku do których zostały 

złamane prawa człowieka.   

7 grudnia 1LO już po raz dziesiąty 

przystąpiło do wspomnianej akcji. 

Maraton odbywał się w szkolnej auli, 

rozpoczął się o 9:50 i trwał 

nieprzerwanie przez następne 3 

godziny lekcyjne. Nasi uczniowie 

wsparli swoim słowem pochodzącą z 

Jamajki Shackelię Jackson, Finlandczyka 

Sakrisa Kupila, Chinkę Ni Yulan, 

Izraelczyków Farida al-Atrasha i Issę 

Amro oraz Tanera Kılıça wraz z 

dziesiątką innych obrońców praw 

człowieka z Turcji.   

W tegorocznym maratonie wzięła 

udział znaczna część jedynkowiczów. 

Dlaczego tak chętnie pisali listy?  Nie od 

dziś wiadomo, że nasza szkoła jest 

otwarta na różnego typu akcje 

charytatywne. Nasi uczniowie po 

prostu lubią pomagać innym. 

Świadomość, że mogą odmienić czyjeś 

życie daje im siłę do działania, co można 

zauważyć chociażby w liczbie 

napisanych w ramach tegorocznego 

maratonu listów, których było aż 3248, 

co stanowi około 1% wszystkich listów z 

Polski (w całym kraju napisano ich 

308838). Mając na uwadze fakt, że 

maraton rozgrywał się w 705 miejscach 

w Polsce, jest to naprawdę bardzo 

dobry wynik. 

Za przygotowanie tegorocznej edycji 

maratonu podziękowania należą się 

MARATON PISANIA LISTÓW 
AMNESTY INTERNATIONAL 
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pani pedagog Małgorzacie Boguckiej-

Pabian oraz liderom: Laurze Żary, 

Agacie Glatzel, Annie Maksymowicz, 

Wiktorii Noskowskiej, Monice 

Kwiatkowskiej, Zosi Korniluk, 

Katarzynie Dołasińskiej, Klaudii 

Krzykowskiej, Weronice Jankowskiej, 

Weronice Kozłowskiej, Oli Krajewskiej, 

Agacie Norkowskiej, Agnieszce Kulpie, 

Przemysławowi Topolewskiemu, 

Agacie Daniszewskiej oraz Sandrze 

Gwizdalskiej, którzy włożyli swoje serca 

w organizację tego wydarzenia. 

Klaudia Krzykowska
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W piątek, 15 grudnia, szkolna galeria 

Suszarnia zorganizowała drugi 

pokonkursowy wernisaż. Temat  

konkursu brzmiał „Blaski i Cienie 

Jedynki”, a głównym jego bohaterem 

został budynek naszej szkoły. 

Chcieliśmy zwrócić uwagę uczestników 

na rolę, jaką w naszym Liceum 

odgrywają blaski i mrok. Otrzymaliśmy 

fotografie od 6 osób i zdecydowaliśmy 

się rozdać nagrody za trzy pierwsze 

miejsca: 

I miejsce: Zuzanna Margol 

II miejsce: Weronika Brączkowska 

III miejsce: Alicja Sztuczka  

My piątkowe popołudnie spędziliśmy w 

kameralnym gronie, ale mam nadzieję, 

że ten, kto był, potwierdzi, że udało 

nam się stworzyć urokliwą atmosferę. 

Na fotelach, które posłużyły nam za 

scenę, zaśpiewali i zagrali Basia Nowak, 

Artur Iwiński i Kuba Więckowski  oraz 

(niespodziewanie) Olek Gałązka. 

Mogliśmy tez cieszyć się ciepłą herbatą 

i poczęstunkiem przy świetle lampek 

choinkowych. Dziękujemy wszystkim, 

którzy postanowili nas odwiedzić. 

Zapraszamy jednocześnie do oglądania 

prac, które można zobaczyć obok sali nr 

50. Wiszą one w nowych antyramach, w 

których posiadanie weszliśmy dzięki 

uprzejmości firmy EFEZ.  Wkrótce 

ogłosimy temat następnego konkursu i 

liczymy na jeszcze więcej zgłoszeń - 

wtedy będziemy mogli zaprosić Was na 

kolejny wernisaż. Do zobaczenia 

Marysia Grzybowska

BLASKI I CIENIE JEDYNKI 
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Wraz z początkiem grudnia 

ogarnia nas tak zwany 

„przedświąteczny szał”. Sprawia on, że 

centrum miasta mieni się różnymi 

barwami, a w galeriach handlowych na 

przemian grają „Last Christmas” i „All I 

Want For Christmas Is You”. Dekoracje, 

muzyka i filmy, które są niezmiennie 

puszczane od paru lat na tych samych 

stacjach telewizyjnych, tworzą 

świąteczny nastrój. Tylko czy nie 

znudziły nas już dobrze znane nam 

ekranizacje? Może czas przerwać 

tradycję świąt z Kevinem, a zamiast 

tego zobaczyć nowości filmowe, które 

mogą nas w jakiś sposób zaskoczyć? 

 Największe toruńskie kino 

posiada szeroką ofertę filmów 

świątecznych. Z pewnością zadowoli 

miłośników komedii, a także fanów 

polskich ekranizacji. Dla najmłodszych 

kino oferuje „Pierwszą gwiazdkę” oraz 

„Magiczną zimę Muminków”. Na tę 

drugą, kultową ekranizację, z 

pewnością mogą iść osoby, które chcą 

powspominać bajkę z dzieciństwa.  

 Jak już wspomniałam, 

toruńskie kino oferuje nam komedie 

świąteczne. Jedną z propozycji jest 

druga część filmu „Tata kontra tata”. 

„Co wiecie o swoich dziadkach?” 

opowiada o rodzinnych świętach z 

udziałem dzieci, ojców i dziadków. Na 

ekranie możemy zobaczyć Marka 

Wahlberga, Willa Ferrella oraz Mela 

Gibsona, zaś reżyserią zajął się Sean 

Anders. Drugą amerykańską komedię 

wyreżyserowali Jon Lucas i Scott 

Moore. „Złe mamuśki: Jak przetrwać 

święta” przedstawia świąteczne 

przygotowania z perspektywy kobiet. 

Co ciekawe, komedia ta przyciąga nie 

tylko żeńską część widowni; może jest 

to spowodowane obecnością Mili Kunis 

albo Kristen Bell, które wcieliły się w 

role głównych bohaterek.  

„Listy do M.” w reżyserii Tomasza 

Koneckiego stają się powoli w Polsce 

standardową grudniową komedią. 

Akcja trzeciej części nie jest już 

zaskakująca, jednak nadal duża część 

widzów wybierająca się na ten film 

wychodzi z niego zadowolona. 

Prawdopodobnie jest to spowodowane 

prostotą fabuły (brak zawiłych wątków, 

przedstawienie życia codziennego). 

Okres świąteczny wymaga od nas 

dużego stresu związku z 

przygotowaniami Wigilii oraz z 

zakupieniem odpowiednich prezentów, 

a taki film stanowi bardzo dobrą 

odskocznię od niego.  

Kolejnym polskim filmem jest „Cicha 

noc”. Reżyser Piotr Domalewski nie boi 

się pokazać naszych grzechów oraz nie 

posiada obaw przed wytknięciem nam 

słabości. Taka właśnie jest „Cicha noc” 

– szczera. Sam film przedstawia 

KINO NA ŚWIĘTA 
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rodzinne święta po przyjeździe 

głównego bohatera, Adama, zza 

granicy. Nikt z członków rodziny nie 

spodziewał się, że jego pojawienie się 

będzie miało duży wpływ na ich dalsze 

życie. W postać Adama wciela się 

Dawid Ogrodnik. Oprócz niego możemy 

jeszcze zobaczyć na ekranie Tomasza 

Ziętka, Arkadiusza Jakubika oraz Marię 

Dębską. Nie da się pominąć faktu, że 

reżyser bardzo trafnie dobrał aktorów 

do swojego dzieła dzieła, a sam film już 

cieszy się powodzeniem. 

Krótko mówiąc, Domalewski, Konecki 

oraz Anders ukazali, że w święta 

powinno się porzucać rutynę, a także 

poświęcić chwilę czasu rodzinie. 

 

Zuza Przyborkiewic
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Strach towarzyszy człowiekowi 

na każdym etapie życia. Właściwie 

codziennie możemy się czegoś bać, 

nieważne czy chodzi o nauczycielkę 

chemii, chodzenie po Bydgoskim 

Przedmieściu wieczorem, czy 

podejrzanych chłopaków w dresach. Na 

szczęście są to tylko momenty grozy, z 

którymi udaje nam się jakoś uporać. 

Jednak w naszym wieku, jakże już 

poważnym, pojawiają się problemy i 

pytania, które mogą wywoływać w nas 

obawę niedającą o sobie zapomnieć.   

 Ta część z nas, która niestety 

nie zamierza studiować informatyki, 

prawa lub medycyny, może mieć 

niemały kłopot z wyborem kierunku 

odpowiedniego dla siebie, który spełni 

wszystkie oczekiwania związane z 

przyszłą pracą. Nie każdemu z nas dane 

jest mieć ścisły umysł, a póki co, to 

właśnie ścisłowcy są uważani za osoby 

o świetlanej przyszłości. Reszta 

zapewne zmierzy się z większą ilością 

problemów, ustalając swoje plany na 

przyszłość. 

 Ważne, żeby wiedzieć, 

czego się chce. Na tym etapie raczej 

każdy zdaje sobie sprawę z czego jest 

dobry i co sprawia mu przyjemność. 

Jeśli wiemy, w czym czujemy się dobrze, 

wybór kierunku nie powinien sprawiać 

problemu. Tylko czy wybrany kierunek 

przyniesie pracę, którą będziemy lubili, 

a która jednocześnie przyniesie 

satysfakcjonujące zyski? Nie od dziś 

wiadomo, że humaniście trudniej 

znaleźć zatrudnienie, w dodatku dobrze 

płatne, jednak trudniej nie oznacza, iż 

jest to niemożliwe. Przede wszystkim, 

jeśli jest się w czymś dobrym, nie należy 

z tego rezygnować. Nie można się też 

zbyt łatwo i zbyt szybko poddawać. 

Ciężką pracą możemy sobie 

zagwarantować godną przyszłość. 

Trzeba tylko chcieć.   

 Warto pamiętać, że 

marzenia same się nie spełniają, 

marzenia trzeba spełniać. Może to 

kosztować nas dużo trudu, kilka 

zawodów, czasami nawet wiele 

smutku. Jeśli czujesz, że jesteś dobry z 

polskiego, to rób to co kochasz, rozwijaj 

swoje zdolności i zainteresowania, a 

matmę tylko zdaj. Bądź sobą, a na 

pewno nigdy nie będziesz tego żałować. 

Uwierz w siebie i w to, że potrafisz.  

 Słuchanie głosów, które 

próbują nam uświadomić, że robimy 

źle, nie jest najlepszym pomysłem. Po 

pierwsze, najczęściej rada ogranicza się 

do krytyki naszego wyboru bez podania 

alternatywy.  „Trzeba było wybrać 

matematykę” nie zalicza się przecież do 

ukazania innej możliwości. Po drugie, 

jeśli mamy problem, lepiej 

HUMANIŚCI KOŃCZĄ W MAKU 
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porozmawiać z kimś, kto chce dla nas 

dobrze, lub ma jakieś doświadczenie 

związane z naszą sytuacją, niż słuchać 

nieprowadzących do niczego 

komentarzy.  

 Sama wybieram się na 

dziennikarstwo. Wielu sugerowało, że 

w najlepszym wypadku skończę w 

innym zawodzie, pojawiały się też 

opinie, że dziennikarstwo (w 

szczególności prasowe, które mam w 

planach) umiera. Kilka lat temu ludzie 

mówili o umieraniu książek, a jak dotąd 

zyskują one na popularności. Słów 

krytyki jest wiele, mimo to nadal nie 

zmieniłam swoich zamiarów. Chyba nie 

ma już dla mnie ratunku. Póki co nadal 

trzymam się nadziei, że pokażę 

wszystkim, jak bardzo się mylili. Bądź co 

bądź, w McDonaldzie nigdy nie 

zabraknie miejsc pracy. 

 

Oliwia Dziemianowska
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15 listopada, zapamiętajmy tę 

datę. Większość z nas tego dnia poczuła 

pewnego rodzaju zaburzenie estetyki, 

większość z nas, idąc sprawdzić zmiany 

w planie, doznała kilkusekundowego 

szoku klaustrofobicznego. Z początku z 

zaciekawieniem, później już z nostalgią 

mijaliśmy zamknięte drzwi, za którymi z 

wiatrem ulatywały możliwości będące 

dla nas do tej pory tak zwyczajne i 

codzienne, a które od tego dnia miały 

się stać również niedostępne. 15 

listopada był dniem zmian odczuć, 

destabilizacji uległ też pewien 

wizerunek; zamknięcie drzwi, z trudem, 

ale zrozumieliśmy, jednak tego, co 

wydarzyło się kilka godzin później z 

podestu auli, tak dzielnie służącej nam 

jako podstawa dla artystyczności tej 

szkoły, nie zapomnimy długo. Ktoś 

uznał, że upadek jest jak wysoki lot, 

który prowadził do tej pory, tylko 

jeszcze szybciej dojdzie do celu, ale w 

świecie z tak silną grawitacją, upadek 

na dno nie zasługuje na wyrazy 

pogardy, więc spuśćmy na to 

wystąpienie zasłonę milczenia. To, co 

od czasu tego wystąpienia ma miejsce 

wśród nas, nie powinno mieć nazwy 

innej niż „napięcie”; nie tylko 

atmosfery, ale też jako napinanie 

samych siebie, wynajdowanie 

kolejnych szachów, by przeciwna 

drużyna nie mogła wykonać 

niepożądanego ruchu. Przyjaciele i ci 

nieprzyjacielscy! Niech nie rzuca 

rękawicy ten, kto ma tak brudne ręce. 

Można jednak dostrzec w tym, że na 

korytarzach pachnie zabijaniem, lepszą 

stronę. Niejedna karteczka z 

nazwiskiem została już zapisana, 

niejeden już otwierał usta, by 

wypowiedzieć ich treść, ale nadal nikt 

nie zabrał głosu; to daje, może płonną, 

ale nadzieję. Pamiętajmy, co kuleje - 

idzie, a anonimy mogą pisać tylko ci, 

którzy rzeczywiście są nikim. Kończąc 

ten niepotrzebny wywód, chciałbym 

zaapelować do wszystkich stron 

konfliktów, do belferskiej, by w ramach 

poszukiwań nie zamykali za sobą drzwi 

tradycji tak pięknej, jaką jest wolność, i 

by pamiętali, że atmosfery nie tworzy 

się wynikami. Do nas samych, byśmy, 

nawet kulejąc, szli dalej. (po cichu) 

Jeden z nas pozwala sobie dołożyć 

wiersz autorstwa przyjaciela, oddający 

ducha sprawy: 

Niechciane pióra wetkane w przeguby 

ciążą bardziej niż kule ołowne 

nawet co ma Cię uskrzydlić wbrew 

Tobie prędzej prowadzić Cię będzie do 

zguby Odrzucić, czy kupić to?  

W obliczu przędzy lichej jakości w 

obliczu życia jednostkowości  

Jakem człowiek, prawdy się nie dowiem 

Anonim

GRZYBOBRANIE Z NAGONKĄ 
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Od 19 do 20 stycznia w Pierwszym Liceum Ogólnokształcącym odbędzie się 

“Dzień Komiksu”. Impreza ta jest skierowana, nie tylko do społeczności szkolnej, lecz 

do wszystkich  miłośników komiksu z Torunia i okolic. Wśród naszych gości pojawią 

się takie osobistości jak Joanna “Kiciputek” Babis, Michał “Śledziu” Śledziński, Jakub 

“Dem3000” Dębski, Piotr “Śmiechu” Wojciechowski oraz wiele innych, którzy nie tylko 

poprowadzą spotkania autorskie, ale także warsztaty, podczas, których będzie można 

rozszerzyć swoje umiejętności. Pierwszego dnia przewidujemy również koncert oraz 

wystawę, dla spełnienia wrażeń audiowizualnych. Zamknięte w murach zabytkowej 

szkoły, wydarzenie, będzie okazją do zatracenia się w świecie komiksu. Oferujemy 

także konkurs na najlepszy ośmiostronicowy komiks. Koniec nadsyłania prac 

konkursowych- 10 stycznia. Zapraszamy. 

Od 19 do 20 STYCZNIA 2018 

DZIEŃ KOMIKSU 

 


