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W ten oto sposób dobrnęliśmy do ostatniego 
tegorocznego wydania gazetki szkolnej .  
Za nami już wszystkie wydarzenia, przed nami 
kolejne wakacje. Ale zmian jest o wiele więcej 
niż mogłoby się wydawać na pierwszy rzut 
oka. Jak co roku odchodzą w świat trzecie 
klasy. Niby nic wielkiego, jednak dla mnie 
ten fakt znaczy wiele. Oznacza to, że nie będę 
już dłużej redaktorem naczelnym Obiektywu,  
a moje obowiązki w przyszłym roku przejmie 
ktoś inny. Mimo nieuniknionego przemijania,  
niczego, co dotychczas stworzyliśmy razem 
z naszymi redaktorami, nie żałuję. Była to 
wspaniała możliwość rozwijania własnych 
umiejętności i odkrywania własnej osobowości 
właśnie na kolejnych stronach gazetki. Takie 

przygotowanie daje mi dużą pewność podczas 
wstępowania w czekający mnie etap życia. 
Wierzę, że moi Redaktorzy, z którymi miałem 
przyjemność pracować przez co najmniej rok,będą 
podtrzymywać tę wspólną szkolną tradycję, której 
jesteśmy kreatorami.

I choć czuję melancholię, to wiem, że owo 
literackie doświadczenie, zaprocentuje w dalszym 
procesie stawania się człowiekiem.

Zapraszam więc do zagłębienia się w mój 
finałowy numer gazetki, na którego stronach 
zostawiłem wszystkie swoje wspomnienia 
związane z tą szkołą!

Bartłomiej Jaskulski
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C o  n o w e g o ?

Trzecie klasy łatwo nie mają - strzeżcie się 
drugo- i pierwszoklasiści i już przygotowujcie 
się na jeden z najważniejszych egzaminów  
w Waszym życiu. Maturzyści już poczuli 
zapach tego głównego dania serwowanego nam 
przez Centralną Komisję Egzaminacyjną. A jak 
zareaguje na nie ich żołądek?

O tym dowiedzą się tak naprawdę dopiero  
3 lipca, gdy nadejdzie ten Sądny Dzień dla wielu 
ze świeżo upieczonych absolwentów, choć już 
teraz są spekulacje i odliczanie procentów na 
palcach. Tylko czy wszystkim się powiedzie?

Atmosfera poprzedzająca rozpoczęcie Wielkich 
Dni nie sprzyjała przygotowaniom do matury. 
Ciepło, przyjemnie, nic tylko wylegiwać się nad 
jeziorem albo na plaży. Ale CKE zgotowało nam 
niespodziankę! Jeszcze nie umilkła muzyka, 
jeszcze nie dogasł majówkowy grill... A już  
w dłoni kalkulatory, co najmniej trzy długopisy 
każdy (z czarnym tuszem), w drugiej dowód 

osobisty i strój galowy na ciele. Podano do 
stołu! Tylko kto jest posiłkiem, a kto jedzącym? 
Uczniowie czy CKE?

Danie główne czas zacząć

Klasówki i kartkówki to tylko przystawki, 
małe szprotki w morzu wymagań maturalnych. 
Natomiast już po próbnych maturach wszyscy 
dowiedzieli się, jak wiele wysiłku trzeba włożyć, 
żeby przygotować się na danie główne. Już 
w piątek na pierwszy ogień – podstawowy 
polski. Sama umiejętność czytania i pisania 
nie wystarczy, bez wiedzy nie ma nadziei, 
tym bardziej, że pytania tylko teoretycznie 
wyglądają na proste. A może są nawet aż zbyt 
proste? W końcu tęsknota nie może być aż tak 
skomplikowana, więc można przedstawić wiele 
przykładów… Kilka przykładów czy tylko jeden?! 
„Podaj przykład” to tylko gra słowna CKE czy test 
na czytanie ze zrozumieniem? Czyżby jednak 
tkwił w teście jakiś haczyk?

PATRYCJA HAMERA

GŁÓWNE DANIE MATURZYSTÓW JUŻ ZA NAMI.  
JAK ZAREAGUJĄ NA TO ICH ŻOŁĄDKI???
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No cóż ,  weekend na  odzyskanie  s i ł  
i zaczynamy prawdziwe matury, jak określił to 
sam Pan Jerzy Nowosielski. W końcu polski to 
zawsze jest tylko rozgrzewka. Przecież wszystko 
wiemy i umiemy! Serio! U nas inaczej się nie da, 
mimo szczerych chęci.

Damy radę < matematyka?

Nadchodzi więc, obiecany Sądny Dzień – 
matematyka podstawowa!

Po ponad godzinie z twarzy uczniów nie 
dało się zbyt wiele wywnioskować. Niektórym 
ten czas wystarczał do skończenia całego 
arkusza, ale czy pozytywnie? Inni głowili się 
do samegao końca. Jaka była ta matura można 
było się dowiedzieć dopiero na korytarzu, po 

skończonym egzaminie. Padł wyrok uczniów 
– łatwa. Większość po napisaniu była w bardzo 
dobrych nastrojach, wierząc, że dobry wynik  
z matematyki wcale nie jest taki nieosiągalny, jak 
wydawało się im jeszcze kilka godzin temu. Choć 
znaleźli się i tacy, którzy twierdzili, że zmaganie 
było arcytrudne.  Malkontenci zawsze się znajdą.

Po drugim dniu już z górki. Tylko język obcy 
i rozszerzenia wedle uznania. Po matematyce  
i polskim wszystko wydaje się już tylko 
łatwiejsze. Rozszerzenia do zjedzenia. Ale czy 
wszystkim zaspokoiły apetyty ?

A więc  jak  zareaguje  Wasz żołądek, 
maturzyści? Jest gotowy na poznanie wyników 
w lipcu? Wierzę, że nie będzie niestrawności.

DOWIEMY SIĘ JUŻ 3 LIPCA!

5



C o  n o w e g o ?

Piknik Młodych Naukowców
Dni otwarte w liceum

BARTŁOMIEJ JASKULSKI

Za nami drugi już Piknik Młodych Naukowców, 
podczas którego gimnazjaliści mieli okazję 
zapoznać się z bogatą ofertą edukacyjną 
naszego liceum. Takie spotkanie wielu zapadnie 
w pamięć i z pewnością zachęci młodzież 
do odwiedzania sekretariatu szkolnego  
z wypełnionym podaniem!

Dla każdego coś dobrego!

Przygotowania szły pełną parą już na kilka 
dni przed Piknikiem, a przodowała w nich Pani 
Elwira Medzińska, wystrzałowo przygotowując 
nie tylko swoją klasę języka niemieckiego, ale 
również dekoracje, które mogliśmy zobaczyć  
w całej szkole, np. na podłodze możemy 
zobaczyć żółto-czerwono-czarne odciski stóp, 
które prowadzą wprost do sali językowej. Grupa 
niemiecka nie była jedyną, która tak mocno 

zaangażowała się w pracę nad wizerunkiem 
naszej szkoły. Nowo przybyli uczniowie 
mogli zobaczyć ciekawe lekcje jeszcze takich 
przedmiotów, jak: język polski, matematyka, 
język angielski, chemia, historia, geografia  
i biologia. Należy więc poczynione przygotowania 
opisać oraz pochwalić się zdolnościami naszych 
uczniów i ich współpracą z nauczycielami, bez 
których organizacja tych wyjątkowych zajęć 
byłaby niemożliwa.

C a ł o ś ć  u r o c z y ś c i e  r o z p o c z ę ł a  s i ę 
przemówieniem Pana Dyrektora, Daniela 
Glinki, który chwalił naszą szkołę i zachęcał do 
podjęcia w niej nauki (chyba wszyscy możemy 
potwierdzić, że naprawdę warto). Młodzież 
odwiedzająca szkołę już w pierwszym momencie 
od wstąpienia w mury liceum miała okazję 
zobaczyć, że Dyrektor to życzliwy człowiek z krwi 
i kości, z którym kolejne lata nauki przebiegną  
w przyjaznej atmosferze.

Każdy poznał trochę świata

Jednak główną częścią tego specjalnego 
dnia było oczywiście odwiedzanie specjalnie 
przygotowanych klas! I tak, na geografii 
mogliśmy zobaczyć trochę świata ,  gdy 
gimnazjaliści zmagali się ze sobą w quizie 
na temat europejskich państw i rzek. Chemia 
jak zwykle była pełna mniej lub bardziej 
wybuchowych eksper ymentów,  któr ym 
przewodził Pan Dyrektor. Wszyscy uczestniczący 
w chemicznych pokazach na chwilę stali 
się jubilerami i wrócili z pamiątkową próbką 
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srebra do domu. Historia pod batutą mgr Artura 
Knapa zmieniła się w salę muzyczną, gdzie 
Artur Żybura grał własny utwór o powstaniu 
warszawskim. Sale języków obcych były pełne 
gier i zabaw, każdy mógł spróbować, jak biegle 
włada obcymi wyrażeniami oraz poznać trochę 
kulturowych zwyczajów wybranych państw. 
Dla biologów również znalazła się gratka, gdy 
wszyscy zainteresowani mogli dużo bliżej 
poznać otaczający ich świat, korzystając z 
mikroskopów. Humaniści natomiast starali 
się gościnnie podjąć wszystkich w sali języka 
polskiego, nie tylko prezentując im, jak 
może wyglądać lekcja j. polskiego, ale także                                                     
odpowiadając na wszystkie pytania dotyczące 
szkoły i opowiadając przyszłym uczniom także  
o własnych doświadczeniach związanych z 
nauką w liceum. Atmosfera naprawdę była 
wyjątkowa.

Czekamy we wrześniu!

Dzień Otwarty w naszej szkole można uznać 
za kolejny sukces. Nie jest on podyktowany 
frekwencją czy otrzymywanymi nagrodami, 
a le  zaangażowaniem,  pracą  i  nowymi 
doświadczeniami, jakich wszyscy nabywamy.                            
Siłą Pikniku Młodych Naukowców jest fakt,  
że my, uczniowie, przez moment sami stajemy 
się wykładowcami. Myślę, że to pozwala nam 
nie tylko docenić trud, jaki w każdą lekcję 
wkładają nauczyciele prowadzący zajęcia, ale 
także daje możliwość sprawdzenia się w tej 
odpowiedzialnej roli. Poza tym, kto może lepiej 
opowiedzieć o naszej szkole, jak nie my?!

Zapraszamy więc serdecznie wszystkich 
gimnazjalistów do naszej szkoły, żebyście 
przekonali się na własnej skórze, że nauka 
może być przyjemna i na wysokim poziomie. 
Gwarantuję Wam to!
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O k i e m  u c z n i ó w

ALEKSANDRA WASILEWSKA

Każdy człowiek rodzi  s ię  w krzykach  
i płaczu. Każdy wyszedłszy z łona matki jest 
taki sam – mały, obnażony i nieświadomy.  
W miarę dorastania nabiera jednak przekonania, 
korzystając ze wszystkich zmysłów, odbiera 
otoczenie,  zachodzące zjawiska, daną mu 
rzeczywistość oraz zachowania osób bliskich, 
co pozwala mu na stopniowe kreowanie 
indywidualnego obrazu siebie. 

Proces ten przebiega świadomie, jednak 
świadomość ta często zbudowana jest na 
nieświadomości – świat, w którym egzystuje, bytuje 
nieustannie, nieoczekiwanie i mimowolnie wsiąka 
w niego, budując mentalność i poglądy. Nierzadko, 
jednostka chcąc uzewnętrznić swoją podskórność, 
nadaje sobie fizyczny kształt do niej analogiczny. 
Najważniejszym budulcem takiego wizerunku, 
docelowo pełniącego rolę komunikatu, jest 
przedmiot. Każdą materię, wszystko, co człowiek 
chwyci, dotknie i obejmie wzrokiem, a nie jest to 
ciałem ludzkim, można nazwać przedmiotem. Taka 
faktyczność pozwala więc stwierdzić, iż cały świat 
jest przepełniony przedmiotami, a człowiek, w życiu 
którego stanowią one integralną część, ma dużo 
możliwości do wyboru. Sprzyja to różnorodności, 
a tym samym niebanalności. Dla niektórych 
jest to prawdziwa szansa na przekazanie innym 
swojego, zgodnego z prawdą wnętrza. Już od 
zarania dziejów istnieje hierarchia przedmiotów, 
jedne są bardziej, a drugie mniej cenne. Zaczęto 
również nadawać przedmiotom znaczenia. Takie 
rozwiązanie spowodowało rozróżnianie ludzi  
z uwagi  na posiadane  przedmioty. Szerokie pole 
interpretacyjne umożliwia również sposób ubioru. 
Duży odsetek społeczeństwa, na fundamencie 

powszechnych opinii, które czasami można 
nazwać stereotypami, patrzy na innych przez 
pryzmat tego, co czyni ich ciało okrytym. Znaczenie 
ma każda cecha ubrania, np. kolor czy też krój.  
Na tych podwalinach, powstały różne kultury, które 
można na tej podstawie identyfikować. Ukazuje to 
interesujące znaczenie przedmiotów - weryfikację. 
Czasami jednak ma to negatywną stronę, gdyż sąd 
wydany na tej podstawie może być krzywdzący 
oraz niesprawiedliwy, ponieważ wielu ludzi jest 
zdania, iż priorytetowa w ocenie człowieka jest 
dusza.

Kluczowe znaczenie przedmiotów objawia się 
również w otaczających człowieka wnętrzach. 
Jednym z takich miejsc może być to, w którym 
egzystuje na co dzień, czyli dom. Wystrój, który 
zostaje przez niego ustalony, szczególnie ujawnia 
jego gust, więc też porządek wewnętrzny.

 Świat jest jednak teatrem. Różnorodne tła, 
na tłach aktorzy, na aktorach rekwizyty, a  
w rekwizytorni stroje, szaty, maski – scenografia 
to jest sklejona z rzeczy. Rzecz to przedmiot.  
W przebieralni stroje żebraka, bezdomnego, a 
między nimi szata królewska, na rdzewiejącym od 
dołu stojaku dziesięć masek, od najsmutniejszej 
do najszczęśliwszej na górze. Tak – to przedmioty. 
Człowiek bierze je w dłoń, zakłada, spaja się z nimi, 
czasami przeistacza. Czy wtedy rzeczy martwe, 
zawieszone na żywym ciele, są nadal martwe? 
Czy to ciało, w ich rękach, staje się tylko martwym 
przedmiotem?

Świat to teatr, życie to teatr, a ludzie są aktorami, 
w zależności od sceny – do bólu prawdziwi  
i obrzydliwie nieszczerzy.

Przedmiot buduje, współtworzy obraz człowieka, obraz, jaki on stanowi sobą w oczach 
innych ludzi lub siebie samego. W tym sensie przedmiot jest obrazem człowieka. Każdy 
przedmiot, którym, z którym i w którym żyje człowiek.[…]Chodzi nie tylko o[…]przedmioty 
tak bliskie ciału, jak stroje, szaty, ubiory, fryzury, okulary, korale, laski, co nawet ciałem 
człowieka się stają,[…] lecz o wszelką „scenografię” scen życia.”

Janusz Krupiński
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Nadszedł moment wyczekiwany przez 
wszystkich. Wielka uroczystość, której głównymi 
bohaterami są trzecioklasiści, a właściwie to już 
absolwenci liceum!

Nadszedł moment pożegnań i moment 
wdzięczności. W ostatnim dniu kwietnia chyba 
po raz pierwszy można było zobaczyć tak 
bardzo poważnych dziewiętnastolatków, którzy 
jeszcze do niedawna wygłupiali się na korytarzu 
szkolnym. Wyjątkowa chwila kazała wszystkim 
przybrać powagę, pod którą jednak kryło się 
wzruszenie i pewnie też nutka melancholii. 

W auli  wszyscy rozmawiali szeptem, niesieni 
przez ekscytację z powodu rozpoczęcia nowej 
drogi.

Nagradzanie wszystkich zasłużonych 
dla  szkoły  uczniów było  najdłuższym 
elementem uroczystości. Możemy być tylko 
dumni, wypuszczając w świat tak wielu ludzi 
uzdolnionych w różnych dziedzinach: naukach  
ścisłych, humanistycznych i  sporcie. Dla jednego 
sportowca szczególnie nie zabrakło oklasków 
i wiwatów, ale Dominik to osoba, której nikomu 
bliżej nie trzeba przedstawiać w naszej szkole 
:)! Dalej mogliśmy usłyszeć także przemówienia 
uczniów, zwracających uwagę szczególnie 
na zasługę nauczycieli w naszej edukacji. 
Prawda. Dlatego też zaraz po zakończeniu apelu 
wszyscy zaczęli padać sobie w objęcia, po raz 
pierwszy od trzech lat pozwalając sobie na 
naprawdę wylewne emocje. Każdy z pedagogów 
był serdecznie uściskany za to, jak ważną rolę 
odegrał w życiu poszczególnych młodych ludzi, 

wnosząc do ich świata nie tylko wiedzę, ale także 
mądrość, jak postępować w życiu!

Jeszcze tylko zejście do klas i osobiste 
pożegnanie się w wychowawczyniami, którym 
można przypisać największe zasługi w edukacji, 
zwłaszcza społecznej, każdego licealisty. 
Pożegnanie z Panią Katarzyną Bąk i Panią 
Joanną Łozicką-Szymańską było zapewne 
najbardziej poruszającym wszystkich punktem 
tego dnia.

A potem każdy powoli poszedł we własnym 
kierunku, grupką, parami, pojedynczo. Wszyscy 
pełni ekscytacji i spoglądający daleko, ku 
horyzontom, które właśnie się przed nimi 
otworzyły.

Czas pożegnań
I szansa na zdobywanie nowych horyzontów!

BARTŁOMIEJ JASKULSKI

9



D z i a ł o  s i ę

Naszą szkołę odwiedził wyjątkowy gość, 
którego mało kto spodziewał się spotkać  
w takim miejscu. Zazwyczaj wykłady prowadzą 
nauczyciele, przedstawiciele uczelni lub 
jakichś służb, jak podczas ostatnich spotkań  
z policjantami czy strażakami w ramach zajęć 
doradztwa zawodowego. Tym razem jednak było 
nie tylko inaczej, ale nawet niespodziewanie, bo 
w mury liceum zaproszono rapera Arkadio.

Rap? Chyba podziękuję

Dla wielu dorosłych gatunek muzyczny,  
w  k t ó r y m  r e a l i z u j e  s i ę  m u z y k ,  j e s t 
niezrozumiałym wybrykiem, niemającym nic 
wspólnego z prawdziwymi kompozycjami  
i śpiewem. Ludzie wychowani w innych 
czasach niż pokolenie Y po prostu nie uznają 
takiego sposobu ekspresji, często kojarzonego  
z nagromadzeniem wulgaryzmów, pejoratywnych 
określeń i potępieniem rzeczywistości. Jednakże 

my, młodzi, dobrze wiemy, co to znaczy hip-
hop oraz dlaczego rap jest taki fascynujący. 
To muzyka naszego pokolenia, z którą się 
utożsamiamy, którą żyjemy i której nie raz sami 
jesteśmy twórcami. Krótko mówiąc, hip-hop to 
kawałki o życiu.

Aby więc trafić w gust uczniów, nasz 
Dyrektor zaproponował spotkanie z raperem 
z krwi i kości – Arkadio. Nie był to zwykły 
koncert ani żadna impreza, na której mieliśmy 
wyskokowo się bawić (chociaż rozrywka  
z pewnością była dobra), tylko rozmowa muzyka 
z publicznością, połączona z przesłaniem  
o życiu pasją , ilustrowana słowami piosenek, 
obrazem i dżwiękiem. Przedmiotem wszystkich 
rozważań była pasja oraz sposób jej odnalezienia 
i dążenia do jej spełnienia. Arkadio rozwinął  
ją w sobie, odnalazł własny sposób na życie 
i przekazuje energię twórczą innym. Całe to 
spotkanie było bardzo pouczające i poruszające, 

Życie w rytmie rapu
Jak znaleźć w sobie pasje i je rozwijać
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a uczniowie mieli okazję dowiedzieć się trochę 
o prywatnej historii rapera, który dzielił się 
nią z publicznością. Opis trudności, które 
napotkał w życiu wzruszył słuchających, 
ale jeszcze bardziej  pozwolił  każdemu 
zrozumieć, że marzenia należy spełniać, 
gdyż w innym przypadku skazujemy się na 
porażkę, chociażby przez samo niepodjęcie 
próby. Niekonwencjonalna lekcja przekonała 
wszystkich do walki o własne cele, co można 
było usłyszeć niedługo po całym spotkaniu.

Wiesz co się liczy?

Słuchając wszystkich opowieści młodego 
rapera, można było dojść do wniosku, że pasja 
jest jedynym, co powinno liczyć się w naszym 
życiu, jednak często zaprzepaszczamy nasz 
potencjał. Spotkanie  miało bardzo dużą siłę 
dydaktyczną, pokazując nam, że człowiek 
pozbawiony pasji i nadziei staje się nikim, 
czasem nawet osobą nikczemną, ale dzieje się 
tak, bo odczuwamy pewną pustkę i brak.

Na zeszłorocznej maturze padło pytanie: 
praca - obowiązek czy pasja? To zagadnienie 
wywołuje głęboką refleksję, prowokując 
do niejednoznacznych wniosków, jednak 
jeśli w życiu całkowicie pozbawimy się 
pasji, zamienimy ją na codzienną pracę, to 
nie zostanie z nas nic, poza zrzędliwością.  
To spotkanie  uświadomiło wszystkim, że walka 
o często bagatelizowane ideały ma sens, co 
więcej, to ona ten sens nadaje. Wielu uczniów, 
a także nauczycieli zdecydowanie zgodziło 
się z przekonaniem Arkadio, ponieważ można 
było zauważyć w ich oczach nieśmiałe łzy 
wzruszenia całą historią. Była to chwila refleksji 
nad własnym postępowaniem .

Dlatego takie spotkania są ważne, bo nieraz 
potrzebujemy po prostu przypomnienia, które 
wyrwie nas z dotychczasowego letargu. Wtedy 
rzeczywiście możemy wyruszyć w pościg za 
naszymi marzeniami!

11



D z i a ł o  s i ę

Nasza szkoła wraz z fundacją DKMS podjęła 
walkę z nowotworem krwi!

Ta diagnoza w Polsce jest częsta i dla wielu 
może brzmieć jak ostateczny wyrok. Białaczka, 
czyli właśnie nowotwór krwi. Choroba nie 
spogląda na staż życia, atakuje osoby w każdym 
wieku: dzieci, młodzież i dorosłych. Dla wielu   
chorych jedyną szansą na powrót do zdrowia jest 
przeszczep szpiku lub komórek macierzystych 
od osoby zupełnie z nią niespokrewnionej, często 
całkiem obcej, ale jednak bliższej niż mogłoby 
się wydawać. Tylko genetyczny bliźniak może 

uratować życie danej osobie, jednak warunkiem 
jest stuprocentowa zgodność tkanek. Jak znaleźć 
jedną z miliardów osób, gdy na dodatek liczy się 
czas? W tym celu na całym świecie prowadzone 
są akcje rejestracyjne potencjalnych dawców.

Pomoc wcale nie kosztuje

Jak głosi hasło fundacji, każdy może pomóc, 
w końcu mamy to w genach. Racja, każda 
osoba, która skończyła 18 lat może bezpłatnie 
zarejestrować się w bazie dawców i czekać 
na swojego genetycznego bliźniaka, któremu 
być może kiedyś trzeba będzie uratować życie.  
Z każdym kolejnym zarejestrowanym dawcą 
rośnie szansa na uleczenie wielu i wydostanie 
ich ze szponów okrutnej choroby.

Właśnie dlatego Samorząd Uczniowski, 
inicjator imprezy, wraz z panią pedagog, Sabiną 
Derowońko oraz panią Moniką Niewińską-Sęk, 
rozpoczął akcję „Komórkomania”. W ramach 
tych działań odbyły się spotkania tematyczne 
o działalności DKMS oraz wyniszczającej ludzi 
białaczce. Uczniowie młodszych klas, którzy nie 
mogli jeszcze wziąć udziału w akcji  ze względu 
na swój wiek, zainspirowani niesieniem pomocy 
zachęcali swoich rodziców i starszych kolegów 
do rejestracji oraz aktywnie uczestniczyli przy 
organizacji dnia dawcy w naszej szkole.

Biało-czerwone - barwy niezwyciężone

Na ten jeden specjalny dzień liceum przybrano 
w barwy fundacji: na ścianach zawisły plakaty 
informacyjne i balony w czerwono-białych 

Pomożesz? Bo możesz!
Rejestracja potencjalnych dawców w liceum

MAGDA MOSKAL
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kolorach. Sala językowa Pani Niewińskiej-Sęk 
zamieniła się w gabinet rejestracji, do którego 
schodzili się uczniowie nie tylko z naszej szkoły, 
ale także z innych białogardzkich placówek, 
których do pomocy zainspirowała nasza 
inicjatywa. A rejestrowali się wszyscy, osoby 
od 18. roku życia, a także nauczyciele, którzy  
w ten sposób dawali przykład odpowiedzialnej 
postawy.  Podczas  akcj i  wolontar iusze 
pilnie tłumaczyli  zainteresowanym, jak 
wypełnić formularz, czy dana osoba może się 
zarejestrować lub jak dokładnie pobrać próbkę 

wymazu. Potencjalni dawcy za chęć niesienia 
pomocy otrzymali drobne upominki oraz zostali 
ugoszczeni w atmosferze radości .

Akcja spełniła oczekiwania organizatorów, 
co można uznać za sukces, którego nie byłoby, 
gdyby nie nasi pomocni uczniowie oraz 
potencjalni dawcy. Podziękowania należą się 
każdej rejestrującej się w tym dniu osobie oraz 
naszym opiekunkom, bez których ta akcja nie 
odbyłaby się. Brawa i dla Was wolontariusze,  
Wy też się spisaliście!

13



C i e k a w e  w y d a r z e n i a

Według słownikowej definicji „człowiek 
niepełnosprawny” to osoba nieosiągająca pełnej 
sprawności fizycznej lub psychicznej. Istnieje 
wiele rodzajów niepełnosprawności, w których 
mieści się między innymi niepełnosprawność 
ruchowa. Jest ona bardzo powszechnym 
zjawiskiem, każdy człowiek niejednokrotnie miał 
sposobność zobaczyć osobę nią dotkniętą. Ludzka 
natura powoduje wtedy, że przez głowę przewijają 
się setki pytań, myśli oraz emocji najczęściej 
ograniczonych do żalu, smutku oraz współczucia. 
Wielu obserwatorów nie potrafi oraz nie chce 
wyobrażać sobie siebie w podobnej sytuacji, na 
skutek czego często ma zaburzony oraz nie do 
końca pokrywający się z rzeczywistością obraz.

Życie z perspektywy wózka inwalidzkiego

Chętni uczniowie naszej szkoły wraz z mgr 
Anną Dziwior-Dudek  postanowili poznać 
życie z perspektywy osób niepełnosprawnych. 
Kluczową rolę w tym eksperymencie grał 
charakterystyczny dla nich atrybut – wózek 
inwalidzki. Zadaniem uczniów było spędzenie 
na nim jednego szkolnego dnia. Wnioski po tym 
doświadczeniu nie powinny być zaskoczeniem:

„Zrozumiałem, że osoby, które jeżdżą na wózku, 
nie mają łatwego życia. Nie chciałbym takowego 
doświadczyć. Bardzo im współczuję” – ocenił 
Michał Bełz.

„Na tym wózku najgorsze jest uczucie 
niższości, wszyscy stoją, a ja nieustannie siedzę. 
Jednak mimo wszystko wiem, iż nie odczułem 
tego tak jak osoby niepełnosprawne, w tym nasza 
koleżanka z klasy, gdyż miałem świadomość, że 
ja mogę się podnieść, a ona nie.” – z przykrością 
stwierdził Vitalij Chodakowski.

„Pierwsze chwile jazdy na wózku były ciekawe. 
Nowe doświadczenie, nowa perspektywa.  
Na początku odbierałem to jako zabawę, jednak 
po kilku godzinach lekcyjnych zacząłem 
dostrzegać, jak trudne jest życie na wózku. Samo 
zajęcie miejsca w klasie to nie lada wyzwanie. 
Dzięki tej akcji zobaczyłem, jak ciężkie jest życie 

Empatia jest w nas
Zobacz świat z perspektywy wózka inwalidzkiego

ALEKSANDRA WASILEWSKA

NA TYM WÓZKU NAJGORSZE JEST 
UCZUCIE NIŻSZOŚCI, WSZYSCY 

STOJĄ, A JA NIEUSTANNIE SIEDZĘ.

VITALY CHODAKOWSKI
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osób niepełnosprawnych oraz przekonałem się, 
jacy są oni SILNI” –stwierdził Bartłomiej Hernik.

Bułka z masłem?

Szczególnie jednak zaciekawiły mnie 
przemyślenia Weroniki Mackiewicz , naszej 
wyjątkowej  koleżanki ,  doświadczającej 
podobnych trudów na co dzień, z którą poprzez tę 
akcję, mogliśmy się utożsamić:

„To było dla mnie interesujące doświadczenie, 
gdyż  nigdy nie  miałam okazj i  poznać 
zdania kogoś, kto usiadł na wózek na dłużej. 
Początkowo widziałam, iż osoby biorące udział 
w eksperymencie, uważają go za łatwy, jednak 
później dochodziły do wniosku, że wcale nie jest 
to takie proste. Osobiście ciekawią mnie różnice 

w moim sposobie postrzegania świata a osób, 
które nie są niepełnosprawne. Dzięki tej akcji 
mogłam w pewnym stopniu odpowiedzieć sobie 
na to pytanie.”

Jako dumna uczestniczka tego działania 
również stwierdzam, że takie eksperymenty są 
interesujące oraz potrzebne, gdyż pełnią funkcję 
dydaktyczną, ponadto silnie uwrażliwiają oraz 
kształtują dobre ludzkie cechy, w tym przede 
wszystkim empatię oraz altruizm. W osobie 
niepełnosprawnej należy po prostu zobaczyć 
zwyczajnego człowieka, który tak samo jak każdy 
inny żyje, czuje, ma talenty, pasje, marzenia 
oraz zdolności, dzięki którym jest w stanie je 
zrealizować. To właśnie taka postawa pozwoli 
nam się z nim faktycznie utożsamić.

DZIĘKI TEJ AKCJI ZOBACZYŁEM, JAK CIĘŻKIE JEST ŻYCIE OSÓB 
NIEPEŁNOSPRAWNYCH ORAZ PRZEKONAŁEM SIĘ, JACY SĄ ONI SILNI.  

SAMO ZAJĘCIE MIEJSCA W KLASIE TO NIE LADA WYZWANIE. 

BARTŁOMIEJ HERNIK
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