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Drodzy Czytelnicy!
Wakacyjny numer kwartalnika jest wypełniony relacjami z wydarzeń, jakie miały miejsce
w ostatnich tygodniach roku szkolnego oraz wycieczek, które były udziałem kilkunastu klas.
Klasowe podróże są szansą na „przewietrzenie” głów, nabranie dystansu, zacieśnianie koleżeńskich więzów i naukę poza murami szkolnymi. Doświadczenie szkolnej wycieczki jest często przechowywane w pamięci uczniów dłużej niż niejedna lekcja. Cieszę się, że wreszcie po
pandemicznej przerwie tak dużo wyjazdów udało się zorganizować oraz serdecznie dziękuję
i gratuluję wychowawcom i opiekunom.
Niezapomnianym wydarzeniem był także Bal Maturalny 2022 zorganizowany dzięki wspólnemu wysiłkowi rodziców i nauczycieli. Życzę, aby rozpoczynające się wakacje były dla Was kolejną okazją do kolekcjonowania pięknych wspomnień, zdobywania wartościowych doświadczeń i nawiązywania ważnych przyjaźni.
Do zobaczenia we wrześniu!
Dyrektor I LO w Wejherowie
Katarzyna Bojke

3

Pożegnanie
Maturzystów

Radość i wzruszenie towarzyszyły całej społeczności szkolnej podczas uroczystości Pożegnania
Maturzystów, która odbyła się 29 kwietnia 2022
roku w auli naszego liceum.
Swoją obecnością spotkanie uświetnili Pani Dyrektor
Katarzyna Bojke, grono pedagogiczne, Rada Rodziców oraz rodzice abiturientów i zaproszeni goście.
Wejście pocztu sztandarowego, przekazanie sztandaru
i odśpiewanie hymnu narodowego, a także otwierające spotkanie przemówienie Pani Dyrektor Katarzyny Bojke, dodały uroczystości powagi i wyjątkowego
charakteru. Trzy lata pracy, zarówno uczniów, jak i nauczycieli, zaowocowały wieloma laurami. Nagrodzono szczególnie tych, którzy wyróżnili się w olimpiadach i konkursach przedmiotowych, a byli to: Szymon
Bochentyn, Agata Klawikowska, Magdalena Richert.
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To właśnie oni otrzymali z rąk Pani Dyrektor oraz
Przewodniczącego Rady Rodziców Pana Marcina
Balakowskiego „Nagrody Sobieskiego”. Uhonorowano także ucznia Patryka Dytmana za wzorową frekwencję.
Następnym punktem programu było wręczenie
świadectw z wyróżnieniem absolwentom wszystkich
klas maturalnych. I tak kolejno swoim wychowankom
świadectwa wręczali: Pan Profesor Marcin Graczyk,
Pani Profesor Mariola Klein, Pani Profesor Monika
Antoniuk, Pani Profesor Justyna Makowska-Bedynek,
Pani Profesor Wioletta Krot, Pani Profesor Beata
Płotka. Do wzruszających momentów uroczystości
należała także ceremonia wręczenia nagród Stowarzyszenia Absolwentów Liceum Ogólnokształcącego.
Wawrzyn zwycięstwa za osiągnięcia naukowe z rąk
Pani Profesor Ewy Brzoskowskiej, przewodniczą-

cej SALO, odebrali Szymon Bochentyn, Agata Klawikowska oraz Alicja Borycka. Czym byłaby szkoła
bez artystów? Za szczególne osiągnięcia artystyczne
nagrody stowarzyszenia wręczały Pani Profesor Ewa
Brzoskowska oraz Pani Profesor Edyta Łysakowska-Sobiczewska. Wśród wyróżnionych byli aktorzy Teatru „Prawie Lucki”: Julia Czuryńska, Jacek Bruhn,
Julia Marczyńska, Natalia Szotrowska, Wiktoria Małek, Oliwia Plichta oraz współpracujący z grupą
wielbiciele sztuki dramatycznej: Jacek Soczyk, Anna
Strankowska, Ewa Westphal oraz Tymoteusz Żywicki.
Część oficjalną uroczystości zakończyło wyprowadzenie sztandaru. Kolejne chwile wypełniły podziękowania. Niezwykle wzruszające były wyrazy wdzięczności
rodziców maturzystów wobec całego grona pedagogicznego, a złożone wraz z bukietem kwiatów na ręce
Pani Dyrektor Katarzyny Bojke. Z atencją uhonoro-

wano także ustępujący Samorząd Szkolny: Jacka Soczyka, Artura Szelągowskiego oraz Alicję Sorn. Prowadzący uroczystość Kinga Plackowska i Franciszek
Formella zadbali o szczególny nastrój uroczystości,
prosząc wyróżnionych o wpisanie się do Księgi Absolwentów oraz zrobienie wspólnej fotografii.
Zwieńczeniem uroczystości było przestawienie pt. Droga przygotowane przez klasy: 1f, 2f, 3d, 3g
oraz 3a poprzedzone filmem animowanym Magdaleny
Młodzińskiej pt. Przygoda. Ostatnim punktem programu był upominek w postaci piosenki pt. Kiedy mocno
tak zawieje wiatr od nauczycieli dla maturzystów. Radość i wzruszenie upamiętnione zostały na fotografii
całej sali, na której piękni i dumni abiturienci symbolicznie wyrzucili czapki w górę.
Barbara Malawska
aktualności
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Tak bawiliśmy się
na długo wyczekiwanym balu maturalnym

A jednak udało się! Pandemia nie pokrzyżowała
planów maturzystów, którzy 29 maja 2022 roku
mieli okazję uczestniczyć w uroczystym balu maturalnym, wieńczącym edukację w liceum „Sobieskiego”.
Choć termin imprezy musiał zostać przesunięty ze
względu na liczbę zachorowań, nie odbyła się więc
tradycyjna studniówka, absolwenci postanowili ożywić zwyczaj sprzed czterdziestu lat i świętować zakończenie trudów egzaminacyjnych w tanecznej formie. Jak zwykle bawiliśmy się w hotelu „Faltom”. Jak
zwykle rozpoczęliśmy też pięknym polonezem. Bal
rozpoczęliśmy przywitaniem gości i toastem, który
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wzniosła dyrektor, Katarzyna Bojke. Słowa powitania
i podziękowań skierowali do zebranych także przedstawiciele uczniów i rodziców. Były łzy wzruszenia,
kwiaty i uściski. Był też i tort, a potem wspólna zabawa do białego rana.
Nie byłoby balu, gdyby nie wielka praca rodziców, którzy dokładali wszelkich starań, by wszystko
odbyło się zgodnie z planem. To nasza Wielka Trójkapani Kwaśniewska, pan Matyk i pan Lieske. To dzięki nim udało się maturzystom wejść w dorosłe życie
tanecznym krokiem. Jak wspaniale było uczestniczyć
w tej pięknej imprezie!
Beata Płotka

aktualności
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Uroczyste
zakończenie roku szkolnego

24 czerwca 2022 roku odbyło się uroczyste zakończenie roku szkolnego, na którym mieliśmy zaszczyt gościć wicestarostę powiatu wejherowskiego Pana Jacka Thiela, rodziców i absolwentów.
W czasie uroczystości Pani Dyrektor Katarzyna Bojke krótko podsumowała osiągnięcia minionego roku
szkolnego. Szczególnie wyróżniła Laureata Ogólnopolskiej Olimpiady Historycznej – Mateusza Dziadowicza oraz gratulowała uczniom, którzy osiągnęli
zwycięskie miejsca w konkursach na szczeblu ogólnopolskim i wojewódzkim: Piotrowi Dziadowiczowi,
Zuzannie Dębiec, Hubertowi Olszakowi, Karolinie
Jankowskiej, Hubertowi Romanowi, Anicie Orzechowskiej, Lidii Mach, Rafaeli Hoft, Julii Dominik,
Annie Konkol, Aleksandrze Jankowskiej, Ewelinie
Pelowskiej. Podziękowała uczestniczkom Światowych
Finałów Odysei Umysłu – Zuzannie Brzezińskiej,
Oliwii Jasnowskiej, Zuzannie Wójtowicz, Julii Łuniewskiej, Mai Sikorskiej i Małgorzacie Różańskiej,
które udowodniły, że uczeń Sobieskiego to człowiek
kreatywny i pełen ducha walki.
W minionym roku szkolnym dwudziestu czterech uczniów przystąpiło do certyfikatów Cambridge

English FCE i CAE, co świadczy o tym, że uczniowie
„Sobieskiego” stawiają sobie ambitne cele.
W ramach projektu „Mystery of Science Erasmus +”, pomimo pandemii, uczniowie mieli okazję
uczestniczyć w wyjazdach do Chorwacji, Czech i Estonii pokazując, że są otwarci na inne kultury i narodowości.
Pani Dyrektor podkreśliła organizację koncertu
„Ku Dobru”, zbiórek rzeczowych i finansowych na
rzecz uchodźców, ciepłe przyjęcie do swojego grona
uczniów z Ukrainy. To działania uczniów, które świadczą o wrażliwości na krzywdę drugiego człowieka
i sprzeciwianiu się złu tego świata.
W tym roku szkolnym uczniowie czteroletniego
liceum ogólnokształcącego otrzymali 158 świadectw
z wyróżnieniem.
Podczas uroczystości świadectwa z rąk Pani Dyrektor otrzymało siedemnaście osób z najwyższymi
wynikami. Wręczono także nagrody za największe
osiągnięcia sportowe Aleksandrze Kotłowskiej i Marcelemu Śmielakowi. Uroczystość zakończyła się życzeniami udanych i bezpiecznych wakacji.
Marzena Skrzynecka
aktualności
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Drugie zamknięcie
okna na świat

Zamknęliśmy „okno” I Wojewódzkiego Konkursu Dziennikarsko-Literackiego „Otwieranie
okna” po raz drugi. Po raz pierwszy uczyniliśmy
to 19 stycznia br., kiedy to uroczyście, wraz z dyr.
K. Bojke, wręczali nagrody ich fundatorzy: p. Gabriela Lisius – Starosta Wejherowski, p. Barbara
Gusman – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej, p. Adam Szulc – kierownik działu promocji WCK.
Rozdaniu nagród towarzyszyła piękna oprawa muzyczna oraz czytanie tekstów konkursowych przez
członków Teatru „Prawie Lucki” oraz recytatorów
„niezrzeszonych”. Ci, którzy nie znali patrona konkursu – Mirosława Odynieckiego – mogli poznać jego
życie i twórczość dzięki filmom TV „Vectra” oraz
prezentacjom uczniowskim.
W przededniu wakacji (22.06) odbyło się drugie
zamknięcie okna, gdyż wreszcie mogliśmy wręczyć
almanachy zawierające teksty wszystkich uczestników
konkursu. Piękna okładka, na której zamieszczono
fragment fotografii p. Marii Różańskiej, zachęca do
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kolejnego „otwierania”, tym razem świeżo wydanej
publikacji. Można tu znaleźć wiersze, opowiadania,
eseje młodych ludzi oraz fotografów pragnących opowiedzieć o swoim widzeniu świata, jego kontemplowaniu i przeżywaniu. Można też zachwycić się ilustracjami Karoliny Hinz. Każdy znajdzie tu coś dla siebie.
Dorośli na pewno zdziwią się mądrością i wrażliwością młodych ludzi. Młodzi będą mogli poszukać bratniej duszy.
Wydrukowany almanach to efekt starań dyr. Barbary Gusman, która obiecała zdobyć pieniądze na
jego wydruk i obietnicy dotrzymała, za co jesteśmy
bardzo wdzięczni. Na pewno ta książka będzie bardziej cenna niż otrzymana nagroda.
Podczas tego krótkiego spotkania, które otworzyła dyr. Katarzyna Bojke, znowu nie mogło zabraknąć muzyki. Uczniowie p. B. Płotki (Iza Wawrzyniak,
Ola Schulz, Zuza Sowa), p. B. Malawskiej (Maja Werczyńska, która napisała muzykę do wiersza Zamiast
listu autorstwa swej duchowej przewodniczki) oraz
Agata Dejk (przygotowanie samodzielne) dodali uroku czytanym fragmentom tekstów młodych autorów.

Dla poety

Konferansjerkę prowadził Jacek Bruhn – tegoroczny
maturzysta. Operatorami dźwięku i światła byli Jan
Milewczyk i Dawid Sarbak.
Od pomysłu do realizacji droga daleka. Pomysł
to jedno, ale jego wcielanie w życie – to drugie. Potrzebne są osoby, które zechcą realizować kolejne etapy konkursu: opracowanie regulaminu, zainspirowanie
uczniów, pozyskanie pracujących społecznie jurorów
(w dzisiejszych czasach to ewenement) oraz pieniędzy na nagrody, przygotowanie tekstów do wydruku,
a także do uroczystego rozdania nagród i almanachów. I tu pojawiają się dwa nazwiska: p. Beata Płotka
i p. Barbara Malawska. Bez ich zaangażowania i pomocy konkurs nie odniósłby takiego sukcesu, nie doczekałby się takiej pięknej oprawy muzycznej, scenograficznej. Duch humanistyczny, a wraz z nim poczucie
piękna i umiejętność jego wyrażania, na szczęście nie
giną w ciągle reformowanej szkole.
Edyta Łysakowska-Sobiczewska
Uczestnicy konkursu „Otwieranie okna” nie
sprostali zadaniu napisania tekstu poświęconego Mirosławowi Odynieckiemu. Taki wiersz napisała nasza
absolwentka Weronika Styn.

Pusta kartka
Prześladuje mnie porannym lękiem
Nocnym koszmarem nie pozwala zasnąć
Słowa niewypowiedziane
Odbijają się głuchym echem
Od dobrze mi znanych czterech ścian.
Pióro głodne
Atramentem żądz niezaspokojone
Łypie na mnie wzrokiem pełnym nienawiści
Myśli pokryte kurzem,
Dawno zapomniane, dopominają się
O miejsce na ziemi, którego już nie ma.
Pusta kartka,
I znów zaczynam od początku
Od pierwszego zdania,
Kończąc na ostatniej kropce.
Na nowo znajduję miejsce słowom
Wszędzie tam, gdzie choć jeden człowiek
Choć jedna dusza, zmęczona czekaniem
Przyjmie te słowa i weźmie za swoje.
Pusta kartka.
A może dziś mi się uda?
Napiszę wiersz, który odmieni ludzkie serca.

aktualności
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Józef Wybicki
literacki i teatralny

„Przejdziem Wisłę, przejdziem Wartę”… Nie
musieliśmy tego czynić, by poznać dwie odsłony
twórczości Józefa Wybickiego. Wystarczyło pojechać na Uniwersytet Gdański. Zaproszenie od
dr hab. Małgorzaty Jarmułowicz – profesora UG
– zawsze jest dla naszej szkoły wyróżnieniem,
tym bardziej że Pani Profesor od wielu lat dba
o objęciem patronatem honorowym OPMFT
„Luterek”.
Zaproszenie to z ochotą przyjęli humaniści kl. 1a oraz
(nieliczni) członkowie Teatru „Prawie Lucki” i wybrali
się na edukacyjną wycieczkę, aby wziąć udział w wernisażu wystawy „Józef Wybicki literacki i teatralny”
przygotowanej przez dr. Piotra Kąkola. Tytuł wystawy zmusza do zadania sobie pytania: co wiemy o bohaterze tego nadzwyczajnego spotkania? Najczęściej
wymieniamy jego nazwisko w kontekście Mazurka
Dąbrowskiego, ale nie znamy całej twórczości, jak się
okazuje wcale niemałej. Niewielu z nas też zna jego
życie. O tym, jakim był człowiekiem, jaką spuściznę
literacką i dramaturgiczną pozostawił potomnym, mogli dowiedzieć się uczestnicy wystawy z zainteresowa-
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niem przyglądający się zgromadzonym w gablotach
archiwaliom: zdjęciom rękopisów, plakatów teatralnych
czy też książkom poświęconym Wybickiemu. Dodatkowych informacji, m.in. o burzliwych kolejach losu
autora naszego hymnu narodowego, o jego buntowniczym charakterze, relacjach rodzinnych, utworach,
wystawieniach teatralnych jego utworów na scenie Teatru „Wybrzeże”, dostarczyły wypowiedzi znawców
twórcy naszego hymnu narodowego: prof. dr hab. Ireny Kadulskiej, dr hab. Małgorzaty Jarmułowicz, prof.
dr. hab. Sławomira Kościelaka, kuratora Muzeum
Hymnu Narodowego w Będominie – Przemysława
Reya oraz dr. Piotra Maksymowicza.
Wernisaż miał dla naszej szkoły jeszcze jeden
ważny walor, a mianowicie był inauguracją działalności Centrum Teatralnego im. prof. Jana Ciechowicza, którego wykładu mogli posłuchać uczestnicy
I Konferencji Literackiej pt. „Oko Poety” poświęconej twórczości T. Różewicza. Wierzymy, że kiedyś
będziemy mogli uczestniczyć w debacie poświęconej
patronowi Centrum Teatralnego.
Edyta Łysakowska-Sobiczewska

✴

Powiało
wiosną i teatrem

Tak, wreszcie możemy znowu zacząć odbywać
podróże do trójmiejskich teatrów! Skończyło się
noszenie maseczek, teatry częściej otwierają swoje podwoje dla młodego widza, pogoda sprzyja
wyjazdom i chęci zdobycia dodatkowej wiedzy
o wybitnych dramaturgach. A nic tak nie rozwija umysłu, jak dobrze zaplanowana wycieczka
w miejsca sprzyjające kontaktowi ze Sztuką.
W środę 10 maja nasi młodzi aktorzy Teatru „Prawie
Lucki” odwiedzili Teatr Miejski w Gdyni, gdzie mogli
zobaczyć ciekawą inscenizację jednego z najbardziej
znanych dramatów Tadeusza Różewicza Pułapka.
Krzysztof Babicki – reżyser spektaklu – ukazuje nie
tylko postać ekscentrycznego powieściopisarza Franza Kafki, jego trudne relacje rodzinne, szczególnie
z ojcem, ale także (a może przede wszystkim?) człowieka w pułapce ciała, ale i pułapce historii, czego

dowodem liczne nawiązania do Holocaustu i obecnej sytuacji w Ukrainie (podkreślone nieco sztucznie klockami w barwach narodowych zaatakowanego
państwa). Spektakl wart obejrzenia, szczególnie przez
tych, którzy nie znają jeszcze twórczości T. Różewicza i F. Kafki. To ciekawa lekcja literatury połączona
z badaniem biografii autora oraz głównego bohatera
dramatu. To także ważna lekcja historii oraz przyczynek do rozmów na temat współczesnych inscenizacji
teatralnych.
Uwagę przyciąga przekonująca gra aktorów,
szczególnie Grzegorza Wolfa (Ojciec), Piotra Michalskiego (Franz) czy Moniki Babickiej (Greta). Nie
można nie wspomnieć o Nikicie Matusiku – uchodźcy z Ukrainy, który rzadko pojawia się w tym przedstawieniu, ale na pewno zostanie zapamiętany jako
„duszyczka”, symbol niewinności i niezrozumienia
świata dorosłych. Nie bez wpływu na odbiór spektaaktualności

15

klu pozostają ruchome elementy skromnej, ale bardzo
funkcjonalnej scenografii (oczywiście, nie mogło zabraknąć szafy) oraz dwa plany sceny, umożliwiające
wprowadzenie retrospekcji i symbolicznych obrazów
(m.in. butów maszerujących żołnierzy, przejście do
miejsca zagłady). Wraz z muzyką budują atmosferę
osaczenia historią nie tylko (dziś powiedzielibyśmy
„toksycznej”) rodziny, ale i całego świata. Oklaski dla
twórców spektaklu, owo „podniosłe opadanie kurtyny” / ”ukłony pojedyncze i zbiorowe” […]” / i ten

ostatni „akt szósty”, który tak „ściska za gardło” – jak
mówi W. Szymborska – nie uwolni nas od myślenia
o powtarzalności historii w wymiarze rodzinnym, jak
i historycznym. Widzom udziela się atmosfera nadciągającej katastrofy, która towarzyszyła T. Różewiczowi tworzącemu Pułapkę i K. Babickiemu – który ten
dramat po raz kolejny przeniósł na deski teatru. Albo
i dalej…
Edyta Łysakowska-Sobiczewska

W dniu 11 maja uczniowie klas 1a, 1b, 3a, 3g i koła
teatralnego „Prawie Lucki” wyjechali do Gdańskiego Teatru Szekspirowskiego na spektakl
Burza w reżyserii Szymona Kaczmarka.

cza złoczyńcom i planują podróż do Włoch. W wizji scenicznej gdańskich aktorów jest zdecydowanie
odwrotnie. Zamiast tajemniczej wyspy pełnej czarów
i zjaw mamy przerażający krajobraz wręcz postapokaliptyczny, zamiast piasku- czarną niczym dusze prawie wszystkich bohaterów – ziemię. W tej Burzy jest
wszystko, co nas współcześnie dręczy: śmietnisko cywilizacji, przemoc szczególnie okazywana słabszym,
gorzej rozwiniętym narodom, brak wolności, a nade
wszystko żądza władzy. W krzyku finałowym Prospera, gdy słyszymy „przebacze-nie”, to właśnie słowo
„nie” jest najważniejsze. Świat przesiąknięty złem
może czekać tylko zagłada. I choć wielu uczniów ze
zdziwieniem przyjęła rozwiązania artystyczne przyjęte
przez twórców spektaklu, z pewnością stanie się pretekstem do niejednej dyskusji.
Beata Płotka

Już sama wizyta w niezwykłym budynku była wielkim przeżyciem. Teatr znajduje się w centrum miasta
i swoją architekturą nawiązuje do budynku z początku XVII wieku, w którym zapewne niejednokrotnie
grały aktorskie trupy z Anglii, wystawiając Szekspirowskie dramaty. Zgodnie z tradycją teatru szekspirowskiego publiczność zajęła miejsca stojące, co dla
niektórych było zaskoczeniem. Równie zaskakujący
był sam spektakl. Burza tradycyjnie uważana była za
komedię inspirowaną komedią dell’arte o szczęśliwym
zakończeniu. W oryginale przecież Prospero przeba-
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Nasze Sukcesy
w Pomorskiej Lidze Zadaniowej Zdolni z Pomorza

Uczennice „Sobieskiego” finalistkami Pomorskiej Ligi Zadaniowej Zdolni z Pomorza – konkursu dla uczniów szkół ponadpodstawowych
i ponadgimnazjalnych województwa pomorskiego w roku szkolnym 2021/2022, etap III – wojewódzki.

skiego w Wejherowie uzyskali w najwyższym etapie
tego konkursu z chemii. Tytuły finalistek zdobyły Alicja Borycka z klasy 3bG i Natalia Matejewska z klasy
3b. Z kolei z biologii tytuł finalistki z wyróżnieniem
otrzymała Agata Klawikowska z klasy 3bG.
Serdecznie gratulujemy.

Z radością informujemy, że uczniowie reprezentujący
I Liceum Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobie-

Mariola Klein, Monika Antoniuk

aktualności
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Uwikłanie
Zuzanny dębiec
wyróżnione przez jury Between.Edukacja
Projekt Between.Edukacja skupia zarówno uczniów, jak i nauczycieli. Program daje też możliwość zgłębienia
problemów i odnalezienia tej ścieżki literatury, która prowadzi do odkryć.
W tym roku szkolnym nasi licealiści wybrali
projekt Różewicz: tradycja-awangarda. Autorem pakietu jest Barbara Malawska, która
swoją pracę poświeciła poecie Tadeuszowi
Różewiczowi, a zwłaszcza tożsamości bohaterów jego wierszy Ocalony, Rozebrany,
W środku życia oraz bohatera dramatu Kartoteka.
Zadaniem uczniów, biorących udział
w projekcie, jest twórcza interpretacja podanej przestrzeni kultury, w tym przypadku twórczości Tadeusza Różewicza. Pracą
wyróżnioną przez jury Between okazało się
opowiadanie Zuzanny Dębiec opublikowane na stronie programu. W tekście naszej
uczennicy odnajdziemy twórczo przetworzoną Różewiczowską poetykę, reinterpretowany obraz świata zaproponowany przez
poetę oraz wciąż aktualne problemy, które
są dylematami bohaterów Różewicza, jak
i tymi, z którymi borykać się musi człowiek
XXI wieku.
Barbara Malawska
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ZuzannA dębiec
laureatką Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego
„Wanda Rutkiewicz inspiruje”
W Ogólnopolskim Konkursie Literackim „Wanda
Rutkiewicz inspiruje” I nagrodę otrzymała Zuzanna Dębiec za opowiadanie pt. Spełnienie.
W październiku ubiegłego roku Sejm Rzeczypospolitej Polskiej przyjął uchwałę o tym, że patronem roku
2022 będzie polska himalaistka Wanda Rutkiewicz.
Kandydaturę wybitnej Polki zgłosił poseł Tomasz Zimoch, który był wnioskodawcą tej uchwały. Biografia
i pasja patrona roku stały się też po raz drugi tematem organizowanego przez posła Zimocha Ogólnopolskiego Konkursu Literackiego dla młodzieży
szkół ponadpodstawowych. Nasi uczniowie sięgnęli
po pióra i wielu wysłało swoje prace do Warszawy,
osiągając ogromny sukces. Warto przypomnieć, że
w zeszłym roku pierwsze miejsce zajęła nasza uczennica Maja Sikorska. Tomasz Zimoch, wręczając
20 czerwca laury w polskim sejmie, podkreślił wielokrotnie, że uczniowie „Sobieskiego” to uzdolnieni
młodzi ludzie. Jego słowa: „Wielki brawa dla Wejherowa, brawa dla Liceum Sobieskiego!” ucieszyły
zwłaszcza zwyciężczynię tegorocznej edycji Zuzannę Dębiec, która w sejmie odebrała nagrodę główną
w wysokości 2022 złotych polskich. Słowa uznania
przyniosły także radość dwóm kolejnym laureatkom:
Adrianie Fularczyk oraz Anecie Klein, zdobywczynie
kolejno drugiego oraz piątego miejsca. Podczas gali
nagrodzone prace czytała Danuta Stenka. Jej zdaniem
dzieła tegorocznej edycji stanowią dowód na niezwykłą dojrzałość młodych autorów. Jury zaś doceniło
niebywałą wrażliwości oraz warsztat literacki artystów.
Opowiadanie Zuzanny Dębiec pt. Spełnienie otrzymało najwyższą ocenę jury. Leszek Cichy powiedział, że
utwór Zuzanny uhonorował wybitną kobietę, jego
przyjaciółkę, a on sam zobaczył „Wandę Rutkiewicz
jak żywą”. Powodzenie naszych uczniów cieszy i rodzi
nadzieję na ich sukcesy jako dojrzałych już pisarzy.
Barbara Malawska
aktualności
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Przygoda –
film animowany Magdy Młodzińskiej
Talent to dar, ale bez pasji, wytrwałości i pracy zapewne pozostałby tylko potencjałem. Wie
o tym zapewne Magdalena Młodzińskam uczennica klasy 3b, autorka absolutnie pięknego filmu
animowanego pt. Przygoda.
Stworzyła dzieło z kilkuset rysunków, posługując się
ascetycznym światem przedstawionym, archetypowym bohaterem oraz świetnie opowiedzianą historią.
Prace nad filmem trwały kilka miesięcy. Do zrealizo-

20

aktualności

wania pomysłu namówiła Magdalenę jej polonistka,
Barbara Malawska, która napisała tekst czytany w filmie przez uczennicę klasy 3d Kingę Plackowską. Całość stanowi opowieść o przygodzie, jaką rozpoczyna
każdy z nas jako dziecko, wyruszając w niekończącą
się, wciąż trwającą drogę zwaną życiem. Film został
wykorzystany jako część programu artystycznego
podczas uroczystości Pożegnania Maturzystów Anno
Domini 2022.
Barbara Malawska

Artystyczne
osiągnięcia
naszych absolwentów
Są, jak wielu naszych byłych i obecnych uczniów,
dumą i powodem do radości. Realizują swoje pasje w dorosłym życiu, lecz zawsze podkreślają, że
naukę zdobywali w naszym liceum i zawsze (o ile
nie mają prób w teatrze, na planie filmowym czy
akurat nie zdają egzaminów) na pytanie o możliwość udziału w ważnej imprezie artystycznej
organizowanej przez „Sobieskiego” odpowiadają krótko: „Będę”. Wprawdzie na naszej stronie internetowej niektórzy z nich mają już swoje „okienko”, ale na łamach „Janiny” warto też
o nich, jak i o innych napisać.

nikarek portali społecznościowych była skierowana
przede wszystkim na strój Sandry, która obok Joanny Kulig i Małgorzaty Szumowskiej, była jednym
z polskich akcentów. O roli tej młodej aktorki nie napisano. A szkoda, bo zapewne to kolejna udana rola
w filmie tak znamienitego reżysera nagrodzonego
przez tegoroczne jury. Po premierze filmu w Polsce na
pewno przeczytamy, jak widzowie ocenili rolę Sandry.

Sandra Drzymalska

Uznana przez krytyków filmowych za przedstawicielkę najbardziej uzdolnionych polskich aktorek. Mimo
młodego wieku ma już za sobą bogaty dorobek filmowy. Zagrała m.in. w filmie Sole, Najmro, Ostatni
komers, Powrót, Chłopcy z motylkami. Jej role są wysoko
oceniane przez jurorów, jak i licznych wielbicieli talentu młodej wejherowianki. Przeprowadzono z nią
wiele wywiadów na temat zagranych ról, reżyserów,
którzy zaprosili ją do współpracy, a także na temat
drogi do aktorstwa. W roku 2017 otrzymała wyróżnienie za „osobowość i talent bijący z ekranu” w filmie
Jest naprawdę ekstra, w 2019 roku wyróżnienie specjalne
w Monteralu za kreację aktorską w filmie Sole, w 2020
roku wyróżnienie za rolę w filmie Ostatni komers oraz
w filmie Każdy ma swoje lato, a w 2021 roku specjalnego „Złotego Anioła Bella” na 19. Międzynarodowym
Festiwalu Filmowym „Tofifest” w Toruniu. Jest także laureatką nagrody Kobieta Roku Glamour 2021 w
kategorii popkultura. Ostatnio media rozpisywały się
na temat pobytu Sandry na Festiwalu Filmowym 2022
w Cannes, gdzie wzięła udział w premierze filmu
Jerzego Skolimowskiego IO. Niestety, uwaga dzien-

Sandra Drzymalska

Kinga Bobkowska

Absolwentka Akademii Sztuk Teatralnych w Krakowie. Debiutowała na drugim roku w Karierze Artura
Ui (reż. Remigiusz Brzyk) w Teatrze J. Słowackiego
w Krakowie. Zagrała w spektaklach dyplomowych:
Święta Joanna w reż. Moniki Strzępki oraz Studium
o Hamlecie Radosława Stępnia. W 2020 roku, w ramach Boskiej Komedii, premierowała w spektaklu
aktualności
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Bezpieczne miejsce w reżyserii Tomka Fryzła (produkcja Teatr Łaźnia Nowa). Tam też można ją obecnie
zobaczyć. Współpracuje również jako choreograf
z reżyserem Radkiem Stępniem. W ubiegłym sezonie
opracowała ruch do Matki (Teatr Nowy w Poznaniu), Nocy Wśród Drzew (Teatr AST Wrocław) oraz
Fausta (Teatr Wybrzeże). Rezydentka ostatniej edycji
Sopot Non-Fiction. W graniu dąży do intensyfikacji swojej aktorskiej obecności. Chce nieustannie się
rozwijać i poszukuje w różnych dziedzinach sztuki:
teatrze, filmie, tańcu, performansie etc. Swoje horyzonty poszerza poprzez podróże, a jej marzeniem
jest poznanie Indii – czytamy na stronie Teatru Fredy
w Gnieźnie. Zagrała w serialach: Ślad, Barwy szczęścia
oraz w filmach: Legiony i Wiktoria 1920.

Konrad Stein

Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Teatralnej im.
Ludwika Solskiego w Krakowie (Wydział Aktorstwo
Dramatyczne). Wystąpił w filmach Skazany na niepamięć, Sunrise oraz w serialu Na dobre i na złe. Zagrał także w spektaklu dyplomowym Spaleni słońcem_secondhand
w reż. Agnieszki Glinskiej oraz w Ostatnim dzwonku.
Utopia w reż. Piotra Ratajczaka, w Wiedźminie. Turbolechital (Teatr Proxima w Krakowie) i Było sobie życie.

Kinga Bobkowska i Konrad Stein
w spektaklu Nosorożec (2014 r.)
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Weronika Styn

Obecnie studentka wydziału prawa na UG, poetka.
Jako aktorka zadebiutowała, będąc uczennicą klasy
pierwszej liceum rolą bohaterki humoreski Trelemorele
T. Różewicza. Zagrała brawurowo tylko jeden raz.
Trema była silniejsza niż chęć grania na scenie, nawet
tej szkolnej. Na szczęście nie była stracona dla sztuki, gdyż miała talent poetycki. Dzięki temu nie tylko
mogła wyrazić siebie, opowiedzieć o swojej wizji świata, ale i sprawdzić się w licznych konkursach poetyckich. Pierwszą nagrodę w kategorii: Juvenilia zdobyła
w Pomorskim Festiwalu Poezji ks. Pasierba. Zachęcona sukcesem wysłała wiersze na Wojewódzki Konkurs Literacki „W pałacu słów”, „Herbert w oczach
młodych Pomorzan” i in. Opracowała też jeden z rozdziałów publikacji Oblicza Niepodległej (projekt WCK)
poświęcony działaniom amatorskiego teatru w Wejherowie w dwudziestoleciu międzywojennym. W tym
roku zdobyła I miejsce na XXV Pomorskim Festiwalu
Poezji ks. Pasierba za cykl wierszy. Jej utwory zostaną
także zamieszczone w przygotowywanym przez p. Lilianę Wilczyńską tomiku, będącego kontynuacją działań Mirosława Odynieckiego.
Edyta Łysakowska-Sobiczewska

Weronika Styn jako poszukiwaczka
wiedzy o teatrze międzywojnia

Zwycięska drużyna, opiekun prof. B. Płotka,
po lewej Bartosz Duraj, koordynator projektu

Doskonalimy
kompetencje społeczne
Drugiego czerwca uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w Gali Konkursowej Pomorskiej Akademii
Kompetencji Społecznych. Spotkanie licealistów
biorących udział w projekcie odbyło się w auli Wydziału Chemii Uniwersytetu Gdańskiego.
Uczniowie przez cały rok pracowali nad rozwojem
kompetencji komunikacyjnych, ekonomicznych, sztuką
pracy w zespole. Nawiązywali współpracę ze stowarzyszeniami, lokalnymi organizacjami, organizowali akcje
i spotkania, tworzyli broszury, książki i gry, mające na
celu budzenie wrażliwości odbiorców inicjatyw, nabywanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach, kształtowanie postaw empatii i asertywności.
Pomagały im w tym różne warsztaty: aktorskie, dziennikarskie, artystyczne, edytorskie, autoprezentacji, wystąpień publicznych. Wszystko po to, by jak najlepiej
zaprezentować się na zamykającej cykl działań uroczystości. Liceum „Sobieskiego” reprezentowało sześć
pięcioosobowych grup. Ich nazwy wiele mówią o realizowanych celach oraz badanych obszarach: „Historia
Kalwarii Wejherowskiej przed XXI w.” – gra planszowa
w oparciu o poznaną historię Wejherowa i kalwarii, topografię Kalwarii Wejherowskiej, rozmowy z Misternikami Kaszubskim oraz „Wejherowska duma”. To
zespoły prowadzone przez Barbarę Malawską, „Depresja jako choroba cywilizacyjna” i „Wygraj z nałogiem”
– grupy Natalii Kin oraz „Podnoszenie świadomości
na temat zapobiegania oraz radzenia sobie w niebezpiecznych sytuacjach” i „Szerzenie wiedzy o roślinach
jadalnych wśród dzieci w wieku 8-12 lat” – grupy Beaty
Płotki. Warto dodać, że Pomorska Akademia Kompetencji Społecznych to projekt współfinansowany ze
środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa:
I. Osoby młode na rynku pracy. Działania: 1.4 Młodzież solidarna w działaniu. Nasi uczniowie na realizowane projekty uzyskali mikrogranty, dzięki którym
mogli zrealizować swoje plany, zakupić niezbędne materiały czy nawiązać współpracę z wydawcami. Oczywiście, by poszerzyć swoją wiedzę, nabywali niezbędną
literaturę. W ciągu ostatniego miesiąca wiele wysiłku

Drużyna, która zajęła 3. miejsce, opiekun prof. B. Malawska

Drużyna prof. N. Kin

włożyli w przygotowanie prezentacji, które wypadły perfekcyjnie. Z wielką radością informujemy, że dwa nasze zespoły (na 23 występujące podczas Gali) zdobyły nagrody – trzecie miejsce zajęła „Historia Kalwarii
Wejherowskiej” i pierwsze – „Podnoszenie świadomości na temat zapobiegania oraz radzenia sobie w niebezpiecznych sytuacjach”. Jury doceniło oryginalność projektu, jakość jego wygłoszenia, stopień włożonego
wysiłku, zgranie grupy i umiejętność przedstawienia tekstu z pamięci.
Teraz zwycięzcy czekają na nagrody, którymi będą warsztaty radiowe
i telewizyjne. A zdobytymi certyfikatami będą mogli pochwalić się, starając się nie tylko o stypendia, ale także walcząc o miejsce na rynku pracy,
ponieważ to świetny załącznik do przyszłego CV.
Beata Płotka
aktualności
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Światowy Dzień Książki
i Praw Autorskich –
święto wszystkich czytelników i miłośników książek

W dniu 7 czerwca 2022 w naszej szkole odbyła się
uroczystość Światowego Dnia Książki i Praw Autorskich. Święto narodziło się w Katalonii, gdzie
zgodnie z tradycją każdy mieszkaniec tego regionu w dniu świętego Jerzego obdarowywał swoich
bliskich książkami i różami.
W naszej szkole dzień ten jest świętem, podczas którego nagradzamy zwycięzców konkursów związanych
z książką i czytelnictwem. W tegorocznej VII edycji
Wielkiego Maratonu Czytelniczego „Na literackim
szlaku” wyróżniliśmy uczniów, którzy od września
czytali wyznaczone lektury, pisali testy z ich znajomości i zdobyli największą ilość punktów: Mateusza
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Dziadowicza i Piotra Dziadowicza z klasy 1a oraz
Aleksandrę Krauzę z klasy 3c.
Przy okazji uroczystości zostały ogłoszone wyniki konkursu organizowanego przez Pomorskiego
Kuratora Oświaty „Poznaj moje hobby”. Spośród
wszystkich prac nadesłanych z województwa pomorskiego w kategorii szkół ponadgimnazjalnych Urszula
Andruczyk uczennica klasy 3c otrzymała wyróżnienie.
Ula zaprezentowała swój wyjątkowy talent w filmie
Poetka maluczka.
Co roku święto staje się okazją do dyskusji
na temat roli książki jako źródła wartości i wiedzy.
W drugiej części spotkania prelekcję na temat: Jak wydaje się książki ładne, wartościowe, a przede wszystkim

mądre wygłosiła dr Monika Żmudzka. Nasz wyjątkowy gość pochodzi z Kamienia Krajeńskiego w województwie kujawsko-pomorskim. Ukończyła filozofię
oraz filologię polską na Uniwersytecie Gdańskim,
a także Filologiczne Studia Doktoranckie w Uniwersytecie Gdańskim. Jest wykładowcą i kierownikiem
Zakładu Nauk Społecznych na Katedrze Wychowania
Fizycznego i Nauk Społecznych Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego
w Gdańsku, ponadto pełni również funkcję redaktor
naczelnej kwartalnika „Panorama AWFiS”. W latach
2012-2018 prowadziła naukowe Wydawnictwo Athe-

nae Gedanenses. Od trzech lat związana z I Liceum
Ogólnokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego,
gdzie pracuje jako polonistka. Zainicjowała powstanie
kwartalnika „Janina”, który opracowuje pod kątem typograficznym i językowym.
Pani dr Monika Żmudzka podczas spotkania
wprowadziła nas w świat pojęć drukarskich i edytorstwa, omówiła budowę książki oraz przekazała cenne wskazówki, jak radzić sobie z najpopularniejszymi
błędami łamania tekstu. Typowe błędy formatowania,
czyli wdowy i bękarty, sieroty i szewce nie będą już
tylko enigmatycznymi nazwami, a wiedza na ich temat
pozwoli na ich eliminacje przy formatowaniu tekstu.
Podczas spotkania pani doktor poruszyła także
problematykę związaną z ochroną praw autorskich,
nagminnie łamaną we współczesnym świecie. Nasz
ekspert odkrył przed nami tajniki i sposoby na wydanie książki tak, by była atrakcyjna i wartościowa dla
czytelnika. Temat spotkania okazał się bardzo aktualny i cieszył się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży.
Monika Wawrzyniak
aktualności
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Spacer zielarski –
niezwykle inspirującym doświadczeniem

Kto spodziewałby się, że tuż za ogrodzeniem naszej szkoły rośnie podagrycznik – roślina znana od wieków ze swych właściwości leczniczych
i pomocna w leczeniu dny moczanowej (podagry),
a naturalną aspirynę znajdziemy w pędach wierzby
białej rosnącej na Kalwarii Wejherowskiej? Przekonali się o tym uczestnicy spaceru zielarskiego,
który został zainspirowany przez bibliotekę szkolną i zorganizowany we współpracy z nauczycielami biologii.
14 czerwca 2022 roku uczniowie klas 2c i 2f wyruszyli na krótką wyprawę zielarską, którą poprowadził
pan Michał Konkel. Na swojej stronie internetowej
(https://slowianskizielnik.pl/) nasz przewodnik przedstawił się następującymi słowami: „Z wykształcenia
biolog, archeobotanik. Z pasji przyrodnik. Z zawodu
zielarz-fitoterapeuta”.
Wędrując ulicą Bukową, uczniowie podziwiali przydrożne lipy. Co kilka kroków przystawali, aby
przyswoić sobie nazwy i poznać działanie prozdrowotne kolejnych ziół wypatrzonych przez pana Michała.
Dla klasy o profilu biologiczno-chemicznym oraz biologiczno-medycznym interesujące było poznanie substancji czynnych, dzięki którym dana roślina posiada
właściwości sprzyjające utrzymaniu zdrowia.

Kolekcja znalezisk zielarskich powiększyła się
jeszcze bardziej, gdy grupa dotarła na polankę Kalwarii.
Wierzba biała, kora dębu, glistnik jaskółcze ziele, babka
szerokolistna, niecierpek drobnokwiatowy to tylko niektóre z omówionych drzew i ziół. Młodzież pytała o to,
jak zbiera się daną roślinę i suszy z wykorzystaniem na
napar, jak samodzielnie zrobić sobie krem.
Warsztaty terenowe w otoczeniu drzew i zieleni, będące zwieńczeniem innowacji „Plantcrossing
w bibliotece”, trwały wprawdzie tylko godzinę, ale ich
uczestnikom dały energię na pozostałą część dnia nauki i pracy. Kilkoro uczniów podjęło nawet postanowienie zbierania i oznaczania roślin!
Oczom wszystkich, nawykłych do patrzenia głównie na krótką odległość – na ekran telefonów i laptopów,
wyprawa dała również wytchnienie poprzez sposobność
spoglądania w dal na piękne barwy tego lata.
Biblioteka szkolna dysponuje książkami z zakresu botaniki, fitoterapii oraz szeroko pojętej i jakże
potrzebnej nam ekologii życia. Zachęcamy do ich wypożyczania i poszerzania zdobytej podczas spaceru zielarskiego wiedzy.
Na czas zbliżających się już naprawdę wielkimi
krokami wakacji, obok wielu chwil relaksu z książką
w ręku, życzymy również pięknych odkryć zielarskich!
Beata Geffroy

26

aktualności

Nasze podróże:
małe i duże

Wrocław

W dniach 23-27 maja bieżącego roku odbyła
się wycieczka klasy IIIe do Wrocławia, na którą
uczniowie udali się wraz z opiekunami – panią
Natalią Kilińską i panią Joanną Nowak.
Pierwszego dnia klasa miała okazję zobaczyć multisensoryczną wystawę Van Gogha, podczas której każdy
mógł zanurzyć się w świecie jego magicznych obrazów
i posłuchać o życiowej drodze artysty. Później spacerowaliśmy po terenach wystawowych przy Hali Stulecia, by ostatecznie zobaczyć pokaz słynnej Fontanny
Multimedialnej, rozświetlonej tysiącami barw w rytm
muzyki. We wtorek głównymi punktami wycieczki były
muzea. Nie mogło zabraknąć Panoramy Racławickiej,
Muzeum Narodowego, a także czegoś bardziej rozrywkowego, czyli Muzeum Gry i Komputerów Minionej
Ery. Mieliśmy też okazję zobaczyć Dzielnicę Czterech
Wyznań i dokładniej zwiedzić Rynek Główny w Wrocławiu. Następny dzień rozpoczął się grą miejską, która
nie tylko rozbudziła nasze szare komórki, ale i ducha
rywalizacji. Była to gra miejska na Starym Mieście,
dzięki której mogliśmy zobaczyć ciekawe zakątki miasta. Nie zabrakło też poszukiwania krasnali, z których

przecież słynie Wrocław. Po zakończeniu gry udaliśmy
się na interesujące warsztaty maturalne w Muzeum
Pana Tadeusza, w którym zobaczyliśmy też rękopis
epopei narodowej. W budynku wystawiona była również wystawa stworzona przez Muzeum Holokaustu
w Waszyngtonie, która opowiadała o ludzkich wyborach i zachowaniach w obliczu Zagłady. Tego dnia klasa spacerowaliśmy też po Ostrowie Tumskim i znów
zawitaliśmy na pokaz fontanny. Tym razem był on
w późnych godzinach wieczornych.
Czwartek w całości przeznaczony był na zwiedzanie zoo. Wszyscy podziwiali piękno natury, przechadzając się ścieżkami w Afrykarium, Oceanarium
i innych pawilonach, a nawet udało nam się trafić na
pokazowe karmienie kotików. Zoo we Wrocławiu jest
jednym z największych w Europie i z pewnością jednym z najpiękniejszych, dlatego nie mogło go zabraknąć w planie naszej wycieczki. Ostatniego dnia wróciliśmy pociągiem do Wejherowa. Mimo że podróż była
długa i monotonna, dzięki dobremu towarzystwu czas
mijał zdecydowanie przyjemniej.
Aneta Szyplak, 3e
aktualności
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Stutthof –
Malbork

Nareszcie, po wielu miesiącach zamknięcia, mogliśmy wybrać się na wycieczkę klasową! Wszyscy byliśmy bardzo zadowoleni, że mogliśmy spędzić trochę czasu razem, poza murami szkoły.
24 maja moja klasa 1a wraz z 1c pojechaliśmy na jednodniową wycieczkę, podczas której mieliśmy szansę,
dzięki świetnym przewodnikom, dowiedzieć się wielu
ciekawych rzeczy o miejscach, w których byliśmy.
Pierwszym odwiedzonym przez nas miejscem
był obóz koncentracyjny Stutthof. Jestem pewna, że
było to dla każdego ogromne przeżycie. Przewodnicy
zgłębili naszą wiedzę na temat tych okropnych wydarzeń z dawnych lat. Mieliśmy szansę zapoznać się
z historią tego miejsca – za rozpoczęcie działalności
Stutthofu uznaje się datę 2 września 1939 roku, natomiast w 1942 roku obóz został oficjalnie włączony do
struktury państwowej. 9 maja 1945 roku został wyzwolony jako ostatni działający na ziemiach polskich
niemiecki obóz koncentracyjny. Mogliśmy dowiedzieć
się, jak wyglądało życie więźniów obozu i przez jakie
niewyobrażalnie okropne, nieludzkie rzeczy musieli
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przechodzić. W akcie hołdu poległym złożyliśmy znicze w krematorium i oddaliśmy szacunek minutą ciszy
oraz złożyliśmy kwiaty przy pomniku. Uważam, że
odwiedzenie tego miejsca jest obowiązkiem każdego,
bo jak mówił Piotr Konieczka: ,,Naród, który nie zna
swej historii, skazany jest na jej powtórne przeżycie”.
Kolejnym punktem naszej wycieczki był Malbork,
gdzie zwiedziliśmy zamek krzyżacki, którego budowa
rozpoczęła się w XIII wieku. Zamek ten to największy
z zachowanych w Europie zamków średniowiecznych,
wpisany w 1997 roku na listę UNESCO. Budowla zrobiła na nas ogromne wrażenie, odwiedzanie komnat
i sal zapierało dech w piersiach. Mieliśmy okazję posłuchać wielu ciekawostek związanych z tym miejscem,
jego historią, jak i Krzyżakami – zakonem, który ten
zamek zbudował, na przykład tego, jak to w 1945 roku
zamek uległ zniszczeniu podczas ostrzału Armii Czerwonej. Mogliśmy też zadawać liczne pytania, na które
chcieliśmy poznać odpowiedzi. Wycieczkę uważamy za
bardzo udaną, a wspomnienia z niej zostaną na długo
w naszej pamięci.
Klaudia Peplińska, 1a

Kraków

W dniach od 24 do 27 maja dwie klasy trzecie naszej szkoły (3a i 3g) pojechały na wycieczkę do
Krakowa.
W dniu przyjazdu zaplanowaliśmy wizytę w Muzeum
Narodowym, gdzie mogliśmy zobaczyć wyjątkową
ekspozycję poświęconą romantyzmowi i twórczości
Jacka Malczewskiego. Resztę dnia poświęciliśmy na
integrację naszego zespołu oraz na wieczorny spacer
po pięknie oświetlonej Starówce.
Następnego dnia wraz z przewodnikiem zwiedzaliśmy Kraków z jego najważniejszymi zabytkami.
Rozpoczęliśmy przejściem Traktu Królewskiego, zaczynając od Wawelu, kończąc na Rynku z Kościołem
Mariackim, gdzie podziwialiśmy słynny ołtarz Wita
Stwosza. Ponadto pan przewodnik oprowadził nas
najważniejszymi ulicami starego miasta, przedstawiając najważniejsze znajdujące się na tym terenie zabytki. Spacerowaliśmy też plantami, zwiedziliśmy część
uniwersytecką, gdzie, kto wie, może ktoś z nas będzie

w przyszłości studiował. Oprócz tego popołudniu
klasy odwiedziły ogród botaniczny z rzadko spotykaną egzotyczną roślinnością. Wieczorem część grupy
udała się do teatru Scena Stu, by obejrzeć przedstawienie pt. Hamlet, reżyserowane przez K. Jasińskiego .
Ostatniego dnia wyjazdu klasy udały się na zwiedzanie dzielnicy żydowskiej, w tym synagogi Tempel.
Szczególnym zainteresowaniem cieszyła się wizyta
w Muzeum Fabryki Schindlera, gdzie mogliśmy jeszcze więcej dowiedzieć się o sytuacji Żydów w Krakowie w czasie wojny. Popołudnie spędziliśmy na
spotkaniu z absolwentem naszego liceum Oskarem
J., który w scenerii „Okrąglaka” przedstawił nam blaski i cienie bycia studentem… Mogliśmy tam również posmakować słynnych zapiekanek krakowskich.
Wieczór zakończył się na zabawach integracyjnych
w escape roomach.
Następnego dnia, 27.05 obie klasy, wspominając
miło spędzone dni w Krakowie, wróciły pociągiem do
Wejherowa.
Lucyna Grzenkowicz
aktualności
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Toruń

Wraz z opiekunkami panią prof. Ewą Miziarską
i Moniką Antoniuk w dniach 6-8 czerwca klasa 2c
odwiedziła Toruń.
6 czerwca, około godziny 8:00 spotkaliśmy się na
dworcu w Wejherowie. Pogoda dopisywała – 26 stopni i słońce – czuliśmy się jak na wakacjach. Podróż do
miejsca docelowego była bardzo przyjemna. Po przyjeździe przydzielono nam pokoje, zostawiliśmy bagaże i niebawem byliśmy już na Starym Mieście. Wieczorem przewodnik oprowadził nas po najważniejszych
zakamarkach Torunia, opowiadając historię miasta.
Zwiedzanie zakończyliśmy grą miejską, a podczas powrotu do ośrodka złapała nas wielka ulewa!
7 czerwca z samego rana udaliśmy się na seans
filmowy do Planetarium. Wszyscy byliśmy pod wrażeniem, każdy z nas dowiedział się czegoś nowego. Po
obejrzeniu filmu wszyscy zgłodnieli i udaliśmy się na
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szybki posiłek. Zaraz po nim poszliśmy do Muzeum
Piernika, by dowiedzieć się, z jakich składników robione są najlepsze toruńskie pierniki. Mieliśmy także
okazję upiec własne! Wieczorem połowa grupy z panią profesor Antoniuk udała się do kina studenckiego
na film pt. Boscy, a druga część grupy wraz z panią
profesor Miziarską wróciła do ośrodka i umilała sobie
czas, grając w siatkówkę.
8 czerwca rozpoczęliśmy od odwiedzenia ogrodu botanicznego, gdzie wysłuchaliśmy prelekcji
o gatunkach inwazyjnych zwierząt i roślin. Następnie mieliśmy trochę czasu, by przejść ogród samemu
i na własne oczy zobaczyć zwierzęta i rośliny z prezentacji. Później zwiedzaliśmy muzea, m.in. Muzeum
Tony’ego Halika, czy Muzeum Dalekiego Wschodu.
Niestety tutaj nasza wycieczka dobiegła końca. Ze
Starówki udaliśmy się po bagaże, a potem na dworzec
kolejowy, gdzie pożegnaliśmy piękny Toruń.
Karolina Jankowska, 2c

jezioro Szelą

g

Wyjazdy pod namiot, zarówno kiedyś, jak i dziś,
stanowią nie lada atrakcję. Tak było i w tym wypadku…
W dniach 6-8 czerwca uczniowie klasy 2e udali się pod
namioty nad jezioro Szeląg. Wyjazd był doskonałą formą integracji i oderwania się od szarej rzeczywistości.

Takie atrakcje, jak wspólne posiłki, gra w siatkówkę
czy wieczorne rozmowy przy ognisku dostarczyły nam
dużo zabawy i uśmiechu. Jednak główną rozrywką
były bez wątpienia kąpiele w jeziorze i spływ kajakowy
w malowniczym otoczeniu dziewiczej i bujnej przyrody. Te wspólnie spędzone trzy dni, choć wyczerpujące,
były bardzo udane i z pewnością na długo pozostaną
w naszej pamięci.
Aleksandra Kotłowska, 2e

Gdynia

Słońce, plaża, morska bryza – czyż nie brzmi to
jak scenariusz wspaniałej przygody?
20 czerwca uczniowie klasy 1 d udali się na wycieczkę
do Gdyni, aby w urokliwej scenerii poznawać tajniki
historii i rozwiązywać trudne zagadki. Pierwszą atrakcję stanowiło zwiedzanie okrętu ORP „Błyskawica”,
dumy polskiej floty morskiej. Następnie pierwszoklasiści udali się na plażę i plac zabaw. Najwięcej emocji wywołała wizyta w pokojach zagadek. Uczniowie

podzieleni na kilkuosobowe zespoły realizowali misje,
których celem było odzyskanie wolności. Kreatywność, spostrzegawczość, umiejętność współpracy
i zdolność logicznego myślenia okazały się być na
wagę złota! Obowiązkowym punktem wycieczki były
lody i wspólny obiad. Tę wyprawę z pewnością można zaliczyć do udanych, bowiem nic tak nie jednoczy
ludzi jak wspólne wspomnienia.
Natalia Delbas
aktualności
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Nar va, Estonia

Dzięki płynności językowej i ciężkiej pracy mogliśmy odwiedzić naszych przyjaciół z Estonii.
Oto jak minął nam ostatni tydzień.
22 maja: Mimo pobudki w środku nocy, pełni uśmiechu stawiliśmy się na gdańskim lotnisku. O godzinie
5:40 nasz pierwszy samolot oderwał się od ziemi,
a przygoda oficjalnie się rozpoczęła. Mimo dwóch lotów samolotem i kilkugodzinnej podróży pociągiem,
około godziny 21:00 zostaliśmy ciepło przywitani
w miejscu docelowym – Narwie.
23 maja: Pierwszy dzień rozpoczęliśmy od integracji. Towarzyszyło nam przy tym pełno śmiechu
i muzyki. Po szkolnym lunchu udaliśmy się na plac
Świętego Piotra, gdzie przywitał nas przewodnik i zapoznał z kilkusetletnią historią Narwy. Po całym dniu
wrażeń spaliśmy jak susły!
24 maja: We wtorek poznawaliśmy naturę Estonii. Udaliśmy się do Alutagse National Park Visitor Center, gdzie zostaliśmy ugoszczeni pyszną herbatą. Obejrzeliśmy również animację opowiadającą
o gospodarzach okolicznych lasów i wsłuchując się
w śpiew ptaków, spędzaliśmy czas nad ciepłym jeziorem. Po południu pojechaliśmy do Kotka Matkarada
podziwiać bagienną roślinność, a dzień zwieńczyliśmy
wspólnym ogniskiem i jedzeniem pianek.
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25 maja: Z samego rana stawiliśmy się na szkolnej auli, gdzie czekał nas słodki poczęstunek. Dzień
poświęciliśmy na tworzenie e-booków o grzybach
i poszerzaniu znajomości. Po lunchu udaliśmy się do
ERASMUS+ Center w Narwie, gdzie spędziliśmy
miło czas, grając w planszówki i jedząc estońskie
przysmaki.
26 maja: Chłód i opady deszczu nie powstrzymały nas od dalszego zwiedzania i pochłaniania nowych informacji. Wybraliśmy się do Sillamae, gdzie
pod okiem przewodnika odwiedziliśmy plażę i wysłuchaliśmy prelekcji o Morzu Bałtyckim. Udało nam się
zobaczyć również dwa muzea – pierwsze to dawne
miejsce spotkań politycznych z Leninem, a w drugim podziwialiśmy różnorodne kamienie pochodzące
z wybrzeża naszego Bałtyku. Wieczorem zwiedzaliśmy zamek w Narwie i podziwialiśmy naturę.
27 maja: Gdy udaliśmy się na szkolną aulę, czekała nas miła niespodzianka – impreza pożegnalna.
Przedstawiliśmy e-booki, a następnie przy gromkich
brawach odebraliśmy certyfikaty i słodkie upominki.
Po południu część grupy udała się do parku wodnego
w Narvie-Josseu, a część na próbę orkiestry symfonicznej.
Cała mobilność była niesamowitym przeżyciem!
Poznaliśmy codzienne nawyki ludzi z innych kultur,
zapoznaliśmy się z ich tradycyjnym jedzeniem, a także
metodami nauczania.
Karolina Jankowska, 2c

Empatii
nam nie brakuje

Uczniowie „Sobieskiego” to osoby bardzo empatyczne, czego dowodem jest to, że bardzo często
angażują się w rozmaite działania wolontariackie.
Tak było i tym razem…
W piątek 10 czerwca uczniowie z klas 2b i 2c od rana
działali w ramach wolontariatu. Pomagali osobom
z Domu Pomocy Społecznej w Wejherowie podczas
festynu Free Art, który został zorganizowany dla osób
niepełnosprawnych na terenie Parku Majkowskiego.
Wolontariusze, wraz ze swoimi podopiecznymi, mieli
okazję porozmawiać, pospacerować, a także wspólnie
uczestniczyć w festynie. Po zakończonym wydarzeniu,
młodzież odprowadziła niepełnosprawnych do Domu
Pomocy Społecznej.
Bartosz Dołżyński

aktualności
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Jak się wygrywa
Olimpiadę Geograficzną?

Miałam ogromną przyjemność przeprowadzić
wywiad z uczniem naszej szkoły – Szymonem
Bochentynem, finalistą XLVIII Olimpiady Geograficznej. Osiągniecie takiego sukcesu to nie
lada wyzwanie, więc jedyne co możemy zrobić, to
pogratulować Szymonowi!
Klaudia: Powiedz nam proszę, skąd u Ciebie zainteresowanie geografią i dlaczego akurat ona? Lubisz podróżować, czy bardziej interesują Cię filmy mówiące
o świecie, kulturze różnych krajów?
Szymon: Geografią interesuję się od dziecka, ponieważ zawsze fascynowała mnie różnorodność naszego
świata, a także z powodu silnego poczucia przynależności do międzynarodowej społeczności. Uważam, że
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ta dziedzina jest wszechobecna, a odpowiednia wiedza pomaga nam zrozumieć wiele dzisiejszych problemów. Pasjonaci tej nauki ciągle dokonują nowych
i ciekawych odkryć – Ziemia skrywa przed ludźmi
nieskończoną liczbę tajemnic. Osobiście wykorzystuję każdą okazję do podróży krajoznawczych, lecz
ostatnio możliwość ta była ograniczona przez sytuację
pandemiczną, dlatego z chęcią zaspokajałem ciekawość o świecie, przeglądając interesujące filmy i artykuły w Internecie.
Klaudia: Ile czasu zajęło Ci przygotowanie się do
Olimpiady Geograficznej?
Szymon: Przygotowania do samej pracy badawczej
rozpocząłem w czerwcu zeszłego roku, kiedy ogło-

szono możliwe tematy wypracowań do wyboru. Od
tego czasu położyłem nacisk na naukę geografii pod
kątem olimpiady, lecz można stwierdzić, że do testu
wiedzy uczestnicy przygotowują się praktycznie przez
cały okres szkolny. Nigdy nie wiadomo, jakie pytania
padną, dlatego często przydatne okazują się fakty poznane nawet lata wcześniej w szkole podstawowej.
Klaudia: Jak wyglądało przygotowanie pracy badawczej?
Szymon: Jeszcze w czerwcu wybrałem temat wypracowania i sporządziłem plan. Zdecydowałem się
na analizę porównawczą dwóch gmin w kontekście
zmian na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat. W wakacje objechałem gminy Wejherowo i Luzino, aby zrobić przydatne zdjęcia, natomiast we wrześniu i październiku zabrałem się za opracowanie całego tekstu
i przejrzenie wielu oficjalnych dokumentów gminnych, aby moje wnioski poprzeć konkretnymi danymi.

cej ekonomii czy finansów. Nie jest to wprawdzie bezpośrednie powiązanie z geografią, lecz ten przedmiot
ma duże znaczenie w rekrutacji na tego typu kierunki
na uczelniach wyższych.
Klaudia: Jakieś rady dla przyszłych olimpijczyków?
Szymon: Przede wszystkim nie bójcie się próbować
swoich sił. Stawka jest wysoka, dlatego nigdy się nie
poddawajcie ani nie wątpcie w siebie. Pamiętajcie, że
przygotowanie na olimpiadę to niekoniecznie ciągłe
studiowanie książek, ale także aktywne odkrywanie
otaczającego świata oraz korzystanie z ogólnodostępnego zasobu ciekawych filmów czy artykułów naukowych. Wiele faktów może Was zaskoczyć!
Klaudia: Dziękuję za rozmowę i życzę Ci wielu sukcesów.
Klaudia Peplińska, 1a

Klaudia: Czy mogłeś liczyć na pomoc nauczycieli?
Szymon: Oczywiście! Zawsze mogłem liczyć na
wsparcie psychiczne ze strony nauczycieli, a także naukowe dzięki Pani Makowskiej-Bedynek. Otwartość,
zapewnianie książek i propozycja ciekawych linków
do przeglądania, a także możliwość konsultowania się
na temat różnych zagadnień oraz trudniejszych zadań
dawały mi motywację do działania i pracy nad jak najlepszym wynikiem.
Klaudia: Jak radziłeś sobie ze stresem podczas odpowiedzi?
Szymon: Na szczęście nie spotkała mnie ani jedna
odpowiedź ustna. Czekałoby mnie to podczas etapu
rejonowego, lecz z powodów pandemicznych ograniczono się wyłącznie do części pisemnej. Była to dla
mnie ulga, bo generalnie łatwiej jest mi się skupić nad
kartką papieru niż przy prezentacji na żywo.
Klaudia: Jakie są Twoje plany życiowe? Czy w przyszłości chcesz wykonywać zawód związany z geografią?
Szymon: Nie mam jeszcze żadnego konkretnego planu dotyczącego ścieżki zawodowej, lecz chciałbym się
spełnić w dziedzinie przynajmniej częściowo dotycząwywiad
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citius
altius
Szkolny Dzień Sportu,
czyli fair play jest ok!

fortius
Jak w latach poprzednich, tak i w tym roku w środę
22 czerwca został zorganizowany Szkolny Dzień
Sportu w duch fair play.

Zarówno pogoda, jak i frekwencja dopisały. Klasy rywalizowały ze sobą w pięciu konkurencjach: palant,
streetball, przeciąganie liny, siatkówka i szczęśliwy los.
Humor i zapał do pokonania konkurencji był ogromny.
Nikt nie szczędził sił, a kibice głosu, aby przybliżyć się
do finału. Rywalizacja przebiegała w atmosferze poszanowania przeciwnika, a słodkie batony od sponsora
dodawały energii do ciężkiej pracy.
W przerwie odbył się pokaz szkoleniowy z udzielania pierwszej pomocy przygotowany przez grupę
WOPR Wejherowo.
Po wyrównanej rywalizacji mistrzami w poszczególnych konkurencjach okazał się klasy:
– palant – 3e;
– streetball – 1e;
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– siatkówka – 3e;
– przeciąganie liny – 3b;
– szczęśliwy los – 1c.
Gratulujemy!!!!

Uwieńczeniem imprezy był wyczekiwany mecz
siatkarski nauczyciele kontra uczniowie. „Ciało pedagogiczne” reprezentowali: p. Agnieszka Knurek,
p. Natalia Kin, p. Marcin Graczyk, p. Marek Góralski,
p. Artur Śmielak.
Po zaciętej walce pełnej taktycznych strategii, widowiskowych ataków, bloków i kilku zagrań nogami
drużyna nauczycieli po 3-setowej walce musiała uznać
wyższość przeciwników.
Agnieszka Wiktor

„Sobieski” na sportowo

37

„Sobieski”
na podium

W tym roku szkolnym – sportowym nasi reprezentanci zajęli w klasyfikacji szkół ponadpodstawowych 3. miejsce w powiecie wejherowskim na
dziesięć szkół. Tak dobry wynik jest zasługą młodzieży, która uczestniczy w zajęciach pozalekcyjnych i bardzo chętnie startuje w zawodach.
Największy sukces w klasyfikacji chłopców to zwycięstwo w Powiatowej Licealiadzie w Piłce Ręcznej i
zajęcie 5. miejsca w Wojewódzkiej Licealiadzie. Uzyskaliśmy też bardzo dobre wyniki indywidualne w Licealiadzie Lekkoatletycznej (rzut dyskiem, oszczepem,
pchnięcie kulą, bieg na 1500 m), które umożliwiły rywalizację w Licealiadzie Wojewódzkiej.
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Sumując wyniki wszystkich 28 konkurencji,
chłopcy zajęli 3. miejsce w rywalizacji powiatowej.
Natomiast najlepszym wynikiem dziewcząt było
zajęcie 1. miejsca w Powiatowej Licealiadzie w Drużynowych Biegach Przełajowych, udział w Licealiadzie
Wojewódzkiej, jak również wyniki indywidualne w Licealiadzie Lekkoatletycznej (bieg na 100 m, bieg na 400
m, skok w dal), które również umożliwiły udział dziewcząt w Licealiadzie Wojewódzkiej.
Sumując wyniki wszystkich 28 konkurencji dziewczyny również zajęły 3. miejsce w klasyfikacji szkół powiatowych.
Artur Śmielak

Drodzy Uczniowie!
Wiemy, że macie uzdolnienia literackie, plastyczne i wiele innych. Zachęcamy Was do publikowania
na łamach „Janiny” Waszej twórczości. Kącik
uczniowski jest przeznaczony dla WAS.

Frontyspis z dzieła Jana Heweliusza Selenographia, sive Lunae descriptio […], Gedani 1647; PAN Biblioteka
Gdańska.
kącik uczniowski
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Uwikłanie
Zuzanna Dębiec
To maleńkie okienko nad łóżkiem ukazywało prawdziwość. Było niczym ekran, na którym rzutnik wyświetla druzgocący film. Efekty specjalne wpływają na widzów, a dźwięki strzałów i wybuchów sprawiają, że dzieci i kobiety
podskakują na fotelach, natomiast mężczyźni próbują zachować zimną krew i nie dają ponieść się emocjom. Ale
to, co się działo, nie było kinem. Nagle huk. Pojękiwania i krzyki. Błagalne lamenty i bezlitosne katusze. Mamusiu,
kiedy koniec? – pytało zatroskane maleństwo wtulone w swą rodzicielkę. Zalane łzami oczy kobiet spoglądały
w dal, jakby widziały coś, co przyciąga wzrok. Nie było to nic nadzwyczajnego, o czym świadczyła obojętność,
a może zmęczenie na ich twarzach. Ten widok widziały nie pierwszy raz i na pewno nie ostatni. Dym unoszący się
z komina i ten paskudny, charakterystyczny zapach. Chodź, skarbie, idźmy stąd – odpowiadały chłodnym głosem,
szturchając przy tym swoje pociechy, aby wskazać im kierunek drogi. Dzieci próbowały zajrzeć przez ramiona
mam, co takiego stało się za ich plecami, jednak te skutecznie im uniemożliwiały dostrzeżenie scen, jakie działy
się niedaleko. Kobieta wzięła na ręce swoją córeczkę, ta ułożyła główkę na jej ramieniu, posłusznie nie patrząc
w tamtym kierunku. Skręciły w najbliższą uliczkę. Wzrokiem odprowadził je mały chłopiec, który z ciekawością
zerkał zza witryny okiennej.
– Nie wychylaj się tak, tam nie dzieje się nic dobrego – powiedział ktoś.
Chłopiec natychmiast odwrócił się, aby sprawdzić, czyj głos usłyszał za plecami. Jednakże, kiedy odwrócił
głowę, nikogo nie dostrzegł. Wrócił do oglądania scen rozgrywających się na ulicy, jednak tym razem oddalił się
nieco od szyby. Jakiś mężczyzna biegł wzdłuż kamienic po drugiej stronie ulicy. Wyglądał, jakby przed kimś uciekał.
W pewnym momencie nieznajomy zatrzymał się i spojrzał w oczy mężczyzny stojącego przy oknie, którego dostrzegł w czasie ucieczki. Zatrzymał się tak nagle i wbił wzrok pełen nadziei, a zarazem niezrozumienia i pogardy,
w sylwetkę postaci w oknie kamienicy po drugiej stronie, po czym upadł na kostkę chodnikową z kulą w sercu. Niedbale zapięta koszula nasiąkała krwią. Po twarzy płynęły czerwone strugi, oczy pozostały otwarte. Groza dudniła
jak deszcz dudni o rynny. Mały Tadeuszek jeszcze chwilę spoglądał z przerażeniem na tego człowieka. Dostrzegł
żołnierza biegnącego w stronę leżącego na bruku mężczyzny. Natychmiast odszedł od okna i rzucił się na łóżko,
aby nie zostać zauważonym. Twarz wtulił w poduszkę i rzewnie płakał. Poszewka była morka od łez. Gdy zmykał
oczy, widział tego mężczyznę, który tuż przed swoją śmiercią przeszył go wzrokiem, a po chwili upadł w kałużę
krwi. Człowieka tak się zabija jak zwierzę – pomyślał chłopiec.
Minęło kilka godzin, a on nadal leżał w łóżku. Łzy spływały po jego delikatnej, rumianej twarzy. Młodzieniec
spoglądał uważnie na swój ból. Swój smutny portret oglądał w lustrze przywidzeń. Wyglądał jak ten mężczyzna,
który upadł na jego oczach. Zmęczenie dało się we znaki po godzinach łkania. Znużyło Tadeuszka, zamknął oczy,
jego delikatne, lekko spierzchnięte usteczka rozchyliły się. Zasnął, podkurczywszy nogi.
***
Wzrok wbił w jeden punkt. Otrząsnął się, gdy poczuł zapach świeżo parzonej kawy.
– Dziękuję bardzo – odrzekł, gdy szczupła blondyneczka postawiła przed nim filiżankę. Ona odwzajemniła
się śnieżnobiałym szczerym uśmiechem. Tadeusz odprowadził ją wzrokiem za wyspę gastronomiczną i raz jeszcze
obdarzył ją uwodzicielskim uśmiechem.
– Tadeusz! – szturchnął brata łokciem.
– Co? Znowu się czepiasz, Janusz.
– Skaranie Boskie z tobą!
– Eee tam, Boskie. Człowiek oczy zamknie, łopatą przyklepią i tyle.

40

kącik uczniowski

Janusz pokręcił głową i uśmiechnął się pod nosem. Jego młodszy brat zawsze sceptycznie podchodził do
wiary i choć czasem niektóre komentarze na jego temat jako katolika były przykre, to lubił się z nim sprzeczać
o doktryny wiary. Bracia rozmawiali o karierze Tadeusza. Pytania dotyczyły czasopisma, które redagował Tadeusz,
a także wierszy, które pisał jako żołnierz Armii Krajowej. Janusz od zawsze przepowiadał bratu wielką karierę i tak
również teraz, z zachwytem słuchał jego opowieści.
– Od zawsze wiedziałem, że zrobisz karierę. Następnym razem spotkamy się, żeby świętować sukces Ech
leśnych. Powodzenia, bracie – uścisnęli się na pożegnanie. Janusz wyszedł przed kawiarnię, a Tadeusz postanowił
zamówić jeszcze jedną kawę i rozkoszować się urodą młodziutkiej basistki.
Nagle w kawiarni zapanował chaos. Ludzie krzyczeli, przewracali stoliki, przeciskali się między sobą, o mały
włos nie zadeptując dzieci. Tadeusz wyjrzał za okno. Nogi się pod nim ugięły. Oparł się o wezgłowie siedziska,
a już po chwili ruszył do drzwi kawiarni. Zatrzymała go urodziwa dziewczyna o bladorumianej cerze. Jej warkocz
opadał na ramię. Ten szary warkoczyk…, mysi ogonek ze wstążeczką. Dziewczyna odciągnęła go od drzwi i zaprowadziła na zaplecze, podobnie jak większość klientów. Tadeusz spojrzał na dziewczynę i zaraz osunął się o ścianę,
oplótł twarz dłońmi. Młoda kobieta popatrzyła na niego zdziwiona, nigdy nie widziała, żeby dorosły mężczyzna
tak płakał. Januszu, barcie – szemrał pod nosem – mój brat… Jeden z klientów kawiarni wychylił się, aby zobaczyć,
czy furgonetka niemiecka odjechała. Upewniwszy się, ze zagrożenie minęło, krzyknął do reszty klientów na znak,
że mogą wyjść. Tadeusz jednak nie drgnął.
***
Czuł, że ktoś szarpie go za ramię. Otworzył oczy i usiadł na brzegu łóżka. Przetarł oczy i ujrzał grubawą kobietę.
Wydawała mu się znajoma, jednak nie mógł sobie przypomnieć, dlaczego jej twarz tkwi jak zadra w jego pamięci.
Nieznajoma usiadła na krześle przy okrągłym stoliczku. Delikatnie gładziła dłonią wygniecioną serwetę, jednym
okiem zerkając na haft w rogu. Minę miała naburmuszoną. Kiedy brała głęboki wdech, którym chciała okazać
swoje zdenerwowanie, guziczek u swetra wyglądał jakby zaraz miał odpaść. Tadeusz ostrożnie podszedł do kobiety. Nagle ta wykonała gwałtowny ruch, a chłopak odsunął się krok do tyłu. Patrzyła przed siebie, machała rękami
i mówiła podniesionym głosem, jakby się z kimś kłóciła. Zachowywała się jakby nie widziała mieszkańca tego
pokoju. Chłopak stanął naprzeciwko niej, ale ta dalej udawała, że go nie widzi. A może naprawdę go nie widziała?
Pomachał jej dłonią przed twarzą. Wydawało mu się, że się ocknęła.
– Dzieciaku, co ty wyprawiasz?! – wykrzyknęła.
Wstała, zamachnęła szalikiem tak, aby owinął jej szyję i delikatnie opadł na plecy. Chwyciła za klamkę u
drzwi, obróciła się jeszcze, żeby spojrzeć na chłopca. Prychnęła i wyszła, trzasnąwszy drzwiami. Tadeusz wychylił
się za okno swojego pokoju, aby zobaczyć, jak kobieta wychodzi ze starej kamienicy. Tej jednak nigdzie nie było.
Uchylił nieco drzwi na klatkę schodową, ale nie odnalazł gościa, który zaszczycił go swoją obecnością. Zamknął
drzwi. Stał przy nich jeszcze chwilę, jakby nasłuchiwał, czy ktoś się nie zbliża. Wrócił do łóżka. Spod poduszki
wyjął swój kajecik. Poszukał pustej strony i pisał…
***
Uciekł w wąską uliczkę pomiędzy dwiema kamienicami. Już z daleka dostrzegł stojącą kapliczkę. Była lekko uszkodzona. Stanął naprzeciw niej. Podniósł rękę, jakby chciał się przeżegnać, jednak dłoń tak bardzo mu się trzęsła, że przeszkodziła w wykonaniu znaku krzyża. Nie panował nad sobą. Nie panował nad swoim ciałem, które,
zbuntowane, nie słuchało serca ani umysłu Henryka. Nie wiedział czy bodźce przechodzące przez jego ciało są
spowodowane strachem przed samym sobą, płaczem, nerwami…, a może wszystkim na raz. Oparł rękę o ścianę
ceglanego budynku i głośno lamentował. Wodospady łez płynące z jego oczu, ten niewyobrażalny krzyk, lament.
Zdarł z siebie ubrania wojskowe. Pragnął wyprzeć się samego siebie. Pragnął własnej śmierci. Nie chciał już żyć,
nie dawał sobie rady. Przez sześć lat nie widział ani ptaka, ani gniazda, ani drzewa… Co się ze mną dzieje? – mamrotał pod nosem. Jęczał z bólu i żałoby po swoim życiu. Zamordowałem człowieka, jestem mordercą – powtarzał.
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Jestem narzędziem w dłoni kata, zamordowałem człowieka. Po raz pierwszy miał w ręku broń. Był zmuszony. Nie
chciał tego. Nie miał wyboru. Musiał. Przecież gdyby tego nie zrobił, sam poniósłby śmierć. Musiał to zrobić. Taki
był rozkaz. Gdy przeanalizował to, co właśnie powiedział, jeszcze głośniej płakał nad swoją ułomnością. Jakim
potworem się stałem? – powtarzał. Dwudziestolatek chwiejnym ruchem wstał z ziemi, podszedł do broni, którą
rzucił na ulicę. Przeładował magazynek i przyłożył do skroni. Przepraszam, kochanie – szepnął, myśląc o swojej
brzemiennej żonie – tak bardzo Cię kocham. Kropla potu uderzyła o lufę.
***
Kobieta usypiała dziecko w ramionach. W pewnym momencie usłyszała strzał. Zamarła. Spojrzała w okno, lekko odsunąwszy firankę. Mąż stanął w drzwiach. Przerażone spojrzenia małżonków spotkały się. Oboje stanęli
w bezruchu. Nagle usłyszeli głośne walenie w drzwi. Stanisław natychmiast pobiegł do drzwi, a Maria, owinąwszy
dziecko w chustę, włożyła na spód wielkiej szuflady. Zostawiła lekko uchylone drzwi. Spojrzała na córeczkę i zaraz
wybiegła do przedpokoju. Na podłodze leżał skatowany mąż w kałuży krwi. Dwaj niemieccy żołnierze chwycili go
pod ręce i wyprowadzili, ciągnąc po podłodze. Kobieta zaczęła krzyczeć, błagała o litość. Prosiła, żeby ich zostawili, żeby oddali jej męża. Klęknęła na kolana i pogrążona w jękach ledwo łapała oddech. Kobieta klęcząca w kałuży
łez nie wzruszyła niemieckich oficerów. Jeden z nich podszedł do niej i uderzył ją w twarz tak, że upadła. Przyłożyła dłoń do policzka. Na rękach miała plamy krwi męża. Stanisław – wołała. Nie, błagam, nie! Jeden z mężczyzn
chwycił ją za włosy i wytargał za próg mieszkania. Starała się stawiać opór, jednak bez większego skutku. Cały czas
powtarzała imię męża. Wołała go z nadzieją, że ją usłyszy, że przybiegnie do niej, że ją uratuje. Tymczasem leżał
zmasakrowany w furgonetce razem z innymi porąbanymi ciałami. Marię wrzucono do ciężarówki pełnej kobiet.
Spojrzała na jedną z nich. To koniec – usłyszała z ust kobiety – koniec. Maria posłusznie usiadła, a spod bluzki
wyjęła pieluszką Klary. Nie umiała płakać.
***
Tadeusz, Tadeuszek szedł wzdłuż ulicy, którą nie dawno przemierzył ten mężczyzna. Ostatni deszcz nie zmył krwi
z kostki chodnika. Chłopiec kucnął, jakby chciał pożegnać się z nieznajomym, z tym, co po nim zostało. Jednego był pewien, nie było w nim duszy. Potem szedł… przed siebie. Ocalał. Patrzył w jeden punkt. Nie czuł nic.
Zmierzał gdziekolwiek. Miał dość życia w dwóch światach. Należenia do jednego i drugiego jednocześnie. Już nie
miał siły. Chciał być mieszkańcem jednego z nich, nie chciał być rozdarty między nimi. Nie mógł znieść tego, że
rozpowszechniła się wizja świata, która mówi o tym, że jeśli będziemy zabijać się wzajemnie, to on stanie się lepszy.
Nie chciał podwójnej tożsamości.
– Człowieku, śmierci szukasz? – spytał Pan z przedziałkiem.
Tadeusz spojrzał na niego obojętnie.
– Kogo szukasz? – zapytał ponownie.
– Nauczyciela i mistrza – powiedział – niech oddzieli światło od ciemności.
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Dlaczego
„Sobieski”
„Sobieski” oferuje nam duży wybór różnorodnych kierunków, które pomogą nam rozwijać swoje zainteresowania
i odpowiednio przygotować nas do matury. Spytałyśmy kilku uczniów z naszej szkoły, co kieruje młodymi umysłami przy podejmowaniu jednej z najważniejszych decyzji w ich życiu? Jak z perspektywy lat oceniają aspekty, które
zachęciły ich do uczęszczania na dany kierunek? Oraz co warto docenić i zauważyć, wybierając profil w naszej
szkole?
Zuzanna Sikorra, Weronika Krauze
Profil humanistyczny

Profil politechniczny
Profil politechniczny to klasa rozszerzająca
matematykę i fizykę. Wybrałem ten profil, ponieważ swoją przyszłość wiążę z inżynierią
i techniką. Bardzo podoba mi się mój wybór,
ponieważ dzięki lekcjom fizyki rozwijam logiczne myślenie oraz biegle wykonuję obliczenia dzięki lekcjom matematyki. Nauczyciele na
moim profilu potrafią profesjonalnie, krok po
kroku wytłumaczyć każdy typ zadań, zawsze
pomogą, gdy jest to potrzebne.
Tymek

Profil humanistyczny w ,,Sobieskim” zachęca ciekawymi przedmiotami i jeszcze lepszymi nauczycielami. Rozszerzona historia jest wymagająca,
jednak materiał przedstawiany jest w przystępny,
zrozumiały i ciekawy sposób. Język polski budzi
w nas żywą wyobraźnię. Jesteśmy wrażliwi na walory przyrody, uczy się dostrzegać piękno w rzeczach
pozornie brzydkich, nie jesteśmy ograniczani, nauczyciele zachęcają nas do samodzielnego interpretowania i myślenia. „Sobieski” wspiera, nie ocenia.
Iza i Martyna

Profil prawniczy
Warto iść na profil prawniczy m.in. dlatego, by być świadomym swoich praw
i obowiązków obywatelem, a jeżeli ktoś
faktycznie interesuje się WOS-em i historią, to niech śmiało składa papiery na
prawo w „Sobieskim”.
Wojtek
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Profil biologiczno-chemiczny
Na kierunku biologiczno-chemicznym można
wiele się nauczyć, od razu przygotowując się
do matury z tych przedmiotów. Profil ten daje
nam szansę dostać się na dużą liczbę studiów
medycznych i nie tylko. Wysoki poziom szkoły
i jej nauczania gwarantuje nam jak najwyższe
wyniki i możliwość zdobywania osiągnięć. Zapraszamy do „Sobieskiego”, a zwłaszcza na
biol.-chem. :-)
Sandra

Profil biologiczno-chemiczny
dwujęzyczny
Mój profil jest kierunkiem umożliwiającym rozwój w każdej sferze naukowej. Nauczyciele rozszerzeń zapewniają Nam wyjazdy naukowe, zajęcia dodatkowe oraz prowadzą lekcje w sposób
sprzyjający przyswajaniu nowej partii wiedzy.
Język angielski zapewnia uczniom poszerzone
opcje samorozwoju i przyspiesza odnalezienie
ścieżek kariery, które normalnie byłyby osiągalne
tylko po ukończeniu studiów.
Apolonia i Kacper

Profil ekonomiczny
Profil ekonomiczny pozwoli Ci na uwolnienie
Twoich pokładów kreatywności, które w przyszłości możesz wykorzystać w prowadzeniu firmy. Dzięki rozszerzeniu z geografii dowiesz się
wiele o otaczającym nas świecie. Podczas pobytu
w szkole Twoje umiejętności matematyczne
zdecydowanie poprawią się i będziesz doskonale przygotowany do matury rozszerzonej z matematyki. Każda chwila spędzona w budynku
liceum na tym profilu stanowi niezapomniane
przeżycie.
Kamil

Profil Matematyczno-informatyczny
Kierunek mat-inf pozwala na lepsze przygotowanie do napisania matury rozszerzonej z matematyki i informatyki, co zdecydowanie ułatwi dostanie się na studia, gdzie to właśnie kierunki
informatyczne mają najwyższe progi punktowe na dosłownie
wszystkich politechnikach. Sobieski zapewnia bardzo wysoki
poziom z matematyki i gwarantuje wam, że jeżeli chociaż trochę będzie wam zależało, osiągniecie ponadprzeciętne wyniki
w maturach. Można łatwo rozwijać swoje zainteresowania
w “software development”. Lekcje rozszerzonej informatyki
zagwarantują wam szeroki zakres wiedzy na temat pracy z excelem i bazami danych. Nauczą one również korzystania z często
używanych w dzisiejszych czasach języków programowania jak
Python, C++, czy HTML5.
Dominik
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