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Od redakcji
Szanowni Czytelnicy,
oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer kwartalnika „Janina”, nawiązującego nazwą do herbu 
naszego patrona – króla Jana III Sobieskiego. Chcielibyśmy, aby czasopismo stało się nie tylko 
kroniką, po którą będziemy sięgać, rekonstruując historię naszej szkoły, ale by było również pew-
nego rodzaju galerią, w której będziemy prezentować i promować twórczość naszych uczniów. 
Ponadto na łamach „Janiny” pojawiać się będą wywiady, relacje, recenzje oraz artykuły obfitujące 
w ciekawostki z różnych dziedzin wiedzy, pisane przez nauczycieli, ale przede wszystkim przez 
uczniów, być może przyszłych dziennikarzy, którzy w „Janinie” zdobywać będą pierwsze dzienni-
karskie szlify.

Monika Żmudzka



Oddajemy w Wasze ręce pierwszy numer kwar-
talnika „Janina” dokładnie w Dzień Edukacji Na-
rodowej – 14 października 2020 roku. Wszyst-
ko wskazuje na to, że 2020/2021, podobnie jak 
poprzedni rok szkolny, również będzie obfitował  
w trudne do przewidzenia sytuacje związane  
z szalejącą pandemią, a jedyną rzeczą, której mo-
żemy być pewni, jest ciągła zmiana. 
Co daje nam zmiana? Niepewność, brak stało-
ści i zachwianie poczucia bezpieczeństwa, ale też 
uwolnienie kreatywności, inicjatywności i ela-
styczności. Zmiana zmusza nas do porzucenia 
dotychczasowych przyzwyczajeń i otwarcia się na 
Nowe. Zmiana zakłóca rytm, wywraca do góry 
nogami harmonogramy i plany, wybija z utartych 
schematów, ale też inspiruje do działania, mobili-
zuje do poszukiwania nowych rozwiązań. Wszyst-
ko to przeżywaliśmy wiosną, kiedy to praktycznie 
z dnia na dzień musieliśmy odnaleźć się w zupeł-
nie nowej sytuacji nauczania zdalnego. 
Doświadczenia zeszłego roku szkolnego pokaza-
ły ogromny potencjał, jaki tkwi w uczniach i na-
uczycielach naszej szkoły. Przeniesienie funkcjo-
nowania szkoły do sieci zmusiło nas do wyjścia 
ze swojej strefy komfortu i zaistnienia „online”. 
Sięgnęliśmy po nowe narzędzia, żeby nauczanie 
było efektywne; zagospodarowaliśmy nową prze-
strzeń, żeby spotkać się z uczniami w sieci. Licz-

ba wykorzystywanych aplikacji i programów była 
tak imponująca, że każdy mógł znaleźć coś dla 
siebie. Doświadczyliśmy ogromnej mobilizacji 
całej społeczności szkolnej, a wsparcie, jakiego 
udzielaliśmy sobie nawzajem w naszym wirtual-
nym pokoju nauczycielskim, było nie do przece-
nienia. Wiele sytuacji nas zaskoczyło. Gdyby ktoś 
rok temu nam powiedział, że nagramy piosenkę 
dla uczniów, której wyświetlenia ożywią nasz 
szkolny kanał YouTube i która wypromuje szkołę 
w mediach ogólnopolskich, nie uwierzylibyśmy. 
Zmiana okazała się inspiracją.
Z okazji Dnia Edukacji Narodowej chciałabym 
podziękować nauczycielom I LO im. Króla Jana 
III Sobieskiego w Wejherowie za Waszą postawę 
otwartą na zmianę. Trudy związane z nauczaniem 
zdalnym pokazały jeszcze bardziej niż dotych-
czas, jak wielką wartość stanowi edukacja i jak 
ważna jest rola nauczyciela. Życzę Państwu zdro-
wia, pomyślności i  satysfakcji w życiu osobistym 
i zawodowym. Wam, Uczniowie, życzę, abyście 
umieli czerpać inspirację od Waszych pedagogów, 
a każdą zmianę postrzegać jako szansę, a nie za-
grożenie. 

Dyrektor 
I LO w Wejherowie

mgr Katarzyna Bojke

3

Słowo wstępne



Pod tym wizerunkiem znajdował się sześciowersowy 
wiersz (zob. rycinę 1). 

Rycina 1. Herb Sobieskich, Charles de La Haye, 1693; 
Biblioteka Narodowa.

Źródło: https://www.wilanow-palac.pl/image.php/1742/44  
_herb_janina_rodu_sobieskich.jpg (6.10.2020).
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JANINA
– herb Sobieskich

Jak łatwo zauważyć, heraldyka to niezwykła i rozle-
gła dziedzina nauki, która przed miłośnikami histo-
rii odkrywa wiele pasjonujących i zarazem zaska-
kujących tajemnic. Dla społeczności naszej szkoły, 
w której kultywowanie tradycji odgrywa znaczącą 
rolę, interesująca jest historia Sobieskich herbu Ja-
nina. Spróbujemy zatem pójść tropem ich historii  
i związanej z nią symboliki.

Sobiescy, podobnie jak każda inna rodzina ma-
gnacka czy szlachecka, starali się wywieść korzenie 
swego rodu z zamierzchłej przeszłości. Wzmacniało 
to jej prestiż i służyło podkreślaniu dokonań na polu 
państwowym. Także sam Jan III Sobieski, zachęca-
ny przez nuncjusza papieskiego, interesował się tą 
tematyką. Efektem tego było powstanie dokumentu  
pt. Ekscerpt z manuskryptu własnej ręki Najjaśniejszego 
Krola Je Mci ś.p. Jana Trzeciego. Król, inspirowany ro-
dzinną tradycją, próbował odnaleźć swe korzenie  
w czasach Leszka Czarnego. Zdawał sobie jednak 
sprawę, że to swoista fantastyka i w rzeczywistości 
realnie mógł przedstawić dzieje rodzinne dopiero od 
XVI wieku. Pierwszy, bezdyskusyjnie potwierdzony 
przodek przyszłego władcy, używający tytułu nobilis, 
to Sebastian Sobieski żyjący w latach 1486–1557.

Rodzinie towarzyszył herb Janina, który pierw-
szy raz pojawił się na pieczęci Pełki z Czyżowa  
w 1379 roku. Wymienił go również Jan Długosz, który 
umieścił go wśród 71 najstarszych herbów szlachec-
kich. Jedną z jego wersji znamy m.in. z siedemnasto-
wiecznego miedziorytu. Ukazywał on Białego Orła  
w koronie z herbem Sobieskich, otoczonego wieńcem 
z liści palmowych pod zamkniętą koroną królewską. 

Na tarczach herbów rodzin, miast i państw Europy widać 
rysunki kwiatów, murów, łodzi, zwierząt i ciał niebieskich – 
słońca, księżyca czy gwiazd. Znaki te, a także ich barwy, są 
symbolami. Zawierają ukrytą treść. 

Jerzy Piechowski, 
Ukryte światła herbów, Warszawa 1987, s. 5.

migawki z historii



Herb Janina ma także inne nazwy: Tarcza w Tar-
czy, Szczyt w Szczycie, Pole w Polu. Należy do tzw. 
herbów pustych. Przedstawia fioletową (brunatną) 
tarczę w tarczy o czerwonym polu. Wcześniej tarcza 
była srebrna na polu czerwonym lub niebieskim. Na 
przestrzeni dziejów motyw Janiny był chętnie wyko-
rzystywany. Sięgali po niego ludzie nauki, jak i artyści. 
Spośród wielu spójrzmy tylko na jedną wybraną (zob. 
rycinę 2).

Na zakończenie przywołajmy ponownie słowa 
historyka: „Mówiąc przeto o herbach jako o jednym 

Apoteoza herbu Janina z dzieła Wojciecha Stanisława Chrościń-
skiego Clypaeus Serenissimi Joannis Tertii, Regis Poloniarum, Brzeg 
1717; Biblioteka Narodowa.

Źródło: https://www.wilanow-palac.pl/image.php/1568/44_apote-
oza_herbu_janina_1.jpg (6.10.2020).

ze zjawisk w nurcie naszej kultury, obierając je sobie 
za punkt wyjścia, aby przedstawić niektóre tejże kultu-
ry fenomeny, pamiętajmy, że podobnie jak w każdym 
dziele sztuki, istnieją tu symbole, których odkrywanie 
i poznawanie nigdy nie będzie stanowić zakończone-
go procesu” (Jerzy Piechowski, Ukryte światła herbów, 
Warszawa 1987, s. 11).

mgr Marcin Graczyk
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W piątek 24 kwietnia 2020 roku w I Liceum Ogól-
nokształcącym im. Króla Jana III Sobieskiego zorga-
nizowano nietypowe, wręcz historyczne pożegnanie 
uczniów klas maturalnych. 

Wszystko odbyło się na szkolnym kanale YouTu-
be. W tym wyjątkowym wydarzeniu z udziałem ponad 
dwustu osób, zgromadzonych przed ekranami tele-
fonów, laptopów i komputerów, uczestniczyła m.in. 
starosta powiatu wejherowskiego dr Gabriela Lisius. 

Transmisja rozpoczęła się przemówieniem dy-
rektor szkoły mgr Katarzyny Bojke. Były podsumo-
wania, gratulacje i życzenia – sukcesów na maturze  
i w życiu. 

Następnie głos zabrali przedstawiciele samorzą-
du uczniowskiego oraz mgr Edyta Łysakowska-Sobi-
czewska, żegnając artystów z teatru „Prawie Lucki”.

Niezwykle wzruszającym momentem spotkania 
były wystąpienia wychowawców, którzy  wspomina-
li czas spędzony ze swoimi podopiecznymi oraz za-
prezentowali przygotowane dla nich przesłania. Ma-
turzyści obejrzeli prezentacje składające się ze zdjęć 

ilustrujących ich udział w ważnych momentach życia 
szkoły. 

Ostatnim punktem spotkania była niespodzian-
ka dla absolwentów „Sobieskiego”. Specjalnie na tę 
okazję kadra pedagogiczna zaśpiewała piosenkę Zbi-
gniewa Wodeckiego Tak bardzo wierzę w nas.

Pomysłodawcami i głównymi wykonawcami 
piosenki byli nauczyciele I LO im. Króla Jana III 
Sobieskiego w Wejherowie – Barbara Malawska, Be-
ata Płotka oraz Tomasz Lesner. Oprawa techniczna  
i montaż – Paweł Malawski, absolwent naszej szkoły, 
obecnie student III roku realizacji dźwięku Akademii 
Dziennikarstwa i Realizacji Dźwięku w Warszawie.

Odpowiedzią na nagranie nauczycieli była pio-
senka Pogoda ducha Hanny Banaszak nagrana przez 
uczniów jako wyraz sympatii, a także jako dar nadziei 
i „pogody ducha”. Producentami byli Paweł Malawski 
oraz mgr Barbara Malawska.

Całe przedsięwzięcie wciąż dostępne jest na 
szkolnym kanale YouTube.

mgr Monika Wawrzyniak

MATURZYSTóW
nietypowe pożegnanie

6 aktualności

Dyrekcja szkoły w pustej auli w trakcie uroczystości pożegnania klas maturalnych.
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Nauczyciele w piosence Zbigniewa Wodeckiego Tak bardzo wierzę w nas

Uczniowie w piosence Hanny Banaszak Pogoda ducha



W sytuacji pandemii i zamknięcia wszystkich placó-
wek dydaktycznych, szkoły stanęły przed trudnym 
wyzwaniem walki o nowych adeptów. Tradycyjne 
formy zachęty potencjalnych uczniów z wiadomego 
powodu w tym roku nie mogły się odbyć. Uczniowie 
i kadra pedagogiczna I Liceum Ogólnokształcące-
go im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie nie 
po raz pierwszy wykazały się swoim innowacyjnym  
w skali całego regionu podejściem i postanowiły wal-
czyć z zaistniałą sytuacją na swój sposób, przenosząc 
dzień otwarty do Internetu, a konkretnie na szkolny 
kanał YouTube. 

Transmisja odbyła 21 maja 2020 roku. Ponad 
trzygodzinna relacja wypełniona była spotkaniami  
z uczniami, nauczycielami i absolwentami szkoły, wir-
tualnym spacerem po szkole oraz prezentacją kół za-
interesowań. 

Ponad 2500 osób biorących udział w Dniu 
Otwartym online dowiedziało się, jaką ofertę profilo-
wą przygotowano dla młodych adeptów Sobieskiego, 
a także jak wygląda nauka w klasach medycznych, po-
litechnicznych ekonomicznych czy humanistycznych. 
Wysłuchali również tego, co najważniejsze, czyli opi-
nii obecnych uczniów szkoły i ich rodziców, którzy 

podkreślali, jak niezwykle ważna jest dla nich atmos-
fera szkoły.

Uczestnicy dnia otwartego mieli również moż-
liwość zadawania pytań i komentowania wydarzenia. 
Szczególną popularnością cieszyły się ciekawe roz-
mowy o profilu dwujęzycznym prowadzonym przez 
dyrektor szkoły mgr Katarzynę Bojke, a także pytania 
kierowane do samorządu uczniowskiego, które roz-
wiały wiele wątpliwości młodych entuzjastów I LO  
w Wejherowie.

Dzień Otwarty online okazał się sukcesem.  
O ofercie naszej szkoły usłyszały setki osób, a my 
dzięki nowym technologiom zagościliśmy w ich do-
mach. Relacje, które udało nam się dzięki temu nawią-
zać, zaowocowały przyciągnięciem do naszej placów-
ki wyjątkowych uczniów i utworzeniem aż ośmiu klas 
pierwszych. 

Dzień Otwarty w sieci udowodnił, że do no-
wych warunków, w jakich działać musi szkolnictwo, 
najszybciej dostosowują się placówki z małych ośrod-
ków. Bardzo mobilne i kreatywne w swoich działa-
niach. Całe przedsięwzięcie wciąż dostępne jest na 
szkolnym kanale YouTube. 

mgr Monika Wawrzyniak

DZIEń OTWARTY
online

8 aktualności

Uczniowie, dyrekcja szkoły oraz kandydaci podczas wirtualnego Dnia Otwartego 
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„SOBIESKI” W EUROPIE,
czyli Erasmus+ dla nauczycieli

Hasło „Erasmus + zmienia życie, otwiera umysły” 
towarzyszy uczniom i nauczycielom I Liceum Ogól-
nokształcącego im. Króla Jana III Sobieskiego w Wej-
herowie od 2014 roku, kiedy to rozpoczęliśmy reali-
zację pierwszego projektu mobilności kadry edukacji 
szkolnej. W tym projekcie wzięło udział 11 nauczy-
cieli, głównie języków obcych. W latach 2015–2018 
realizowaliśmy projekt Erasmus+ pt. „Wysoko wy-
kwalifikowana kadra edukacyjna kluczem do sukcesu 
uczniów I LO im. Króla Jana III Sobieskiego w Wej-
herowie”, w którym uczestniczyli już nie tylko języ-
kowcy, ale także nauczyciele matematyki, chemii, bio-
logii, fizyki, wychowania fizycznego, historii i języka 
polskiego (łącznie 19 osób). W ramach tego projektu 
braliśmy udział w kursach doskonalenia zawodowego 
oraz odwiedzaliśmy szkoły partnerskie we Włoszech, 
Szwecji i Hiszpanii. 

W międzyczasie zrealizowaliśmy także projekt 
współpracy szkół KA219 z udziałem uczniów pt. 
„Working in Europe – Europolitan Ways into the Fu-
ture” wspólnie z partnerami z Hiszpanii i Włoch, ko-
ordynowany przez szkołę w Niemczech.

Zachęceni korzyściami, jakie odnosi cała spo-
łeczność szkolna z udziału w programie Erasmus+, 
postanowiliśmy iść za ciosem i w 2018 roku uzyska-
liśmy rekordowe dofinansowanie (87 770 EUR) wie-
lowymiarowego projektu, który zatytułowaliśmy „So-
bieski” w Europie. W projekcie bierze udział ponad 
połowa grona pedagogicznego – 33 osoby. 

Tym razem wyznaczyliśmy sobie cztery główne 
cele:
1. Dalsze podnoszenie kwalifikacji nauczycieli w celu 
wprowadzenia nauczania dwujęzycznego.
2. Wprowadzenie innowacyjnych metod nauczania ze 
szczególnym uwzględnieniem metod kształtujących 
autonomię ucznia i sprzyjających rozwijaniu kompe-
tencji kluczowych.
3. Podniesienie wymiaru europejskiego szkoły oraz 
poszerzenie kompetencji międzykulturowych nauczy-
cieli i uczniów.
4. Wzrost motywacji nauczycieli.

Od września 2018 do końca sierpnia 2021 roku, 
głównie w czasie ferii i wakacji, nauczyciele „Sobie-
skiego” biorą udział w następujących rodzajach mo-
bilności:
– teaching assignment (prowadzenie zajęć dydaktycz-
nych) w zaprzyjaźnionym Liceo Statale Gerolamo 
Fracastoro w Weronie;
– job shadowing (obserwacja pracy) w szkołach part-
nerskich w Chorwacji, Turcji, Portugalii, Francji i na 
Litwie;
– kursy językowe oraz metodyczne w Wielkiej Bryta-
nii, Hiszpanii, Portugalii, Włoszech, Niemczech i na 
Malcie;
– seminaria połączone z wizytami w szkołach w Nor-
wegii i Islandii.

Ze względu na trwającą pandemię wyjazdy za-
planowane na lato 2020 roku zostały przełożone na 
2021 rok. 

Czego dowiedzieliśmy się o edukacji w Euro-
pie i jakie rozwiązania możemy wdrożyć w naszej 
szkole? Każda wizyta przyniosła inną perspekty-
wę zarówno dydaktyczną, jak i kulturową. Szkoły 
partnerskie dobieraliśmy tak, aby uzyskać możliwie 
szerokie spektrum rozwiązań edukacyjnych. Bar-
dzo ciekawe było obserwowanie pracy szkół, które 
uczą metodą CLIL (Moletai na Litwie) bądź tak jak 

Uczniowie, dyrekcja szkoły oraz kandydaci podczas wirtualnego Dnia Otwartego 
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liceum w Zagrzebiu, oferują program matury mię-
dzynarodowej. 

Job shadowing było okazją do przyjrzenia się 
systemom edukacyjnym w krajach tak odległych od 
siebie, geograficznie i kulturowo, jak Islandia i Tur-
cja. Szkoły w Reykjaviku stawiają na budowanie ducha 
współpracy, ale też wspomaganie autonomii ucznia  
w myśl zasady: „If  you are not willing to learn, no 
one can help you. If  you are determined to learn, no 
one can stop you”. Bardzo wyraźne jest zaufanie do 
profesjonalizmu nauczycieli, które przejawia się mię-
dzy innymi dowolnością w doborze treści nauczania  
i brakiem kontroli. W szkole w Ankarze spotkaliśmy 
się z najcieplejszym przyjęciem i ogromną serdeczno-
ścią. Tu z kolei zaskoczeniem był nakaz bardzo ścisłe-
go trzymania się podstawy programowej (nauczyciel 
nie może rozszerzać wiedzy), dostęp tylko do mate-
riałów dydaktycznych przygotowanych przez Mini-
sterstwo Edukacji oraz brak możliwości korzystania  
z innych stron internetowych. 

Oprócz obserwacji pracy szkół partnerskich, 
nauczyciele biorą udział w zagranicznych kursach 
stawiających na innowacyjne rozwiązania w edukacji. 
Rezultaty udziału w tych szkoleniach już są widocz-
ne w szkole, np. poprzez wykorzystanie platformy  
e-learningowej Edmodo. Doskonalą także umiejęt-
ności językowe – dzięki projektom liczba nauczycieli 
szlifujących język angielski znacząco wzrosła. Uczest-
nicy projektu  podkreślają, że jest to niezwykle mo-
tywujące i inspirujące doświadczenie zmuszające do 
refleksji i analizy własnego warsztatu pracy, a także 
pogłębienia zrozumienia międzykulturowego. Uświa-
domienie sobie różnic i podobieństw przyczyniło się 
do poszerzenia horyzontów i pozyskania nowego, 
świeżego spojrzenia na swoją pracę. 

Jesteśmy pewni, że Erasmus+ zmienia życie, 
otwiera umysły. Na pewno powoli zmienia naszą 
szkołę.

mgr Katarzyna Bojke
Dyrektor I Liceum Ogólnokształcącego

im. Króla Jana III Sobieskiego w Wejherowie

Nauczyciele „Sobieskiego” w Turcji

Nauczyciele „Sobieskiego” na Islandii

Nauczyciele „Sobieskiego” w Portugalii



Przebudzenie w czwartek dwunastego marca nie było 
zbyt przyjemne. A właściwie, po co pisać tak oględ-
nie – było bardzo nieprzyjemne. Gdyby parę miesięcy 
wcześniej ktoś powiedział, że grubo przed końcem 
roku szkolnego będę mógł zostać w domu, pewnie 
bym się ucieszył, bo z natury jestem leniwy i nie wsty-
dzę się do tego przyznać. Problem polega na tym, że 
właśnie takich leniwców praca kocha miłością trwałą, 
romantyczną i nieodwzajemnioną. Ale przede wszyst-
kim trwałą. I nieodwzajemnioną też przede wszyst-
kim.

W dodatku dręczy mnie pewna okrutna istota, 
której na imię Obowiązkowość. Ta zołza sprawia, że 
kiedy chcę się porządnie polenić, gdy ciągnie mnie 
wręcz do bumelowania, zaczynają się kłopoty z su-
mieniem. Gryzie, skubane. A poza tym, zły los zsyła 
wówczas na mnie więcej obciążeń niż zazwyczaj.

Oczywiście, czasem uda mi się zwalczyć szkodli-
we objawy pracowitości i rzucić się w ramiona uko-
chanego lenistwa, ale dwa czy trzy razy w roku praw-
dziwego nieróbstwa nie czyni.

Dlaczego w ogóle o tym piszę? Nie bez powodu. 
Albowiem owego fatalnego poranka pomyślałem, że 
wcale nie mam ochoty na tak zwane „nicnierobienie” 

i wykorzystanie tego, że tak naprawdę na razie nie 
bardzo wiadomo, jak to wszystko ma wyglądać. Jakże 
chętnie pojechałbym do zakładu pracy na pogańską 
godzinę siódmą rano i zajął się czymkolwiek!

A przecież mogłem dłużej poleżeć, nie musia-
łem się zrywać o piątej, kiedy duchy jeszcze straszą…

Niech mnie, wolałbym się zerwać w ciemności  
i pogadać choćby z ojcem Hamleta przy drzwiach ła-
zienki!

Bo właśnie najgorsza była wspomniana świado-
mość, że nie wiadomo, jak to będzie. Nikt nie ćwiczył 
przecież pracy zdalnej. W przypadku psychologa czy 
pedagoga wydaje się to w ogóle dość abstrakcyjne. 
To znaczy, wtedy się wydawało. Wówczas po prostu 
uznałem, że abstrakcja wkroczyła w moje życie, więc 
trzeba będzie się przystosować. Zacząłem oglądać ob-
razy abstrakcjonistów, lecz niewiele to pomogło.

W tamtej chwili pozazdrościłem nauczycielom, 
bo oni przynajmniej mieli jasność – prowadzą naukę 
zdalną i chociaż to na razie czeski film, jakieś konkret-
ne czynności podejmą. Szczerze mówiąc, sam nigdy 
nie chciałem zostać nauczycielem, nie mam do tego 
drygu i podziwiam belfrów, którzy niczym Houdini 
potrafią dokonywać magicznych sztuczek, żeby wlać 
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do umysłów uczniowskiej braci odrobinę wiedzy. Ale 
w tamtej ponurej godzinie zwyczajnie im zazdrości-
łem.

Potem z podziwem obserwowałem jeszcze, jak 
błyskawicznie oswajają się z nową sytuacją, zaczyna-
ją funkcjonować na tyle normalnie, na ile to możliwe  
w tak koszmarnie nienormalnej sytuacji.

Tego ranka i przez parę następnych gryzłem się, 
że nie będę w stanie porządnie pracować. No bo prze-
cież nie poprowadzę wideokonfrencji terapeutycznej 
– nie są dostępne szyfrowane, bezpieczne łącza, mo-
gące zapewnić poufność – a z kolei rozmowa telefo-
niczna nie jest nigdy tym samym, co wzrokowy kon-
takt z klientem. Wykazaliśmy z Koleżanką Pedagog 
maksimum dobrej woli, podając wszystkim rodzicom 
i uczniom prywatne numery telefonów, jednak pytanie 
brzmiało, czy ktoś zechce z naszej oferty skorzystać.

Zechciał, jak się później okazało, a w pewnych 
przypadkach nawet bardzo zechciał. Lecz tamtego 
ranka – powtórzę – nie miałem pojęcia, jak to będzie. 
Żywiłem nadzieję, że po dwóch tygodniach, najdalej 
miesiącu wrócimy do zwykłego trybu pracy. Tak, dzi-
siaj już znam skalę swojej naiwności.

I pierwszy raz w życiu modliłem się, żeby dostać 
od Dyrekcji jakieś statystyki do liczenia, tabelki do 
wypełniania, chociaż nie cierpię takiej roboty gorzej 
od kolki nerkowej. Chciałem być po prostu przydatny. 
Człowiek w ogóle ma w sobie takie pragnienie, żeby 
się do czegoś przydawać. Chociaż… znam pewne wy-
jątki, jednak o takich aberracjach nie chcę mówić.

A potem stopniowo zaczęły się telefony i mailo-
we wiadomości od uczniów, rodziców i nauczycieli. 
Nauczanie zdalne również generuje sprawy, w które 
musi się angażować sekcja pedagogiczno-psycholo-
giczna.

Żebyśmy się z Koleżanką Pedagog nie nudzi-
li, nadciągnęło też uciążliwe zjawisko sprawozdaw-
czej biegunki, że zastosuję w tym miejscu eufemizm 
roku. Widziałem to jakoś tak: spanikowani urzędnicy 
w ministerstwie wymyślali problemy i pytania, któ-
re przekazywali do oświatowych władz w regionach,  
a te władze nie miały innego wyjścia, jak męczyć szko-
ły dziwnymi nierzadko kwestiami. Wiem, że na naszą 
sekcję padały zaledwie odpryski pokaźnej fali, która 
zalewała komputery dyrektorskie.

Co zabawne (oczywiście z mojego punktu widze-
nia, bo dla kadry pedagogicznej to raczej był śmiech 

przez łzy), zanim dociekliwe bystrzaki ministerialne 
pozbierały myśli i zaczęły kojarzyć cokolwiek na tyle, 
żeby wydawać wreszcie jakieś sensowne wskazówki   
w sprawie organizacji nauczania zdalnego, nauczyciele 
od dawna pracowali pełną parą. Improwizowali, fa-
strygowali, łatali, próbowali różnych metod i platform 
internetowych, ale robota szła z gazem. 

Ile to kosztowało czasu i wysiłku? Mam pewne 
pojęcie, bo żona pracuje w kształceniu zintegrowa-
nym. Podczas kiedy ja słodko już sobie spałem grubo 
po północy, ona jeszcze coś dłubała, przygotowywa-
ła, sprawdzała.

A teraz będzie gorzka uwaga. Czy ktoś to do-
ceni, szczególnie wśród naszych najwyższych nadzor-
ców? Osobiście bardzo wątpię.

Tak czy inaczej, wracając do zasadniczego te-
matu, pozytywnie się ta praca ostatecznie ułożyła „na 
odcinku wysiłku pedagogiczno-psychologicznego”, 
jak by to określił niezapomniany towarzysz Wiesław.

Kiedy zaś przyszła końcówka roku – najpierw 
dla maturzystów, a potem dla reszty uczniów – bywały 
dni tak gorące i pełne krzątaniny, jak podczas ewa-
kuacji ambasady amerykańskiej tuż przed zajęciem 
Sajgonu przez Ludową Armię Wietnamu”. Wiadomo 
powszechnie, że pewna grupa uczniów i rodziców 
„ocyka się” dopiero, kiedy gilotyna jest nie tylko po-
rządnie naostrzona, podniesiona i gotowa do akcji, ale 
mistrz małodobry w dodatku trzyma dłoń na dźwi-
gni…

W jednym z takich przypadków proces wypro-
wadzania ucznia z szafotu przeciągał się do tego stop-
nia, że zacząłem rozważać, czy nie powinniśmy się 
pobrać z wychowawcą (na szczęście płci przeciwnej), 
albo przynajmniej zamieszkać razem na jakiś czas, 
żeby sobie ułatwić współpracę. Uznałem jednak, chy-
ba całkiem rozsądnie, że byłoby przesadą unieszczę-
śliwiać miłą, niczemu niewinną osobę.

Koniec roku powitałem zatem z prawdziwą ulgą, 
o wiele większą, niż gdyby przyszedł bez tych wątpli-
wej urody wodotrysków.

Wreszcie mogłem oddać się… lenistwu? No 
właśnie nie bardzo, tradycyjnie zresztą.

Ale to już zupełnie inna historia.

mgr Rafał Dębski
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Drodzy Uczniowie!

Wiemy, że macie uzdol-
nienia literackie, plastycz-
ne i wiele innych. Zachęca-
my Was do publikowania 
na łamach „Janiny” Wa-
szej twórczości. Kącik 
uczniowski jest przezna-
czony dla WAS.

Frontyspis z dzieła Jana Heweliusza Selenographia, sive Lunae descriptio […], Gedani 1647; PAN Biblioteka 
Gdańska.



STRUNKI NIE BYŁO
Oliwia Lejman
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 trunki nie było. Po roku zmagań i walk ode- 
 szła na jesieni. Zamek stał się pusty i cichy,  
 a echo odbijało się w każdym lodowym kącie. 
Królewicz przestał ją kochać, chyba nawet nigdy tak 
naprawdę nie kochał… Strunka odeszła w ciszy. Ni-
kogo nie ostrzegła, nikogo nie uprzedziła. Zabrała, co 
swoje i wyszła w nocy, gdy nikt nie patrzył. Wyjechała 
daleko. Nie była tam szczęśliwa, ale udawała, że jest, 
że  nic się nie dzieje, że jest zdrowa. Spotkała mędrca, 
który jej powiedział:

– Strunko miłość, którą darzysz Królewicza, to 
miłość z wyparciem. Miłość to nie uczucie. To decy-
zja, której mogą towarzyszyć pewne uczucia, ale samo 
w sobie nigdy nie może być uczuciem. – Od tamtej 
pory Strunki nie było. Strunka zniknęła. 

Po bliżej nieokreślonej liczbie dni pojawiła się 
Biedronka. Zmartwychwstała, odrodzona, niczym 
boski renesans z siłą i odwagą w ręku. Biedronka 
mieszkała w gitarze, pięknej dębowej gitarze, gitarze 
należącej do Mata, jej nowego przyjaciela. Biedron-
ka nie czuła nic z ciepełka. Czuła strach, że każdy jej 
krok może być tym nieostrożnym, tym niewłaściwym. 
Biedronka nie chciała być już typem gniazdownika, 

obiecała też sobie, że już nigdy więcej nie pokocha 
żadnego mężczyzny, będzie żyć na chwałę jutra i palić 
gałązki sosnowe na znak oddania i ukojenia. Nie wy-
chodziło jej to, a każda jej porażka pogarszała stan jej 
zbolałej duszyczki, lecz nie mogła unieść się ku górze, 
nie dotknąwszy wcześniej dna. 

KONTROLA

Biedronka nienawidziła, gdy traciła nad czymś 
panowanie. Wytrącało ją to z równowagi, szarpała 
się i krzyczała, znów czuła się najgorsza. Tworzyła 
miliony planów, każdy z założeniem zrealizowania  
w stu procentach. Świadomie pragnęła perfekcjoni-
zmu, tego perfekcjonizmu, przez który raz została zje-
dzona przez smoki o ośmiu głowach i ośmiu uszach. 
Ale wciąż czuła, że tylko jako pani idealna będzie 
panią kompletną. To perfekcjonizm miał ją wyleczyć 
ze wszystkich jej ułomności i krzywizn umysłu, które 
zafundowało jej życie, nieobecna mama i jazgoczą-
cy tata. Biedronka musiała czuć, że wszystko trzyma 
w swoich rękach, że to ona rozdaje karty, bezczelna 
chciała być Bogiem w przebraniu w kropki. Gdy wy-

S
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siadała na ostatniej stacji zjazdu cierpień, zaczepiło 
ją małe dzieciątko, goły bobas z ludzkim odruchem 
miłosierdzia i empatii i zadało jej pytanie:

– Dlaczego myślisz, że jest źle? – przekrzywiło 
główkę i usiadło po turecku na bizantyjskim betonie 
peronu. 

– Bo nic nie poszło tak, jak miało pójść – od-
powiedziała Biedronka buńczucznie, gotowa wdać się  
w kłótnię z biednym dzieckiem. 

– Wiesz, że to nie jest odpowiedź na moje pyta-
nie. Więc pytam raz jeszcze, dlaczego myślisz, że jest 
źle? – dziecko z tych spokojnych i cierpliwych, tych 
nierealnych. 

– Bo nie wyglądam tak, jak chciałabym wyglą-
dać, dziś nie było progresywne. Każde dziś musi być 
progresywne. 

– Bzdura! O moja biedna Biedronko, kto cię tak 
skrzywdził i włożył ci to do twojej głowy. Dziś nie 
było progresywne. I to jest dobre. Jutro też nie musi 
być progresywne. I to też jest dobre. Biedronko, mó-
wię ci, bądź dla siebie dobra. Proszę cię moje dziecko, 
bądź dla siebie dobra…

IZOLACJA

Bajki o przyjaciołach to tylko bajki. Biedron-
ka zawsze najlepiej czuła się w swoim towarzystwie. 
Bała się ludzi, bała się ich odrzucenia, ich opinii, ich 
czasu i ich uczuć. Jej introwertyczna dusza skakała  
z radości, gdy mogła cały dzień spędzić sama ze sobą. 
Wino samotnie smakuje najlepiej, nikt nie wmawia ci,  
jak powinno smakować i kiedy jest ten moment, gdy 
należy odstawić boską czarkę z magicznym płynem 
odwagi. Płacz jest najefektywniejszy, gdy robi się to  
w ukryciu przed ludzkim wzrokiem, nie naraża się 
wtedy na ochłapy litości i fałszywe dłonie oferujące 
pomoc. Słabość okazywana tylko przed samą sobą nie 
jest tak haniebną porażką, jak przed gronem bliskich, 
prawie tych najbliższych. 

Łatwo jest zbudować swoją bańkę i nie potrzeba 
aż tak dużego wysiłku, by przypadkiem nie pękła. Wy-
starczy nie wpuszczać do niej mężczyzn na jedną noc, 
apodyktycznych matek i biednych Piotrusiów Panów. 
Ścianki elastyczne, klasycznie z chitynowym blaskiem, 
dość wytrzymałe, żeby odbić od siebie efekt cieplar-
niany i wszelkie drobnoustroje zagrażające życiu lub 

zdrowiu. Pojemna bardzo, mieści cały egoizm i fru-
strację wdowy, która nigdy nie wyszła za mąż. Wysoko 
zawieszona w próżni, daleko od ziemi, zatłoczonych 
przychodni i przeludnionych autobusów na linii War-
szawa – Berlin. 

Każdy swoją bańkę ma, bywają nieszczęśnicy, 
którzy ją zgubili, biedni muszą naprawdę starać się 
żyć i użerać z gadającymi głowami… no cóż, nikt nie 
przypuszczał, że dojdzie do czasów, kiedy terapia bę-
dzie wyzwaniem, bo w każdej chwili może zaszczekać 
kojot zza okna. Ale każdy radzi sobie tak, jak umie, bo 
będzie przecież jeszcze dobrze, prawda ? 

TRAUMA

– Tak, pamiętam, jak postawił mi ultimatum, jak 
krzyczał, że albo ja zabiję, albo on odchodzi. 

– Jak się wtedy pani czuła?
– A jak ja się mogłam czuć, wzięłam swoją lo-

kówkę i wyszłam z domu, po cholerę ja tam miałam 
dalej z nim siedzieć. 

– Przepraszam, czy…
– Niech Pani nie przeprasza, nie jest mi wcale 

przykro – Biedronka zdobyła się nawet na cień uśmie-
chu, zostawiając czerwony ślad na małych ząbkach. 

– Przepraszam, czy może pani zgasić papierosa? 
– Bez papierosa to głupio, papieros, wie pani, 

dodaje takiej nostalgii, a dym taki mglisty klimacik 
tworzy – teraz Biedronka była już rozbawiona do gra-
nic jej transparentnych skrzydełek. 

– W takim razie – krótka przerwa na chrząknię-
cie – wychowała Pani, tak?

– A jak pani myśli? – przekąs, tylko na to mogła 
się wysilić o tej porze. 

– Myślę, że tak, widać po rozstępach, które wy-
stają zza paska spodni i za krótkiej bluzki.

– No to bardzo dobrze pani myśli. Oliwka prze-
stała działać w czwartym miesiącu, w końcu przesta-
łam z nimi walczyć, i tak już nie muszę być więcej 
atrakcyjna. 

– Dlaczego pani tak uważa? Wie pani, w psycho-
logii nazywamy to wyparciem. 

– W życiu nazywamy to przegraną. 
– Jak się nazywa? 
– Jonasz, dwa i pół kilo, pięćdziesiąt osiem cen-

tymetrów, dziesięć na dziesięć oczywiście, na pewno 



nie po ojcu, po babci pewnie, bo przecież wszystko co 
najlepsze, to po babci. 

– Dlaczego go pani oddała ?
– Bo nie umiałam go zabić… 

BŁĘDNE PRZEKONANIE

Czymś, czym Biedronka zajmowała się z za-
wodu, to zaglądanie w cudze głowy. Mało tego, ona 
to wprost uwielbiała. Ona kochała się sabotażować. 
Nie mogła stworzyć zdrowej relacji z osobnikiem 
płci przeciwnej, który był mądry, dobry i nie zapomi-
najmy bogaty, co jest szalenie ważne przy wyobraźni 
Biedronki. Ona musiała się zamęczać, uwielbiała, jak 
on nie odpisywał przez trzy dni. Wtedy ze spokojem 
sumienia mogła zapalić długie świece z pszczelego 
wosku, włączyć smutne melodie wystukiwane na sko-
rupie żółwia i z nieskrywaną przyjemnością ułożyć 
się na swoim posłaniu z mchu i niczym średniowiecz-
na księżniczka z książki mogła zacząć ronić rzewne 
łzy, a jej pukle świętej Marii Magdaleny mogły swo-
bodnie opadać na jej białe niczym mleko obojczyki. 
Wtedy był czas na przypalanie obiadu spowodowane 
zamyśleniem, ciągłe westchnięcia i zamyślony wzrok 
zapatrzony w bliżej nieokreśloną dal. Do tego jakiś 
Aperol, ewentualnie herbata rumiankowa i w takim 
stanie Biedronka mogła być brana prosto do nieba. 
Ale wtedy w magiczny sposób biedny zainteresowa-
ny postanawiał wcale nie być skończonym głupkiem  
i odpisywał, okazywał zainteresowanie i sensownie 
się tłumaczył, czasem szczerze, a czasem nieco mniej.  
I w tym momencie Biedronce już nie zależało. Ona 
potrzebuje faceta, który będzie nią poniewierał, upo-
karzał i miał ją za nic. Wtedy Biedronka czuje, że żyje, 
że coś się dzieje, że może nie spać po nocach i nic 
nie jeść. Bo Biedronka zawsze najlepiej wie, kto co  
o niej pomyślał, dlaczego powiedział to, co powie-
dział i ona niczym kolejny Freud, doskonale wie, kto, 
co myśli. Wystarczyło odbyć trzy terapie, z czego dwie 
grupowe i od razu można się uważać za eksperta z za-
kresu psychologii i mózgu ludzkiego. Przecież zdrada  
w związku to coś absolutnie normalnego i powszech-
nego, ignorancję ślubuje się wraz z wiernością,  
a niepewność, czy on faktycznie kocha, dostaje się  
w pakiecie, tak jak niepewność, czy jutro będzie padał 
deszcz, czy wyjdzie jednak słońce. 

Biedronka była błędnie przekonana, że nie za-
sługuje na miłość, że to uczucie przeklęte, napiętno-
wane bólem i kłamstwem. Dopóki nie zjawił się Pan 
Doktor w toskańskim kitlu… wtedy biedronka była 
już niebłędnie przekonana, że miłość może być pięk-
na, ale tylko wtedy, gdy nie miesza się w to japońskich 
bajek. 

WIERSZ ZABRANY

Nie wróci on, nie wróci tamto lato i nie wróci 
już strach o niechciane życie. Nie wróci już osiem te-
stów robionych w łazience miejskiej galerii handlowej, 
nie wróci niewygodna wizyta i wykrakany komentarz. 
Nie wróci upadek na torach i natarczywy typ, który 
całą noc chwytał za szerokie jak na Biedronkę bio-
dra. Nie wróci chłód kolei miejskiej i dezaprobatyczny 
wzrok matki. Nie wróci osiemnaście dni spóźnienia  
i ogromny apetyt na krewetki z masłem orzechowym. 
Nie wróci zasypianie na lekcjach i płacz z powodu za-
bicia niechcący muchy. Nie wróci poranne trzaskanie 
drzwiami od łazienki i zamykanie lodówki tak szybko, 
jak się ją otworzyło. Nie wróci wymyślanie imion typu 
„Grażka” i nie wróci największy płacz w życiu. Bizo-
ny dały, bizony zabrały. Na początku genialny plan, 
wykonanie średnie, on i tak odszedł. Mocne posta-
nowienie poprawy i życie w habicie przynajmniej do 
pięćdziesiątki. Spowiedź szczera, zadziwiająca wieleb-
nego, prawie zamieniająca go w słup soli i wprawiają-
ca w stan osłupienia w jednym. 

Obrączki z papieru po etykietce butelki, urząd 
w liczbie setek, oprawa muzyczna nieco nowoczesna  
i dudniąca można by rzec, goście nieświadomi, czas 
nie ten, miejsce nie to, para młoda też nie ta… Zaba-
wa w dom, stara i definitywnie przereklamowana. 

Autorka: Oliwia Lejman, klasa 3 B, 
laureatka wielu konkursów, w tym „Powiewu Weny”  

i „Lipy” (zeszłorocznej i tegorocznej).

16 kącik uczniowski
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Siódmego października 2020 roku na stadionie w Re-
dzie odbyła się Powiatowa Licealiada w Sztafetowych 
Biegach Przełajowych. Naszą szkołę reprezentował 
zespół damski oraz męski.

Dziewczęta po zaciętej rywalizacji zajęły 4. miej-
sce (Ewelina Wojciechowska (3 F), Agnieszka Mo-
drzejewska (2 E), Izabela Jelińska (2 D), Julia Jedynak 
(1 C), Weronika Śmielak (3 C), Oliwia Bielska (2 Cg). 
Opiekunem była mgr Beata Lenz.

Chłopcy po emocjonującej walce zajęli 3. miej-
sce. Brązowi medaliści występowali w następującym 
składzie: Kamil Trocki (3 F), Mateusz Chełminacki  
(2 Ag), Paweł Kurt (2 F), Grzegorz Mufel (2 D), Kac-
per Karbownik (2 E), Michał Wiśniewski (2 Cg). Tre-
ner – mgr Artur Śmielak.

mgr Artur Śmielak

RYWALIZUJEMY
w sztafetowych biegach przełajowych
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Uczniowie naszej szkoły chętnie biorą udział 
w licznych wydarzeniach sportowo-rekreacyjnych, 
niejednokrotnie zajmując miejsca na podium. Jest to 
świetny przykład zdrowej koleżeńskiej rywalizacji, 
bardzo motywującej do dalszej ciężkiej pracy. Zawody 
sportowe sprzyjają hartowaniu ducha i samodoskona-
leniu. 

W 2019 roku jednym z najważniejszych wyda-
rzeń był V Memoriał Pamięci Macieja Kanteckiego, 
dawnego nauczyciela wychowania fizycznego w na-
szej szkole. Jest on organizowany przez mgra Artu-
ra Śmielaka, który bardzo skutecznie zachęca swo-
ich podopiecznych do startu w biegach. Miejscem 
zawodów, które odbyły się 5 października był Park 
Miejski im. Aleksandra Majkowskiego w Wejherowie. 
Pomimo brzydkiej pogody, atmosfera była bardzo 
pozytywna. Rywalizacja obejmowała trzy dystanse  
w kategoriach: uczniowie szkół podstawowych (rocz-
nik 2010–2006) na dystansie 1000 m, natomiast 
uczniowie szkół ponadpodstawowych i ponadgimna-
zjalnych (rocznik 2005 i starsi) na dystansie 2000 m.  
W biegach udział wzięło 86 uczestników, którzy jak 
co roku zostali nagrodzeni pamiątkowym medalem 
oraz koszulką z nadrukiem upamiętniającym bieg. 
Memoriał swoją obecnością uświetniła Pani Wanda 
Kantecka. Zawody mogły się odbyć dzięki wsparciu 
finansowemu i rzeczowemu lokalnych władz – Urząd 
Miejski użyczył sprzęt do zabezpieczenia imprezy 
oraz namioty, natomiast Starostwo Powiatowe udzie-
liło wsparcia finansowego.  

Kolejnym wydarzeniem były Mistrzostwa Powia-
tu w Sztafetowych Biegach Przełajowych w Redzie, 
które odbyły się 4 października 2019 roku. Reprezen-
tacja chłopców z naszej szkoły zdobyła brązowy me-
dal w następującym składzie: Kacper Bychowski (3 F), 
Piotr Wilczewski (3 G), Dawid Pilarski (3 D), Jakub 
Stachowski (3 G), Jakub Pohnke (2 F), Michał Wi-
śniewski (1 Cg), Bartosz Bonarowski (1 Fg), Grzegorz 
Mufel (1 D), Kacper Karbownik (1 E), Stanisław Kli-

mowicz (1 E), Paweł Kurt (1 F) i Paweł Chrapkowski 
(1 Eg). Trenerem był mgr Artur Śmielak.

Kilka dni później, 17 października 2019 roku,  
w Wejherowie odbyły się Mistrzostwa Powiatu  
w Badmintonie Chłopców. Naszą szkołę reprezento-
wali Ignacy Wróblewski (2 F), Adrian Pienczke (2 B)  
i Patryk Płomin (2 G), zajmując 3. miejsce. Trenerem 
zespołu był mgr Artur Śmielak.

Natomiast 6 listopada 2019 roku odbyły się Mi-
strzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym Chłopców. 
Nasi zawodnicy zajęli 1. miejsce, dzięki czemu mo-
gli reprezentować powiat wejherowski w półfinale 
XX Wojewódzkiej Licealiady Sportowej w Kartuzach  
(25 listopada 2019 roku) w składzie Przemysław Dosz 
(3 E), Radosław Składowski (2 E), Mikołaj Mazurkie-
wicz (2 E), Patryk Płomin (2 G). Trenerem był mgr 
Artur Śmielak, a opiekunką mgr Beata Lenz. 

Ostatnimi wydarzeniami przed „zamrożeniem 
sportu” były Powiatowa Licealiada w Koszykówce 
Dziewcząt, która odbyła się 3 marca 2020 roku w Rumi 
oraz Powiatowa Licealiada w Koszykówce Chłopców, 
która odbyła się 6 marca 2020 roku w Wejherowie. 
W pierwszych zawodach w skład naszej reprezenta-
cji weszły Paulina Baranowska (3 E), Nicola Cierocka  
(1 B), Daria Dampc (1 A), Kornelia Dampc (2 C), 
Zofia Freund (3 F), Dominika Kankowska (2 F), Zu-
zanna Panasiuk (1 B), Julia Strelau (1 B), Weronika 
Śmielak (2 C), Ewelina Wojciechowska (2 F), San-
dra Lieske (1 Eg), Kamila Figlon (1 Ag), które zajęły  
3. miejsce. Z kolei w Licealiadzie chłopców wystar-
towali Kajetan Ruth (3 E), Szymon Dziewior (2 B), 
Bartosz Bonarowski (1 Fg), Kamil Miarowski (2 G), 
Nikodem Nikrant (1 E), Jakub Pohnke (2 F), Jakub 
Woliński (2 B), Filip Labudda (2 F), Maciej Konkol  
(2 E), Dawid Ruth (3 B) (opiekunowie zespołu – mgr 
Bartłomiej Woźniak oraz mgr Artur Śmielak), zajmu-
jąc 1. miejsce.

Wiktoria Konkel, Żaneta Koszałka
klasa 3 A

SPORTOWE ZMAGANIA
w roku szkolnym 2019/2020
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V Memoriał Pamięci 
Macieja Kanteckiego,

5.10.2019.
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Mistrzostwa Powiatu w Sztafetowych Biegach Przełajowych, 4.10.2019.

Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym Chłopców, 6.11.2019.

XX Wojewódzka Licealiada Sportowa w Drużynowym 
Tenisie Stołowym Chłopców, 25.11.2019.
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Mistrzostwa Powiatu w Tenisie Stołowym Chłopców, 6.11.2019.

Powiatowa Licealiada w Koszykówce Chłopców, 6.03.2020.

Powiatowa Licealiada w Koszykówce Dziewcząt, 3.03.2020.




