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Każdy z nas ma hobby, zainteresowania. Może to być coś 

związanego ze sportem, muzyką, sztuką plastyczną i 

wieloma innymi dziedzinami, ale jakie ma to dla nas 

znaczenie? W tym artykule przedstawię swoje zdanie na 

ten temat.  

Dla każdego z nas pasja jest 

swego rodzaju odskocznią od 

rzeczywi-stości, od naszych 

problemów. Gdy robimy coś, 

co kochamy i co sprawia nam 

satysfakcję, czujemy się 

spełnieni i szczęśliwi - o to 

właśnie chodzi! Kto z  nas, 

uczniów, nie czuje się lepiej  

wiedząc, że zawsze może 

zatracić się na moment w 

czymś co uwielbia? Oderwać 

się od szkolnych problemów, 

od ocen, sprzeczek ze 

znajomymi? Myślę, że dla 

każdego z nas jest to 

ułatwienie. Miło jest na 

chwilę zamknąć się w swoim 

świecie lub - w zależności od 

tego, co komu sprawia radość 

- podzielić się nim z 

najbliższymi. Nietrudno 

domyślić się, że takowe  

zainteresowania są moto- 

rem napędowym do dzia- 

łania. Często dzięki pasji 

robimy rzeczy, których 

normalnie byśmy się nie 

dopuścili.  

Szukajcie więc siebie i rzeczy, 

w których się spełniacie!  

O.L. 



Batory,  

Alek , Rudy, Zośka  

i współczesna młodzież 

11 kwietnia młodzież z klas trzecich naszego gimnazjum wzięła udział                    
w wycieczce, podążając szlakiem bohaterów „Kamieni na szaniec”. Wśród wielu 
odwiedzanych miejsc na trasie znalazło się także Liceum Stefana                     
Batorego – szkoła, do której uczęszczali główni bohaterowie powieści 
Aleksandra Kamińskiego, czyli Zośka, Rudy i Alek. Przewodnikami ,którzy 
przybliżyli nam wiedzę na temat chłopców i zapoznali nas z historią szkoły, byli 
uczniowie tej placówki, przygotowani do tego zadania przez nauczyciela historii. 
Wysłuchawszy ich opowieści o czasach dawnych, postanowiliśmy dowiedzieć 
się czegoś więcej o tym, co czują , ucząc się w tak legendarnym miejscu i jak oni 
sami patrzą na historię, z którą nierozerwalnie związana jest ich szkoła. Zadania 
tego podjął się Kuba Wyszomierski. Przeprowadził dwa wywiady z różnymi 
osobami (pierwszym rozmówca była Marta Popiołek, drugi rozmówca pragnął 
zachować anonimowość), z których wyłania się jednak pewna spójna całość. 

(Kuba Wyszomierski): Czy społeczność uczniowska żyje tym, że uczęszczali tu Alek, Zośka i Rudy, 
czyli jedni z najbardziej znanych obrońców stolicy podczas II wojny światowej? Czy może jest to 
tylko ciekawostka, która nic nadzwyczajnego nie wnosi do codziennego życia? 

(Marta Popiołek): Jest to dla wszystkich Batoraków powód do dumy i każdy z nas zdaje sobie 
sprawę, jak wiele ta trójka, a także wielu innych uczniów Batorego, zrobiło dla Polski, jednak 
stwierdzenie, że „żyjemy” tym faktem, byłoby zdecydowanie wyolbrzymione. 

K: Czy właśnie to powiązanie szkoły z chłopcami z „Buków” miało jakieś znaczenie przy wyborze 
tej szkoły? Wybierając to gimnazjum, wiedziałam, że uczęszczali tam tak wielcy ludzie, jak Rudy, 
Alek czy Zośka, jednak nie miało to bezpośredniego wpływu na moją decyzję.  

K: Czy jesteś dumna z powodu tego, że chodzisz do Liceum im. Stefana Batorego, tak samo jak 
bohaterowie „Kamieni na szaniec”? 

M: Jestem dumna, że w historii Polski pojawiły się takie osoby, jak Rudy, Alek czy Zośka,                        
a chodzenie do tej samej szkoły to wielki zaszczyt. 

M: Na pewno historia wyróżnia tę szkołę spośród innych i właśnie ten fakt zwrócił moją uwagę 
na Liceum im. Stefana Batorego, jednak przy ostatecznym wyborze kierowałam się innymi 
motywami. 



K: A czy uważasz, że to może (również) być czymś zachęcającym dla gimnazjalistów? 

M: Myślę, że fakt, iż do tej szkoły uczęszczały tak wielkie osobistości sprawia, że jest ona pod 
pewnymi względami wyjątkowa, a atmosfera panująca w niej niezwykła. Sądzę, że mało jest 
szkół z tak ciekawą historią, więc na pewno może to być jeden z czynników, który wpływa na 
decyzję gimnazjalistów. 

K: Uważasz, że Twoi rówieśnicy również byliby w stanie oddać życie za ojczyznę, gdyby była taka 
potrzeba? 

K: Czy zdarza się, że jakiś uczeń nie słyszał o losach Alka, Zośki i Rudego? 

K: Czujecie się przez tę historię w jakiś sposób „lepsi” od innych licealistów? Zapewne doceniacie 
to, że chodzili tu wielcy patrioci. Zastanawiam się, czy uważacie się - choć w minimalnym stopniu 
za przewodników w stosunku do innych szkół? 

K: Czy szkoła, jako sama instytucja, żyje tamtymi wydarzeniami? Może macie jakieś specjalne 
uroczystości?  

M: Tak, nauczyciele oraz dyrekcja bardzo często o tym wspominają. Co roku obchodzimy także 
rocznicę Akcji pod Arsenałem, podczas której z rąk gestapo został odbity Jan Bytnar. Tego dnia           
w szkole odbywa się uroczysty apel, składamy kwiaty pod ścianą pamięci oraz czcimy pamięć 
poległych minutą ciszy. Uczniowie ubrani są wtedy na galowo, co nie jest obowiązkowe, lecz 
myślę, że zdecydowana większość robi to dobrowolnie, okazując w ten sposób szacunek. 

M: Wszyscy na pewno jesteśmy dumni z naszych „starszych kolegów”, jednak sam fakt,                         
że chodzimy do Szkoły im. Stefana Batorego, nie czyni nas w żaden sposób lepszymi od 
rówieśników. 

M: Myślę, że w obecnych czasach trudno jest rozważać taką kwestię. Wydaje mi się, że część 
wartości i przekonań wynosimy z domu, więc nieprawdziwym byłoby stwierdzenie, że na pewno 
wszyscy postąpiliby w ten sposób. Uważam jednak, że szkoła szerzy bardzo patriotyczne 
wartości i część z nas na pewno byłaby gotowa walczyć za ojczyznę. 

M: Każda pierwsza klasa na początku roku szkolnego jest bardzo dokładnie oprowadzana po 
szkole w ramach lekcji historii. Oprócz tego w szkole znajduje się wiele tablic upamiętniających 
wydarzenia z II wojny światowej, więc niezapoznanie się z tą historią graniczy z cudem. Mamy 
także muzeum, które każdy z nas niejednokrotnie miał szansę zobaczyć, więc wydaje mi się, że 
każdy Batorak jest dosyć dobrze poinformowany o wydarzeniach związanych z tą placówką i jej 
absolwentami. 

K: Czy uważasz, że liceum do którego chodzisz, pomaga kształtować charakter i uczy 
patriotyzmu? 

M: Tak, szkoła szerzy wartości bardzo tradycyjne, patriotyczne. Każdy człowiek posiada 
oczywiście wolną wolę i żadne przekonania wbrew jemu samemu nie będą wpojone, lecz 
przebywanie w budynku Gimnazjum i Liceum im. Stefana Batorego na pewno wpływa na 
większą świadomość narodową. 



K: Czy społeczność uczniowska, żyje tym, że uczęszczali tu Alek, Zośka i Rudy, czyli jedni                         
z najbardziej znanych obrońców stolicy podczas II wojny światowej? Czy może jest to tylko 
ciekawostka, która nic nadzwyczajnego nie wnosi do codziennego życia? 

(Anonim): Prawda, jak to zwykle bywa, leży gdzieś po środku. Nie przesadzałbym                                      
z twierdzeniem, że tym właśnie żyje społeczność uczniowska, ale sam fakt uczęszczania tu nie 
tylko tej trójki, ale wielu innych znamienitych postaci przeciwstawiających się złu wojny, jest 
jedną z rzeczy, która kreuje tę szkołę. Na samym początku, w pierwszej klasie, nasz nauczyciel 
historii - p. Marcin Miros (Batorak z krwi i kości zakręcony na punkcie tej placówki) - zabrał nas 
na zwiedzanie Batorego, opowiadając o historii szkoły. Do każdego innego Batoraka możesz się 
zwrócić per kolego. Pozytywna idea, którą kreuje się w Batorym, to właśnie poczucie pewnej 
wspólnoty, do której możesz się odwołać. I mimo iż na co dzień o tym nie myślisz, bo masz milion 
innych spraw na głowie, to akurat to poczucie wspólnoty z „kolegą Zośką” jest czymś, co uważam 
za spoko sprawę. 

A: Jest dużo uroczystości, to prawda, i to też tworzy ten batoracki klimat. Aczkolwiek szkoła, jako 
instytucja, mam wrażenie, że trochę zatrzymała się na samym poszanowaniu tradycji, gubiąc 
nieco umiejętność tworzenie nowej. Bo to, o czym się nie mówi głośno, to działalność uczniów             
z Batorego, lecz poza instytucją szkoły.  

A: Pewnie też. 

A: Hmmm… To dosyć trudne pytanie. Największy wpływ miały chyba rankingi szkoły, idealny 
profil (mat-geo dwujęzyczne) i wiele akcji pozanaukowych (jak UFO czy WawMun). Ale sądzę, że 
idea Batoraka jako społecznika, dla którego priorytetem jest szeroko pojęty rozwój (naukowy, 
sportowy), który przy okazji nie jest zamkniętym tylko na naukę „nerdem”, ale ma swoje zdanie, 
wywodzi się trochę właśnie z początków szkoły i od pokolenia lat 20. I ta idea ucznia, na którą 
niewątpliwy wpływ miało tamto pokolenie, siejąc pewne ziarno… owocuje teraz w Batorym. 
Dlatego też myślę, że pewne znaczenie przy wyborze szkoły to wszystko miało, ale nie 
przesadzałbym z tym twierdzeniem. 

A: Tak. Może nie zawsze jestem zadowolony ze szkoły, ale podnieca mnie fakt, że mogę 
powiedzieć o sobie: jestem Batorakiem. 

K: Czy szkoła, jako sama instytucja żyje tamtymi wydarzeniami? Może macie jakieś specjalne 
uroczystości? 

K: A czy uważasz, że to może (również) być czymś zachęcającym dla gimnazjalistów? 

K: Czy właśnie to powiązanie szkoły z chłopcami z „Buków” miało jakieś większe lub mniejsze 
znaczenie przy wyborze tej szkoły?  

K: Czy jesteś dumny z powodu tego, że chodzisz do Liceum im. Stefana Batorego, tak samo jak 
bohaterowie „Kamieni na szaniec”? 



A: Tak, myślę że tak. Uważam, że w Batorym kreuje się współczesny patriotyzm, czyli trzecią 
część programu „Dzisiaj-jutro-pojutrze”. Bo to pojutrze zawitało do nas tak naprawdę dopiero po 
89 r. i nadal jest wiele rzeczy do zrobienia, aby uczynić Polskę, w której przecież żyjemy, lepszym 
miejscem. 

A: W sensie rówieśnicy w ogóle czy koledzy-Batoracy? Moim zdaniem to bardzo indywidualna 
sprawa i nikt nie jest w stanie powiedzieć, jak by się zachował w takiej sytuacji. Aczkolwiek 
myślę, że  ten wzorzec Batoraka-patrioty wielu pomógłby podjąć decyzję o sprzeciwieniu się 
okupantowi. Ale jak już mówiłem, to mocno osobista sprawa i po zaznajomieniu się dość dobrze 
z historią Batorego, jestem w stanie stwierdzić, że absolutnie nikt, kto nie żył w dobie wojny, nie 
może jasno powiedzieć, jak by się zachował. 

K: Czy uważasz, że liceum do którego chodzisz, pomaga kształtować charakter i uczy 
patriotyzmu? 

K: Uważasz, że Twoi rówieśnicy również byliby w stanie oddać życie za ojczyznę, gdyby była taka 
potrzeba? 

A: Pan Miros [nauczyciel historii – dopisek] strasznie się tym pasjonuje. Ludzie, którzy 
oprowadzają wycieczki po muzeum Batorego to uczniowie. W rocznice akcji pod arsenałem 
mamy specjalne uroczystości i podczas przemów zawsze są wspominane tradycje szkoły. Ale nie 
ma jakiegoś specjalnego ciśnienia i jeśli kogoś to mało interesuje, to raczej nie jest mu to wpajane 
ogniem i mieczem. Ale przeważnie każdy - w mniejszym lub większym stopniu - zna historię 
wojenną szkoły. A jeśli jest tym bardziej zaciekawiony, to jeśli skoczy do p. Mirosa i zacznie go o 
to pytać, dowie się wszystkiego co chce i jeszcze dostanie cały spis książek, które pomogą 
zaspokoić ciekawość. Nasz historyk może o Batorym gadać bez końca! 

A: Nie. Może nie podzielać poglądów, ażeby walka zbrojna była słuszną sprawą, ale wątpię, by 
znalazł się ktoś, kto by nie miał pojęcia o Alku, Rudym i Zośce. 

A: No cóż, jak już wcześniej mówiłem, to raczej nie sama historia, lecz pewna idea ucznia (w 
domyśle Batoraka) jest tym czymś, o czym rozmawiamy i uważam, że jest ona dosyć uniwersalna. 
Stwierdzenie „lepsi” to akurat śliska sprawa i nie każdemu musi odpowiadać taki wzór, ale moim 
zdaniem sama idea Batoraka to spoko opcja. 

K: Czy szkoła dba o to, aby każdy był obeznany z tą historią? 

K: Czy zdarza się, że jakiś uczeń nie słyszał o losach Alka, Zośki i Rudego? 

K: Czujecie się przez tę historię z Zośką, Rudym i innymi w jakiś sposób lepsi od innych 
licealistów? Zapewne doceniacie to, że chodzili tu wielcy patrioci. Zastanawiam się, czy uważacie 
się - choć w minimalnym stopniu za przewodników w stosunku do innych szkół? 



Pierwszą osobą z którą przeprowadziłem wywiad była Marta Popiołek. W tym roku pisze 
maturę, ale pomimo nawału pracy znalazła chwilę, aby odpowiedzieć na kilka pytań. Nie 
zostawiła mnie bez pomocy. Chciała, abym dowiedział się jak najwięcej o jej szkole. To właśnie 
ona skierowała mnie do następnej osoby. Usłyszałem, że jest to człowiek, który bardzo chętnie 
odpowie na moje pytania. Wysnułem wniosek, że w takim razie musi się tym bardzo interesować. 
Wywiad potwierdził zresztą moje przypuszczenia. To, jak Rozmówca ciągle ekscytuje się 
Batorym, utwierdziło mnie w przekonaniu, że rozmawiam z właściwą osobą. Widać, że jest 
dumny ze swoich „starszych kolegów” i chce się z wszystkimi tym podzielić. Nie odpowiada 
pompatycznie, ale tak, jakbym był jego kolegą, co bardzo mi się spodobało.  
Widać, że ci uczniowie są powiązani z tą historią i pielęgnują kult Alka, Rudego i Zośki.  

KOMENTARZ AUTORA 

W szkolnym muzeum mogliśmy wysłuchać ciekawej prelekcji o akcji odbicia 
Rudego i obejrzeć pamiątki związane z bohaterami „Kamieni na szaniec”. 

Kuba Wyszomierski 



W kwietniu gościliśmy w naszej szkole panią Małgorzatę Nawrocką, autorkę książek dla 
dzieci i młodzieży, tekstów piosenek, audycji radiowych i telewizyjnych. Dużą sławę 
przyniosły pisarce tzw. powieści „antymagiczne” i to właśnie im w dużej mierze zostało 
poświęcone spotkanie, w którym uczestniczyliśmy – „New Age, Harry, Wampiry i Moc”. 
Po zakończeniu części oficjalnej, Filip Bieńkowski i Mateusz Taranek poprosili naszego 
Gościa o chwilę rozmowy, by zadać kilka pytań. 

Mateusz: Dzień dobry! 

  

Małgorzata Nawrocka: Dzień dobry! 

 

Mateusz: Przed chwilą zakończyło się spotkanie poświęcone literaturze „magicznej”                                                     

i „antymagicznej”. Dowiedzieliśmy się od Pani wielu naprawdę ciekawych rzeczy, 

zweryfikowaliśmy naszą wiedzę na temat literatury, jaką pasjonuje się współczesna 

młodzież. Teraz chcielibyśmy prosić, aby opowiedziała nam Pani co nieco o swojej drodze 

pisarskiej. Zacznijmy od tego, jak Pani rozpoczęła swoją twórczość? 



M. N.: Wydaje mi się, że młodzi czytają to dlatego, że jest reklamowane. Młode osoby, 

niestety, bywają wykorzystywane przez dorosłych. Co przez to rozumiem? Kiedy ktoś chce 

zdobyć młodego człowieka, pozyskać jego względy, przekonać do swojego punktu widzenia 

czy ideologii,  pozbywa się skrupułów w sposobach docierania. Zatem, jeżeli pieniądze                                                           

i reklama staną za promocją treści, książki czy innych zjawisk w kulturze niewłaściwych, 

młodzi będą przekonywani, że to właśnie jest dobre. To co w tej chwili obserwujemy, to 

walka o młodych.  Moim zdaniem  z jednej strony walczą o nich ludzie Boga, a z drugiej 

strony walczą ci, którzy chcą na młodych – najprościej mówiąc – zarobić. Narzucają oni 

swoje zdanie. Uważają, że to jest w modzie, to się podoba, jakby na skróty chcą dojść do 

celu, jakim jest promowanie pewnych książek czy treści, w konsekwencji niekoniecznie 

odpowiednich dla młodego czytelnika. Jestem pewna, że młodzi, gdyby mieli promowane 

wartości, treści bardziej szlachetne, niezwykłe w literaturze i kulturze, to poszliby w tym 

kierunku, po prostu są wychowywani przez dorosłych w sposób dobry albo nie.  

M.N.: Nie ma rzeczy, zjawiska, miejsca czy też osoby, która nie mogłaby zainspirować do 

pisania. Bycie pisarzem, to z jednej strony jakaś frajda i sposób na życie, ale z drugiej 

strony problem, bo nie można sobie spokojnie chodzić po świecie, tylko cały czas ma się 

jakieś nocne wślizgi na stadiony, na rożnego rodzaju pomysły i inspiracje. Wiem na pewno, 

że nigdy nie zostałabym pisarką, gdybym nie była chrześcijaninem. Wiara określa moją 

potrzebę pisania, nadaje sens temu co robię i podsyca moją chęć robienia tego wciąż. Bez 

Boga i przekonania, że tak można służyć Jemu i pomagać innym znaleźć do Niego drogę, 

nie dałabym rady. No i jest też Faustyna. Zatem w pracy inspirują mnie chrześcijaństwo                                                    

i moja córka Faustyna. Kiedy ją urodziłam (zostałam mamą po raz pierwszy), wtedy 

przekonałam się, że świat dziecka jest fascynujący! Chciałam się zmierzyć z tym światem          

i tak rozpoczęła się moja przygoda z powieścią dla dzieci. 

 M.:  Jakie utwory Pani zdaniem powinna czytać obecna młodzież? 

  

 M.N – To był zbiór poezji „Piórka z podwórka” , na który złożyło się koło pięćdziesięciu 

bajek pisanych trochę…  w stylu Brzechwy. Nie, nie, to nie był plagiat Brzechwy, ale 

nieświadomie poszłam w tym kierunku. Moja córka Faustyna miała wtedy trzy lata i to dla 

niej napisałam pierwszą książkę z bajkami. Myślałam, że to będzie jednorazowy żart, że w 

życiu trzeba robić czasem coś dziwnego, ciekawego. Postanowiłam wydać książkę dla 

Faustyny, ale potem się okazało, że została ona bardzo dobrze przyjęta i spodobała się 

dzieciom. I tak się zaczęła moja przygoda z pisarstwem, której w ogóle wcześniej nie 

planowałam. 

 

M.: Dlaczego Pani zdaniem młodzież chętnie czyta utwory o tematyce mitycznej, w których 

występują postaci z nadprzyrodzonymi zdolnościami? 

M.:  A dzisiaj skąd czerpie Pani tematy do swoich dzieł?  



M. N.:  Tak. Tajemnic jest kilka, w tej chwili mam zaczęte trzy powieści dla młodzieży. Moim 

problemem jest jednak nadmiar pomysłów, który przerasta możliwości fizyczne. Staram się 

łapać pomysły w ten sposób, że zaczynam książki, a potem próbuję dopaść, dokończyć 

wątek. „Anhar”, „Alhar” i „Ariel” były pisane właśnie w ten sposób. Rozpoczęłam trzy książki. 

Pierwsza z nich, to „Adam i Ewka – czyli chłopaki mają lepiej”. Prawdopodobnie ukaże się 

ona w wydawnictwie „Misjonarze Krwi Chrystusa”. Książka będzie w żartobliwy sposób 

opisywała dorastanie. Ma to być historia rodzeństwa, Adama i Ewki, nastolatków, którzy 

próbują wejść w dorosłe życie. Ich historia będzie okraszona różnymi przygodami i 

dowcipem. Spróbuję też odpowiedzieć na pytanie: „Czy rzeczywiście chłopaki mają lepiej?”. 

Chcę skonfrontować dorastanie chłopca i dziewczynki, ukazać ich jako osoby fajne, 

inteligentne, bystre, dowcipne – czyli pokazać nastolatków jednocześnie porządnych, 

wierzących, fajnych, bez kompleksów.  

Druga książka utrzymana jest w stylu trylogii „antymagicznej”. Nosi tytuł „Mistrz Generina”. 

W moim zamyśle to takie klasyczne fantasy , trochę flanaganowskie, tylko że 

chrześcijańskie. Mistrz Generina, to tak naprawdę Bóg. Generin jest pustelnikiem, do 

którego ludzie przychodzą po porady. Czytelnicy poznają różne przygody z ich życia oraz 

świat rozpostarty między lasem, rzeką a górami. Książka tak naprawdę stanowi próbę 

opisania relacji pustelnika z Bogiem i z ludźmi.  

Trzecią książką, nad którą obecnie pracuję najwięcej, jest żartobliwy utwór opisujący szkołę 

dla aniołów. Kandydaci na aniołów, tak jak ludzie, muszą zmagać się z różnymi problemami 

– trzeba ich przeszkolić, żeby później byli gotowi do pracy. Zasada jest taka, że ich 

edukacją zajmują się święci – ludzie, którzy znają grzechy i wady. Wydaje mi się, że wyszła 

mi niezwykle zabawna historia – ja sama bawię się i śmieję, pisząc ją. Jestem pewna, że 

jeśli uda mi się tak, jak sobie wyobrażam, to będzie to bardzo zabawna i ciekawa książka 

dla osób w waszym wieku. 

M. N.:  Wszystkie przyzwoite (śmiech), wszystkie dobre, można by zrobić całą listę. Z 

autorów chrześcijańskich mogę polecić na przykład : Ewę Skarżyńską,  Beatę Kołodziej. 

Nieźle pisze też O`Brian, nawet Flanagan. Jego „Zwiadowcy” to książka w świecie fantasy, 

która moim zdaniem nie niszczy, nie ma ambicji „wyrwania duszy”. No i klasyka, oczywiście. 

Błędem pedagogów nieuczciwie nastawionych do wychowywania jest zrezygnowanie z 

klasyki.  Nie widzę powodu, dla którego Sienkiewicz nie miałby się dzisiaj podobać. Jest to 

język tak uniwersalny, tak przygodowy, tak fantastyczny, że właśnie podoba się tym, którzy 

zostali wychowani  w spokojny, normalny, zdrowy sposób. Oni wiedzą, że jest to książka do 

wykorzystania, przeczytania. Hołdując przekonaniu, że dobre jest tylko to, co jest 

współczesne i modne, na powieści Sienkiewicza się nie trafi, zaś na powieści wampiryczne 

owszem. 

F.: Czy istnieje jakaś osoba, która szczególnie Panią natchnęła, zainspirowała i popchnęła 

do zajmowania się literaturą? 

M.: Czy myśli Pani w najbliższym czasie o wydaniu jakiejś nowej książki? A jeśli tak , to czy 

mogłaby nam Pani uchylić rąbka tajemnicy, o czym ona będzie? 



M. N.: Dziękuję wam, chłopaki. Pozdrawiam i do widzenia!   

M. N.: Jest to moja pasja, ale niestety nie główne zajęcie, chociaż bardzo bym chciała. 

Przede wszystkim jestem mamą, żoną, kierowcą, ogrodnikiem, sprzątaczką, praczką, 

wykładowcą… Robię bardzo dużo rzeczy, które muszę zrobić. Jak każdy z nas, mam swoje 

obowiązki. Na pisanie wykradam czas. Jest to mój ukochany czas, ale nie mam go tyle, ile 

bym chciała. Jestem bardzo zdziwiona, że przez te 14 lak od kiedy piszę, udało mi się 

napisać ponad 50 książek! Nie bardzo wiem, jak to możliwe! Jest to tak irracjonalne, że po 

prostu nie wiem, w jaki sposób tego dokonałam. 

M. N.: Zdecydowanie Jezus. Jest moim idolem od zawsze - bez Niego nic nie zostałoby 

napisane. Oczywiście są też osoby, które kocham - rodzina, przyjaciele. Zawsze są gdzieś 

w tle moich opowieści. Kiedy opisuję fikcyjnych bohaterów, mam zawsze na myśli jakieś 

konkretne osoby, które znam. 

M. i F.: To już wszystkie nasze pytania, które chcieliśmy zadać. Serdecznie dziękujemy Pani 

za wywiad. Życzymy powodzenia, lekkiego pióra, weny twórczej i tego upragnionego czasu, 

by zapisać wszystkie złapane pomysły  Do widzenia! 

M.: Czy pisanie to Pani pasja i główne zajęcie w życiu? 



Każdego ucznia gimnazjum czeka trzecia, ostatnia i zarazem najbardziej 

stresująca klasa. Czas, od którego zależy nasza przyszłość – nauka w 

liceum, technikum. Pół roku żyjemy, myśląc sobie ‘byle do testów!’. Lecz 

nic bardziej mylnego, ponieważ po egzaminach jest jeszcze więcej pracy, a 

co gorsza i stresu związanego z ocenami i wynikamy wcześniejszych 

egzaminów. Więc jak to jest? 

My mamy to szczęście, że  

wszystko już za nami. Nie zmienia 

to faktu, że wiele musieliśmy się 

namęczyć. Stres zaczął się wraz z 

egzaminami gimnazjalnymi. Każdy 

myśli, że nie jest wystarczająco 

przy-gotowany, że przez strach nic 

nie napisze. Gdy było już po 

wszystkim, powoli zaczęliśmy się 

uspakajać, lecz okazało się, że na 

tym nie kończy się nasza praca. 

Teraz dopiero czuje się presję, a to, 

co wcześniej uważaliśmy za 

wystarczające, okazuje się inne. 

Wymagamy od siebie więcej, 

chcemy mieć świetne oceny, 

czasem na siłę. Co przez to 

rozumiem? Pod koniec roku na 

korytarzach ciągle widzi się   

trzecioklasistów z zeszytami, 

notatkami. Niestety, bywa też, 

że z rodzicami, którzy 

wymagają od nauczycieli 

lepszych ocen dla swoich 

pociech, mimo że te na nie nie 

zasłużyły. Przestaje liczyć się 

to, co mamy w głowie, a 

zaczyna to, co będzie na 

świadectwie. Czy jest to 

sprawiedliwe? Niekoniecznie. 

Więc pamiętajcie!!  

O.L. 

Nauka zaczyna się we wrześniu                

i już wtedy trzeba zacząć 

pracować, żeby w czerwcu nie 

narzekać na nawał obowiązków 



  Wspomnienia znad Renu 
    Od kilku miesięcy w szkole odbywały się przygotowania do rajdu 

rowerowego nad Renem. Na początku jeździliśmy na krótsze jednodniowe 
wycieczki, które hartowały i wzmacniały naszą kondycję fizyczną. Już 
od początku czerwca zbieraliśmy potrzebny ekwipunek na wyjazd. Całą 

wyprawę organizował Ksiądz Dyrektor wraz z panią Martą Kozak i panią 

Basią Małkińską 

     Podróż rozpoczęliśmy 6 czerwca w Ożarowie około godziny 23.00. Z 
łezką w oku pożegnaliśmy się z rodzicami. Prawie całą noc spaliśmy, 

bo mieliśmy jechać do Strasburga aż 20 godzin autobusem! Wieczorem 

udało nam się zdążyć na obiadokolację w przyjemnej restauracji „Bella 
Roma”, gdzie dostaliśmy spaghetti. Później przejechaliśmy na kemping. 
Oczywiście nie obyło się bez przygód. Na polu namiotowym okazało się, 
że Francuzi są bardzo punktualni. Nie chcieli nas przyjąć na kemping, 

ponieważ się spóźniliśmy. Pani Marta na szczęśnie bardzo szybko 
zorganizowała inne miejsce noclegowe, gdzie nas bardzo miło ugościli. 

Ale po Francuzach jeszcze na długo będziemy mieli nieprzyjemne 

wspomnienia. 

     Następny dzień rozpoczęliśmy od zwiedzenia budynku Parlamentu 

Europejskiego. Oprowadzała nas bardzo sympatyczna pani, która 
wiedziała absolutnie wszystko na temat tego miejsca.  

     Kolejny kemping, na którym nocowaliśmy, był jednym z 
najpiękniejszych. W momencie kiedy weszliśmy na różowo przystrzyżoną 
trawkę i zobaczyliśmy biegające wokół króliczki, zapomnieliśmy szybko 
o kolacji, na którą i tak byliśmy już spóźnieni. Co ciekawe, 
najpiękniejsze pole namiotowe w Niemczech było prowadzone przez 

Polaków!  

     Niestety, nie wszystkie dni przedstawiały się tak różowo. Jeden z 
nich był pełen wypadków. Musieliśmy przedzierać się przez błoto, w 
którym rowery dosłownie stawały. Kilka osób się nawet wywróciło. Kiedy 
sytuacja zaczynała się wreszcie poprawiać i wyjechaliśmy na normalną 

utwardzoną drogę, Michał miał dość poważny wypadek. Dojechaliśmy do 

większego miasta i wezwaliśmy pogotowie. Michał wyszedł z tego cały i 

zdrowy i już następnego dnia normalnie mógł jeździć na rowerze. Tego 
samego dnia musieliśmy jeszcze zmienić dwie dętki, naprawić złamaną 

przerzutkę, koleżanka spadła z roweru, kolega wjechał w słup i mniej 

więcej na tym zakończyły się nasze wypadki.  

     Rajd był dla nas wszystkich męczący, bo dziennie przejeżdżaliśmy 

około 70-80 km, ale mimo to każdy po ukończeniu trasy był z siebie 

zadowolony i dumny. Po wielu przygodach, kąpielach błotnych, pływaniu 

rowerami w wodzie, paleniu się na słońcu i innych przyjemnościach, 

zakończyliśmy swoją podróż w Kolonii. Wróciliśmy w poniedziałek o 
1:40 rano, a raczej w nocy. Wszyscy zadowoleni, uśmiechnięci i 

szczęśliwi, że mogą się wreszcie wyspać w wygodnym, własnym łóżku.  

                     
                                                                                                                                   Ela Słupecka 




