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THE RING OF PEACE
   W dniu 21 września 2021 r. obchodziliśmy 
„Międzynarodowy Dzień Pokoju”, z tego też 
powodu klasy 2T i 3P wzięły udział w międzynar-
odowej akcji pt. „The Ring of Peace” („Telefon 
Pokoju”).

Akcja polegała na wykonaniu telefonu do 
uczniów z innego kraju i przekazaniu poko-
jowej wiadomości „Peace is a dream many of us 
hope for, now we are making this dream reality” 
(„Pokój jest marzeniem dla wielu z nas, a teraz 
możemy je spełnić”).

Uczniowie klas 2T i 3P pod opieką nauczycielki 
języka angielskiego Magdaleny Dygały otrzymali 
wiadomość pokojową od uczniów z Wielkiej Bry-
tanii, następnie przekazali wiadomość pokojową 
uczniom z Indii.

Międzynarodowy Telefon Pokoju organizowany 
jest przez nauczyciela z wielkiej Brytanii Peter 
Ferris. Akcja wspierana jest przez królową Elżbi-
etę II.

W 2019 roku relacja z przesłania pokojowego 
została pokazana podczas Festiwalu Filmowego  
we Francji w Cannes oraz podczas Festiwalu Fil-
mowego w Soczi w Rosji. Autor: p. Magdalena Dygała

CECHY DOBREGO 
NAUCZYCIELA

Czas czytania: 1 min

    Dobry nauczyciel to taki, którego wyróżniają następujące cechy:
 
• mądrość i wiedza – bogata umysłowość i wszechstronne 

umiejętności, które tworzą zwartą strukturę występującą w 
różnorodnych związkach, stosunkach i zależnościach, prze-
platają się wzajemnie, aby skutecznie rozwiązać zadanie

• pomysłowość i zaradność – nauczyciel ocenia aktualną sytu-
ację i poszukuje, tworzy nowe rozwiązania coraz doskon-
alsze oraz skuteczniejsze, wie co zrobić, jak odpowiedzieć w 
każdej sytuacji

• opanowanie – w pracy z dziećmi i młodzieżą to umiejętność 
swobodnej, niewymuszonej konieczności, bez krzyku, ner-
wowości, egzekwowanie pożądanych postępowań i działań

• energia – bezinteresowne zaangażowanie się we wszystkie 
problemy nurtujące młodzież (prawdziwe wewnętrznie).

Czas czytania: 1 min

Uczestnicy z naszej szkoły.



      Po klasówce z matematyki. 
- Ile zadań rozwiązałeś? 
- Ani jednego. A ty? 
- Ja też ani jednego. I pani znowu powie, że 
ściągaliśmy.

      Matka pyta syna: 
- Co przerabialiście dziś na chemii? 
- Materiały wybuchowe. 
- Nauczycielka zadała coś do domu? 
- Nie zdążyła...

      Nasza nauczycielka mówi sama do siebie, czy 
wasza też? 
- Nie, nasza myśli, że jej słuchamy!

      Dwaj chłopcy podbiegają do policjanta: 
- Panie władzo, szybko, nasz nauczyciel! 
- Co się stało? Napadli go? 
- Nie, on nieprawidłowo zaparkował...

      Nauczyciel napisał w dzienniczku uczennicy: 
- Pańska córka Zosia jest nieznośną gadułą. 
Nazajutrz dziewczynka przyniosła dzienniczek z 
adnotacją ojca: 
- To pestka, gdyby pan słyszał jej matkę!

      Tata pyta Kazia: 
- Jak ci idzie w szkole? 
- Dobrze. Nawet jeden nauczyciel ci zazdrości! 
- Zazdrości? A czego? 
- Już kilka razy złapał się za głowę i powiedział: 
“Gdybym ja był twoim ojcem...” 

      W szkole: 
– Hej, ty tam, pod oknem! Kiedy był pierwszy rozbiór Polski? – 
pyta nauczyciel. – Nie wiem. 
– A w którym roku była bitwa pod Grunwaldem? 
– Nie pamiętam. 
– To co ty właściwie wiesz? Jak chcesz zdać maturę? 
– Ale ja tu tylko kaloryfer naprawiam.

      Nauczycielka pyta chłopca: 
- Dlaczego znowu nie było Kamila na chemii? 
- Bo widzi pani, to taki proces chemiczny - wyparował

      Nauka to przyjemność, a ja nie mam czasu na przyjemności! 

      Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok klasy, z której 
słychać straszny wrzask. Wpada, łapie za rękaw najgłośniej 
wrzeszczącego, wyciąga go na korytarz i stawia w kącie. 
Po chwili z klasy wychodzi kolejnych trzech młodzianów, którzy 
pytają: 
- Czy możemy już iść do domu? 
- A z jakiej racji? 
- No...przecież skoro nasz nowy pan od matematyki stoi w kącie, 
to chyba lekcji nie będzie, prawda?

Istota o wysokiej kulturze osobistej lubi żyć i 
pracować z dziećmi i młodzieżą, pełen uśmie-
chu i humoru

• zdecydowanie – umiejętność łagodzenia 
konfliktów i napięć między uczniami, a także 
wytrwałe dążenie do zamierzonego celu

• wyrozumiałość – umiejętność dostrzegania 
i rozpoznawania emocji dzieci i młodzieży, 
też dawanie prawa do błędu, który można 
naprawić

• sprawiedliwość – wymaga rozeznania i bra-
nia pod uwagę możliwości indywidualnych 
ucznia, musi dawać informacje o tym, co 
umie uczeń, a nad czym powinien popra-
cować i w jaki sposób ma to zrobić, ocenianie 
powinno uwzględniać: wkład pracy ucznia, 
jego wysiłek i chęci, a nie powinno zawierać 
krytyki. Źródło: Edufanik

SZKOLNY HUMOR
Czas czytania: 1 min



WYBITNA POSTAĆ
    Z  okazji Dnia Edukacji Narodowej przedst-
awiamy Wam postać  wybitnego organizatora  
szkolnictwa dla nauczycieli na ziemi radomskiej.

Józef Rokoszny (1870-1931) – duchowny, badacz 
regionu radomskiego, bibliofil, działacz społec-
zny.

Profesor teologii dogmatycznej i łaciny w 
Wyższym Seminarium Duchownym w Sand-
omierzu.  W 1901r.  założył muzeum diecezjalne 
w Sandomierzu. Był też prezesem Towarzystwa 
Dobroczynności. Prezes Towarzystwa Macierzy 
Polskiej. W 1908 roku powołał Towarzystwo Bibli-
oteki Publicznej w Sandomierzu.

W 1914 r. ksiądz Józef Rokoszny przeniósł się do 
Radomia, gdzie został rektorem kościoła pober-
nardyńskiego. Komitet Obywatelski powołał go 
na przewodniczącego Komisji Szkolnej Ziemi Ra-
domskiej.

Z jej ramienia m.in. organizował w mieście Semi-
narium Nauczycielskie, którego został pierwszym 
dyrektorem. Znał biegle osiem języków obcych. 
Dużo podróżował, jego pasją był historia sztuki. 

W 1919 roku objął funkcję konserwatora zabytków 
na okręg radomski, a następnie członka Komis-
ji Historii Sztuki przy Akademii Umiejętności w 
Krakowie.  Bardzo dużo publikował (31 prac, w 
tym rozprawy naukowe, artykuły i przemówie-
nia). 

W 1929 roku kardynał Hlond oddelegował go do 
USA w celu zbadania systemu szkolnictwa pol-
sko-amerykańskiego. W 1931 roku wyjechał do 
Rzymu, gdzie zmarł. Jego prochy zostały sprow-
adzone do Radomia 21 marca 1932 roku.

   Autorzy: p. Bożena Bakinowska-Marchewka,  
p. Małgorzata Piwowarczyk-Tkaczyk

Czas czytania: 1 min

Reprodukcja fotografii.



     ...Wisławy Szymborskiej pt. ”Nieczytanie”. Ma on formę mon-
ologu, zawierającego przemyślenia autorki, która dzieli się swo-
ją opinią na temat czytelnictwa. Już na początku wiersza może-
my dostrzec ironię, a nawet drwinę ze współczesnego podejścia 
do literatury: “Do dzieła Prousta nie dodają w księgarni pilota”. 
Pisząc tak, poetka pokazuje obecną mentalność człowieka, który 
szybko się nudzi i nie potrafi skupić uwagi na dostarczającej mniej 
bodźców formie. Wpływ postępu technicznego ma negatywny sku-
tek na obcowanie człowieka z kulturą wysoką, a ponadto “żyjemy 
dłużej, ale mniej dokładnie i krótszymi zdaniami”. Obecne życie 
charakteryzuje skrótowość  i powierzchowność, przez co człowiek 
nie tylko nie chce zagłębiać się w książki, ale nawet nie potrafi tego 
zrobić. Rozwój technologii pokazany jest w opozycji do rozwoju 
czytelnictwa, które jawi się jako przestarzałe i “za wolne” do tempa 
życia człowieka współczesnego. Potwierdza to metafora na końcu 
wiersza: “Kartka za kartką, z ograniczoną prędkością.  A my na pią-
tym biegu i odpukać - zdrowi” - co możemy rozumieć jako zapow-
iedź,  że zainteresowanie literaturą będzie słabło, wraz z rozwojem 
techniki.
 Takie podejście do tematu czytelnictwa nie jest niczym 
zaskakującym, szczególnie obserwując jego poziom wśród mło-
dego pokolenia. Lekceważenie książek widać w podejściu do le-
kcji języka polskiego młodzieży, która nie rozumie jaki sens ma 
poznawanie dzieł z innych epok - być może dlatego, że nikt im nie 
wytłumaczył jaką ma to wartość. Nie znając historii myśli ludzk-
iej, społeczeństwo może ulec wrażeniu, że wszystko co było przed 
nim jest nieistotne. W ten sposób łatwo ulec chwilowym modom 
i prądom umysłowym, które zdają się być czymś innowacyjnym, 
a w rzeczywistości są tylko powielaniem błędów poprzednich 
pokoleń. 
 Nie mówię, że książki w formie papierowej są czymś wy-
jątkowym, zwłaszcza dziś, gdy dzięki technologii, możemy przy-
swajać wiedzę z ksiąg za pomocą np. audiobooków.
Zdaje się jednak, że i te rozwiązania nie są czymś powszechnie uży-
wanym wśród młodzieży, która jest przyzwyczajona do szybkie-
go życia, w którym ciężko znaleźć czas na kilkugodzinne audio. 
O wiele łatwiej korzysta się ze źródeł, które zwierają także video, 
dlatego tak dużą popularnością cieszą się seriale. Taka forma przy-
swajania treści jest łatwiejsza, ponieważ najczęściej nie wymaga 
wyobraźni i samodzielnego myślenia. Mimo, że formy audio-vid-
eo mogą posiadać ubogacającą treść, to stawianie ich na równi 
z literaturą jest nieporozumieniem. Skupienie się na treści pisanej 
wymaga o wiele więcej koncentracji, a więc jest także ćwiczeniem 
umysłowym, czego często brakuje serialom czy filmom.
 Szymborska pisała: “Podróżujemy szybciej, częściej i dalej, 
choć zamiast wspomnień przywozimy slajdy”, co jest idealnym 
przedstawieniem stanu umysłu wielu współczesnych. Nie potrafiąc 
skupić się na treści, kolekcjonujemy “slajdy”, a nie wspomnienia. 
Prościej nam jest skupić się na otoczce niż istocie wydarzeń, co 
w przyszłości może doprowadzić do braku samoświadomości 
i zagubieniu poczucia sensu. Zamiast osób z krwi i kości, pozos-
taną same błąkające się cienie ludzi, w pięknych opakowaniach, ale 
pustych w środku.

OSTATNIO CZYTAŁEM
WIERSZ...

Czas czytania: 2 min

Autor: Mateusz Kućmiński



“SPRZĄTACZKA”
- RECENZJA

Czas czytania: 2 min

    To nie brzmi dumnie, chyba że mowa o Alex (Mar-
garet Qualley). Jest ona młodą matką, która ucieka od 
swojego partnera, ale wcale nie dlatego, że ją bije. His-
toria - z pozoru – wydaje się podobna do wielu innych. 
I rzeczywiście dla głównej bohaterki, wykreowanej w 
subtelny, ale i zdecydowany sposób, podstawą szczęś-
cia jest poczucie bezpieczeństwa, którego nie może 
zaznać u boku mężczyzny nadużywającego alkoho-
lu, a rozbita na ścianie obok jej głowy szklanka to dop-
iero początek problemów. Alex rozpoczyna walkę  
o siebie i córeczkę Maddy. Podejmuje próbę normal-
nego życia, ale jak żyć bez pracy, dachu nad głową, bez 
pieniędzy na jedzenie? Pozornie nieatrakcyjne zaję-
cie, które stało się jedynym źródłem utrzymania, cho-
ciaż na bardzo niskim poziomie, daje młodej kobie-
cie pomysł na nowe działanie, a nawet intelektualny 
rozwój. Według scenariusza widz dojdzie z bohaterką  
do przysłowiowej ściany i kiedy wydaje się, że problemy 
Alex muszą się już skończyć, przekonujemy się, że  głaz 
jeszcze trzeba będzie wtaczać na górę. 
 Okazuje się jednak, że będąca na dnie dziewczy-
na – wbrew wszystkiemu – potrafi się od niego odbić. 
Osłabiona przez faceta, którego przecież kiedyś kochała, 
ubezwłasnowolniona brakiem pracy, odkrywa nową sie-
bie, ale to nie przychodzi jej łatwo.  Musi znieść strach, 
upokorzenie, poczucie beznadziei, aby stanąć na własnych 
nogach. Wie, że chce innej przyszłości dla córki, żeby nie 
zmagała się z demonami dysfunkcyjnej rodziny, z którymi 
ona nadal walczy w dorosłym życiu. Jako dojrzała kobieta 
nie potrafi wybaczyć ojcu, a na matkę nie  może liczyć ze 
względu na chorobę dwubiegunową i z tego właśnie pow-
odu  musi się nią opiekować. Występująca w roli matki 
Andie MacDowell przebojowo zagrała stan emocjonalnego 
zachwiania, budząc sympatię widza. Ponadto konstrukcja 
tej postaci – za sprawą scenarzysty – pełni funkcję rozlicze-
nia się bohaterów  z przeszłością.
 Formę serialu można potraktować jako swoistą 
terapię, szczególnie dla ludzi, którzy zmagają się z własny-
mi słabościami, ale nie chcą dać za wygraną, bo wierzą, że 
mogą znaleźć w sobie siłę w walce o siebie, a może nawet 
ze sobą. I co wydawało się naszą słabością, można przekuć 
w  twardy charakter z „drogocennych kruszców”. Autor: Diana Tomaszewska

Kadry z serialu. © Netflix 2021



Nie tak powinno kończyć się życie miłościwego króla. 

Ten jednak od dawna był pogodzony z myślą, że koniec nadchodził i z roku na rok, tygodnia na 
tydzień, dnia na dzień, a nawet minuty na minutę, był bliżej i bliżej. Starczy ból przeszywał już 
całe ciało władcy. 

Czekał na nią... Na nie. 

Z niecierpliwością wyczekiwał swojej jedynej, ukochanej córki oraz mrocznego uścisku, który 
pogrąży go w słodko-gorzkim wiecznym śnie, niosącym ukojenie i odpoczynek po długim życiu 
pełnym obowiązków. 

    - Iris... Gdzie... - próbował zapytać przemęczonym głosem król Bhaile. 

Na szczęście jego młody, pełen wigoru, życiowy kompan domyślił się pytania i znał odpowiedź 
na nie. W mizernych, ledwo otwartych oczach króla, pod ciężkimi warstwami zmarszczek, wid-
ział wzrok ojca tęskniącego za dzieckiem.

    - Nadchodzi, Wasza Miłość - rzekł uroczyście, z opanowaniem w głosie, jakim mógłby poszczy-
cić się sam druid.

***

W zawiłych komnatach, poza świstami nieokiełznanego wiatru, panowała przerażająca cisza, jak 
gdyby za chwilę miała nastąpić upiorna burza. Długie, aksamitne zasłony powiewające na wie-
trze, wymiatały cieniutką warstwę kurzu spod wysokich okien. Pył przecierała również sztywna, 
wielowarstwowa suknia sięgająca ziemi, delikatnie sunąca po posadzce. W ogromie drogiego 
materiału ukrywała się ona – ta, na którą czekał król. Ona już wiedziała. Wiedziała, że ten mo-
ment był bliski. Nie tracąc czasu, szła szybciej i szybciej, stukając delikatnymi bucikami o kami-
enną posadzkę. Gdzieniegdzie obejrzała się na prawo, wyglądając przez okna na obszerny ogród 
zaszyty w szarości i gęstej mgle. Łzy same napływały jej do oczu, a ściśnięte gardło sprawiało 
problem z zaczerpnięciem oddechu. 

Podwójne, drewniane drzwi, znajdujące się na końcu pociągłego korytarza prowadzącego do 
królewskiej sypialni, otworzyły się, wydając głośne skrzypnięcie.

    - Ojcze! - Zawołała Iris dobiegając do królewskiego łoża. - Jak ty się...

    - Ćśś - przerwał Bhaile. - Nie mam siły. Musisz słuchać... Uważnie.

Słysząc to, pochwyciła swoją aksamitną, zgrabną ręką, pomarszczoną i kościstą dłoń ojca. Łzy 
obficie spływały po jej policzkach.

    - Już niedługo... Iris, za chwilę mnie tu nie będzie. Teraz to ty... To twoje królestwo.

Momentalnie zbladła.

    - Jeśli to jest twoją wolą... - rzekła Iris z dozą niepewności. - Ale przedtem... Tak bardzo chciałam 
cię przeprosić. Nigdy nie byłam pokornym dzieckiem... Jak mogłam...

    - Wybaczam. Wybaczam wszystko - uspokoił ją król. - Pamiętaj, że jesteś wśród ludzi, którym 

TA, NA KTÓRĄ
CZEKAŁ KRÓL.

Czas czytania: 3 min



starałem się przekazać swoją wiedzę i doświadczenie. Iris, od dzisiaj Athrú, mój kompan i przyja-
ciel... Będzie ci towarzyszyć. Będzie pomagał ci w obowiązkach... Obowiązkach królowej.

Iris powiodła rozemocjonowanym wzrokiem na Athrú, który stał oparty o ścianę. Emocje wzi-
ęły górę nad dyplomacją i profesjonalizmem - mężczyzna jedną rękę miał założoną pod piersią, 
drugą dłoń ścisnął w pięść, którą zasłaniał usta. Płakał. 

    - Tak, ojcze, w porządku - zgodziła się Iris – Ojcze... Kocham cię. Zawsze cię kochałam...

    - Wiem, Iris - uśmiechnął się delikatnie Bhaile. - Wiem...

Dłoń króla przestała ściskać dłoń córki - już tylko bezwładnie na niej leżała.

    - Nie! - krzyknęła Iris. - Nie może być!

Młoda królowa poderwała się z łoża i pobiegła w stronę wyjścia. Tym razem jej bogato zdobiona 
suknia nie przecierała podłogi delikatnie i niezauważalnie - wywoływała ogromną burzę, przez 
którą szalały niewielkie drobinki kurzu, podświetlane przez blade światło przedzierające się lek-
ko przez gęste chmury, wpadając przez okna do ciemnych komnat starego zamku. 

Iris biegła wprost do wyjścia do królewskiego ogrodu. Wychodząc, potknęła się o ostatni stopień 
kamiennych schodków i padła wprost na kolana, odruchowo szukając podparcia rękami. 

    - Przeklinam! - krzyczała ile sił w płucach. - Przeklinam cię, Dagdo – bogu życia i śmierci, za 
zabranie mojego ojca! Gdzie twoja idealna mądrość?! Podobno jest nieskończona, a jednak oka-
zuje się być bardziej ograniczona niż umysł zwykłego śmiertelnika! Przeklinam dzień, w którym 
zostaję królową!

Wnet wiatr zawiał tak mocno, że Iris nie widziała nic poza swoimi rozmierzwionymi, długi-
mi włosami w kolorze dojrzałego zboża. Krzewy krwistoczerwonych róż, niegdyś zasadzonych 
przez króla Bhaile, zaczęły się łamać, a posąg pradziada nowej królowej, runął z hukiem na skalną 
alejkę, tłukąc się na tysiące drobnych kawałków. Widząc to Iris, wykrzyczała jeszcze głośniej:

    - Przeklinam dzień, w którym rezygnuję ze swojej młodości i wolności na rzecz objęcia władzy! 
Przeklinam poddanych mojego ojca, którzy od dzisiaj są moimi poddanymi!

Nadchodząca burza zaczynała dawać o sobie znać. Grzmot, jaki wydobył się ze spiętrzonych 
chmur zatrwożył nawet śmiałą Iris. Powstała ona z kolan, otrzepała suknię i z otwartymi ze stra-
chu ustami spojrzała w górę. 

Wiatr wiał coraz mocniej. Królowa podbiegła do kamiennej donicy z różami i szybkim ruchem 
rozchyliła gałązki krzewu. Czym prędzej pochwyciła ukryty pośród kwiatów pamiętnik opraw-
iony zwierzęcą skórą.

W wejściu do ogrodu pojawił się Athrú.

    - Wieczerza gotowa, wasza wysokość.

Autor: Zuzanna Jabłońska



Autor: Kacper Poneta
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