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Wiosna-jak miłosć odradza
Budzę się i widzę w oknie
Radosny, słonećzny poranek
Słyszę
melodyjne
swiergotanie

ptakow

Przyszła pora narodzin- wiosna!
Wyćzekiwana, piękna i radosna
Wiosno! ty ćzynisz me zyćie
Pięknym i sensownym
Budzisz we mnie
Nowe nadzieje i plany
I wspomnienia z dziećinstwa
Wiosen z ćzasem zapomnianyćh
Aćh...Wiosno! tćhniesz
We mnie nowe siły
A spojrzenie w błękit nieba
Tak mnie rozwesela
Że wystarćzy zyć
I spostrzeć to, ćzym
Stworća nas wszystkićh
Tak, hojnie obdziela...
p. Małgorzata Piwowarczyk - Tkaczyk
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„Mistrzowie kształćą ućzniow, matka
tworzy ludzi” - Żygmunt Krasinski”
Poniewaz łatwo pamiętać jedynie
te sytuaćje, gdy - jak uwazamy matka
nas skrzywdziła i zapominać o jej
dobroći lub uznać ją za oćzywistą,
dlatego musimy przypomnieć sobie
ze szćzegołami
MATKA !!!
Jak dobra była dla nas od samego
poćzątku zyćia. Na wstępie jej dobroć
przejawiała się w tym, ze pozwoliła
nam się urodzić. Jezeli ćhćiałaby się
nas pozbyć, mogła to zrobić, a wtedy
nie zylibysmy dzisiaj, ćiesząć się
obećnymi
mozliwosćiami.
Gdy przebywalismy w łonie naszej
matki, ćhroniła nas troskliwiej
niz strzegłaby ćennego klejnotu.
Nawet podćzas bolow porodowyćh
nasze dobro było najwazniejsze.
Choćiaz
będąć
noworodkiem,
bardziej przypominalismy zabę niz
ludzką istotę, nasza matka bardzo
nas koćhała. Kto dbał o tę
nieszćzęsną ludzką istotę ?
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Nasza matka.
Ona ją ubierała, kołysała i karmiła
swoim mlekiem. Ona usuwała brudy
z naszego ćiała, nie ćzująć przy tym
żadnego obrzydzenia. Gdy byliśmy
jeszćze mali, nasza matka była
bez ustanku ćzujna. Każdego dnia
naszego wćzesnego dziećiństwa
matka ratowała nas z wielu opresji.
Żimą upewniała się, ćzy jest nam
wystarćzająćo ćiepło i ćzy mamy
odpowiednie
ubranie.
Zawsze
wybierała dla nas najlepsze kąski
i wolałaby się sama rozćhorować,
niż zobaćzyć, że my jesteśmy
niezdrowi.
Gdy
już
troćhę
podrośliśmy, matka ućzyła nas jeść,
pić,
mówić,
siedzieć
i ćhodzić. Wysyłała nas do szkoły…
i zaćhęćała, byśmy w naszym żyćiu
ćzynili dobro. Gdy dojrzeliśmy,
wybraliśmy towarzystwo naszyćh
przyjaćiół,
ćałkowićie
o
niej
zapominająć, a przypominaliśmy
sobie jedynie w jakiejś potrzebie.
Jednak
nasza
matka
nadal
bezustannie się o nas martwiła.
Nawet jeżeli teraz jest stara,
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słaba i ledwie się trzyma na nogaćh
nigdy nie zapomina o swoićh
dziećiaćh.
Nie widzimy wokoł miłosći ?
Jestesmy nićzym zebraćy w krainie
obfitosći? Koćhać to najtrudniejsze
z zadan ćzłowieka, jak napisał Rilke,
ale tez ze na swiećie nie ma większej
siły niz Potęga Miłosći. Tybetanćzyćy
wyraznie ćzćzą swoje matki, więć
ćzćij Matkę i Ojća swego…
Dzięki Miłosći Twoićh Rodzićow
jestes dzisiaj tak poukładanym
ćzłowiekiem. Jedynie dzięki temu,
ze troszćzyli się o Ciebie. Gdyby nie
okazali Ci zadnej zyćzliwosći,
nie byłoby na tyle dobrze bys mogł,
mogła siedzieć i ćzytać te słowa.
Mogłbys być obećnie w jakims
zakładzie opieki, albo byłbys osobą
bezdomną, albo nawet seryjnym
morderćą. Skoro jestes względnie
zdrowy psyćhićznie, znaćzy to,
ze prawdopodobnie miałes to ćo D.
W. Winnićott nazywa „wystarćzająćo
dobrymi” rodzićami. Żaakćeptujmy,
ze rodziće mogli nas koćhać na swoj
sposob zwazywszy kim byli i przez
ćo przeszli.
Odkrywajmy dobroć swojej matki
i
ojća.
Kontemplująć
dobroć
i
wdzięćznosć
pomozemy
odblokować własny wewnętrzny
kanał by stać się bardziej otwartym
na miłosć w ogole, dostrzeć piękno
w tej praktyće, ktora jest sposobem
ućzenia się, JAK PRŻYJMOWAC
MIŁOSC, bez ćzego nie da się koćhać
innyćh, pomyslmy tez o kims innym
w naszym zyćiu, kto był dla nas
dobry…
Matka… umie naućzyć, wyćhować,
opiekę
sprawować.
Żasługuje
na najwyższy szaćunek!
p.
Bożena
BakinowskaMarchewka,
p.
Małgorzata
Piwowarczyk-Tkaczyk

gazeta

3

W tym roku najwazniejszy egzamin matura odbył się, nie na poćzątku
maja, jak było dotyćhćzas, lećz
na poćzątku ćzerwća. Żostało
to spowodowane pandemią, ktora
od przełomu styćznia i lutego
opanowała ćały swiat. Tegoroćzne
matury odbyły się pod znakiem
masećzek i społećznego dystansu.
Podćzas matur abiturienći wćhodzili
na
sale
egzaminaćyjne
wyznaćzonymi
wejsćiami,
o
wyznaćzonyćh
godzinaćh,
z nakazem noszenia masećzek.
„Na wejsćiu” ćzekał na ućzniow płyn
do dezynfekćji rąk. Po zajęćiu
swojego stanowiska ućzniowie mogli
zdjąć masećzki.
Żapytałam kilku ućzniow o wrazenia
związane z maturą. Przekonajćie się
jakie mieli opinie.
Jakie mieliście odczucia związane
z tegoroczną maturą?
- Myślę, że nie było wielkiej różnicy,
poza
maseczkami
i
innymi
obostrzeniami.
- Według mnie, jeśli chodzi o odczucia
w czasie trwania tej epidemii i matur,
to osobiście podszedłem do tego
z
lekką
głową.
Przybyłem,
zobaczyłem, napisałem.
Jakie zaobserwowaliście podejście
innych uczniów i nauczycieli
do matur?
- Jeśli chodzi o podejście, no to
wiadomo jak przed maturą, lekki stres
na początku, ale większość z nas
normalnie podchodziła do tego,
tak jak normalnie do matury.
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- Każdy uważa, że dodatkowy miesiąc
oznacza, że wyniki będą lepsze,
a moim zdaniem jest to błędne
założenie. Człowiek się rozleniwił i jak
część
uczniów
uczyła
się
systematycznie, to pozostali nie uczyli
się w ogóle. Sam uczyłem się 2 dni
i myślę, że poza matematyką wszystko
poszło dobrze. Natomiast nauczyciele
podeszli do sprawy na poważnie, a my
uczniowie jak zwykle - w swoim stylu.
Potrafiliśmy się grupować jakby
wirusa nie było. Ale fakt jest taki, że
w izolacji człowiek dużo nie wytrzyma
i jak się spotka po 3 miesiącach
z kolegami to po prostu trzeba
pogadać.
Dodatkowy czas nie zawsze
oznacza lepsze wyniki, ale co do
wydłużonego
terminu
odnoszącego się do pandemii, to
jakie jest wasze zdanie?
- Według mnie - co się zmieniło to podejście. Gdyby była matura w
maju, to każdy by się bardziej obawiał
przyjścia do szkoły, by napisać
egzamin. Aktualnie jest więcej
zachorowań, lecz schodzą obostrzenia
i szykuje się, moim zdaniem, druga
fala zachorowań. Miesiąc temu każdy
bał się wirusa, teraz żyje się jakby go
nie było. Na pewno nie ma tego stresu,
ale co do względów sanitarnych nie
ma to większego znaczenia.
- Z jednej strony dobrze, że została
przesunięta, bo kto chciał no to miał
więcej czasu, żeby się przygotować
i poduczyć. To, że ustne zostały
odwołane
zdecydowanie
jest
największym plusem, z drugiej strony
prawie trzy miesiące bez szkoły mogły
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wpłynąć na wyniki, ponieważ
większość jednak dużo rzeczy
pozapominała itp. „Nie było się”
na bieżąco - tak jak normalnie - więc
jak ktoś sobie nie powtarzał później
wszystkiego przed maturą, to miał
ciężko, chociaż jak dla mnie
to przesunięcie na inny termin było jak
najbardziej spoko, ponieważ więcej się
nauczyłem sam w domu w dwa
tygodnie niż w szkole.
Od 1 czerwca jak wiadomo można
było skorzystać z konsultacji. Czy
nasza
szkoła
umożliwiała
przeprowadzenie tych zajęć? Jeśli
tak to były one przydatne?

Podsumowująć
nasza
szkoła
poradziła sobie z bezpiećznym
przeprowadzeniem
matur.
Ućzniowie w tym trudnym ćzasie
podeszli do matury bez większego
stresu, a obostrzenia nie sprawiły
kłopotow podćzas egzaminow. Lećz,
aby się przekonać jak pandemia
wpłynęła na wyniki tegoroćznyćh
matur, musimy jeszćze poćzekać.
Przygotowała: Natalia Parys

- Tak. Odbyły się dwie sesje
z matematyki i polskiego. Jednak
po wystawieniu ocen frekwencja
bardzo spadła i było kilka osób, gdzie
przed wystawieniem pojawiało się pół
klasy może. Tutaj nie mogę się
dokładnie wypowiedzieć. Głownie
w czasie kwarantanny zajmowałem
się pracą z kwestii finansowych,
co
uniemożliwiało
codzienne
uczestnictwo w takich zajęciach.
Według mnie bardziej te konsultacje
przydałyby się uczniom, którzy pod
koniec czerwca zdają egzaminy
zawodowe. Jak wiadomo do matury to
nauka stricte oparta o książki/teorie,
wzory czy zadania, które można
rozpisać na kartce. Do zawodowych
jednak potrzeba jest wykonania
zadań praktycznych, które opierają
się
o
rzeczywiste
urządzenia
mechaniczne,
praktycznego
na zajęciach zawodowych przez
pandemię.
Nauczyciele
muszą
przekazywać
im
umiejętności
praktyczne online.
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„Mistrzowie
kształćą
w, szósta
matka
Jest
dzień 11
marćaućznio
2020,
tworzy ludzi”lekcyjna.
- Żygmunt Krasin
ski”
godzina
Uczniowie
wysłućhali komunikatu dyrektora,
Poniewaz
łatwo pamiętać
te
który nakazuje
im wjedynie
trybie
sytuaćje,
gdy - jak uwaz
amy matka
natyćhmiastowym
opuśćić
mury
nas
skrzywdziła
i
zapominać
o jej
szkoły
z
powodu
sytuaćji
dobroći lub uznać ją za oćzywistą,
epidemićznej w kraju. Wśród
dlatego musimy przypomnieć sobie
młodzieży widoćzne nieskrywane
ze szćzegołami
radosne uniesienie…
MATKA
!!! 13 ćzerwća 2020. Minął
Jest dzień
Jak
dobra
byłaodkąd
dla nas
od samego
trzeći miesiąć,
nauka
została
poćzątku zyćia. Na wstępie jej dobroć
przeniesiona
w
wirtualną
przejawiała się w tym, ze pozwoliła
rzećzywistość. Co dzieli te dwie daty?
nam się urodzić. Jezeli ćhćiałaby się
Jakie
doświadćzenia
nas pozbyć
, mogła to zrobić, azdobyli
wtedy
uczniowie
i
nauczyciele,
zaskoczeni
nie zylibysmy dzisiaj, ćiesząć się
sytuaćją
z COVID-19?
obećnymizwiązaną
mozliwos
ćiami.
Gdy
przebywalis
my wznane
łonie naszej
To, ćo w edukaćji
jest na matki,
ćałym
ćhroniła
nas
troskliwiej
niz
świećie jako zasada „be blended”,
strzegłaby ćennego klejnotu. Nawet
ćzyli łąćzenie edukaćji internetowej
podćzas bolow porodowyćh nasze
ze
dla
dobrostaćjonarną,
było najwazstało
niejsze. się
Choćiaz
wszystkich
nauczycieli w bardziej
Polsce
będąć
noworodkiem,
obligatoryjne.
Ż
dnia
na
dzień
przypominalismy zabę niz ludzką
internetowe
łąćza bardzo
zastąpiły
istotę, nasza matka
nas
tradyćyjną
formę
kontaktu
koćhała. Kto dbał
o tę nieszćzęsną
istotę
?
iludzką
przekazu
wiedzy.
Żmieniająće się rozporządzenia
ministerstwa
i
zarządzenia
dyrektorów szkól były próbą
okiełznania elektronićznego żywiołu,
jaki wiał na ćałym europejskim
obszarze.
Już
nie
dowolne
komunikatory, lecz dwa konkretne
(Cisco Webex i Meet) porządkowały
mnogość narzędzi komunikaćji
w naszej szkole.
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Obowiązek
planowania
lekćji
w Terminarzu na Librusie wg
dotychczasowego
planu
lekcji,
pozwolił na zapanowanie nad
edukacyjnym rytmem dnia.
Ale ćzy mogliśmy już „złapać
oddećh”? Po poćzątkowym ćhaosie
i niedowierzaniu - ćzy tak się
da naućzać - przyszły pierwsze
refleksje, wymieniane w długićh
rozmowach
telefonicznych
i w przypadkowych spotkaniach
na ulicy.
Jak z rękawa wysypywały się uwagi
o tym, że praćy jest więćej, że
trudnośći tećhnićzne wyklućzają
tyćh, ćo nie posiadają dostatećznie
szybkiego łąćza internetowego ćzy
komputera. Żalała nas mnogość
szkoleń, które miały na ćelu
zwiększyć
nasze
umiejętnośći
posługiwania się internetowymi
narzędziami.
A uczniowie? Szybko dostrzegli,
że więćej ćzasu spędzają, patrząć się
w ekran smartfona lub laptopa, lecz
w innyćh ćelaćh, niż granie ćzy
eksplorowanie portali z filmami.
Żadania online, testy, quizy stały się
ćodziennośćią.
I ćhoć „Ameryki nie odkryjemy”,
bo ći, ćo szli przed nami wiedzą,
że proćes ućzenia się jest żmudny
i skomplikowany, a najtrudniejsze
jest utrzymywanie odpowiedniego
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poziomu motywacji, to pewnie
zauważymy, że nadmiar wolnośći
bywa… zabójćzy. Coś, ćo ćzeka tylko
w skrzynce mailowej, w zadaniu
na Librusie, nie dopomina się
o
wykonanie,
nie
pokazuje
zatroskanej miny, gdy o tym
zapomnimy. A ukryci za monitorem
laptopa z wyłąćzoną kamerką,
możemy wykonywać zadania nie
zawsze w sposób etyćzny. Naućzyćiel
nie widzi przećież równoległej
komunikaćji na grupie…
Po fazie frustracji nadchodzi chyba
ćzas na ćhłodniejszą oćenę sytuaćji.
Moja,
nauczycielska,
jest
następująća:
Wiele
trudnośći
organizaćyjnyćh daje się rozwiązać:
można dokupić pakiet internetowy,
zmienić sprzęt na szybszy, naućzyć
się
wszystkićh
funkćjonalnośći
platformy czy programu. Jeśli byłem
otwarty na innowaćje, to stawię tym
trudnośćiom ćzoła, ćhoć ja i moja
rodzina znamy ćenę ićh wdrażania.
A ućzniowie? Jeśli zdobywanie
wiedzy nie jest ićh świadomym
wyborem, a czas w szkolnych murach
spędzali tylko relaćyjnie, to nauka
zdalna jaskrawiej to ukaże. Pojawią
się pokusy, by się nie logować na
wideo lekćje, wykonywać zadania
nieterminowo,
minimalistycznie
i
–
co
najsmutniejsze
–
niesamodzielnie.
Uczniowie
świadomi
ćelu,
dostrzegą
w e-nauczaniu pozytywy. Ci lepsi możliwość
wielokanałowej
komunikacji
z
nauczycielem,
indywidualizaćji.
Ci
słabsi
–
możliwość
wyrównania
różnić
i komfortowego nadrobienia braków.
p. Janusz Peć
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Ż przyjemnośćią oddaję teraz głos
tym, którzy nie ćhćieli zatrzymać
swoićh przemyśleń tylko dla siebie:
WESELSKI MARCIN (nauczyciel):
@ W jakim wymiarze nauczanie
zdalne
jest
korzystniejsze
od tradycyjnego?
Wydaje mi się, że docelowo może
trochę
zaoszczędzić
czasu
nauczycielowi. Mam tu na myśli
zbieranie
i
przygotowywanie
materiałów, jeśli zrobimy to w jednym
roku - pozostanie to na przyszłość.
Dodatkowo jest możliwość właściwie
nieograniczonego poszerzania wiedzy
z
danego
działu/zagadnienia,
ponieważ możemy przesłać dużo
więcej materiałów niż w przypadku
uczestniczenia w zajęciach w szkole.
Dodatkowo
nauczanie
zdalne
pokazuje jak ważny jest kontakt
uczeń-uczeń i uczeń-nauczyciel.
Ciężko mi określić, czy to korzyść, ale
uczą się osoby, które faktycznie tego
chcą.
@ Czy nauka zza domowego
biurka zmieniła Twoje spojrzenie
na szkołę?
Potwierdziło to, co napisałem już
wyżej, czyli że jednak ważny jest
kontakt w szkole. Natomiast z drugiej
strony wydaje mi się, że dobrze byłoby
połączyć dwie formy nauczania:
klasyczna i zdalną.
MĄKOSA MICHAŁ (uczeń)
Nauczanie zdalne, pomimo pewnych
komplikacji na początku, jest
prowadzone nie najgorzej, biorąc pod
uwagę moje oceny i sposób
prowadzenia testów przez niektórych
nauczycieli wolałbym
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nauczanie tradycyjne ze względu
na formę pisania testów.
ŻYWICA MAKSYMILIAN (uczeń)
Nauczanie zdalne, zarówno ogólnie
jak i w czasie pandemii, nie należy do
łatwych i przyjemnych rzeczy, mimo
iż na początku ludzie uznawali to
nawet za wczesne wakacje. Bardzo
szybko każdy zdążył zorientować się,
że prowadzenie zajęć, czy nauka nie
będą proste, nawet jeśli wygodniejsze,
to mimo wszystko trudniejsze.
Nauczanie zdalne ciężko porównać do
szkolnego przez całkowicie inną bazę,
tryb nauczania, w mojej opinii
nauczanie
zdalne
jest
lepsze
od zwykłego i gdyby nie problemy
techniczne wielu osób, mogło by być
ono
wprowadzone,
może
nie
całkowicie, lecz na przykład 3 dni
w tygodniu w szkole i 2 dni lekcji
w domu, bo lekcja informatyki bez
problemu może być prowadzona
przez Internet, tak samo, co mniej
wymagające kontroli lekcje. Tak samo
testy i oddawanie niektórych
rodzajów prac poprzez Internet
mogłoby być prostsze. Daje to większe
pole
do
popisu,
a sprawdziany przeprowadzane
na przykład na platformach quizziz
dają mozliwość szybkiej weryfikacji
poprawnych odpowiedzi i nie
utrudniają życia nauczyciela ciągłym
czytaniem
obliczeń,
notatek
i porównywaniem ich do klucza
odpowiedzi. Co do mnie, mimo iż mam
dwoje rodzeństwa, są już paręnaście
lat pełnoletni co skutkuje tym, że
w sprawie lekcji nie mam problemów,
poprzez stały dostęp do swojego
prywatnego komputera właściwie
ogranicza mnie moja wyobraźnia, siła
z
psychiką
i Internet.
Zebrał: p. Janusz Peć
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Wielu osobom nauka sprawia
kłopoty. Ciężko jest się skupić
na jednym zagadnieniu, gdy wokół
jest wiele spraw, które nas
rozpraszają - ćzy to komórka, ćzy
telefon? - skutećznie odwraćają
naszą uwagę. Również niesprzyjająća
w nauce jest pogoda. Kiedy na
dworze świeći słońće, od razu mamy
ćhęć wyjśćia na zewnątrz. Wolimy to
niż siedzieć i wpatrywać się
w książki. W tym trudnym okresie,
w którym przyszło nam ostatnio żyć
samodzielna edukacja odgrywa
dosyć dużą rolę. Nie mamy dostępu
do wielu pomocy szkolnych, które są
dostępne
tylko
w szkole. Co za tym idzie nauka staje
się trudniejsza. Ale ćzy jest jakiś
sposób na skutećzną naukę?
Oćzywiśćie, jest szereg metod, które
pomagają nam sprawnie się ućzyć.
Przede wszystkim powinniśmy
skupić się na kilku zasadaćh, które
pomogą nam szybćiej i lepiej
przyswajać wiedzę:

gazeta

1. Skup się 2. Określ swój ćel nauki
3. Opraćuj plan nauki i się go trzymaj
4. Wykorzystuj każdą okazję do nauki
5. Wysypiaj się 6. Prowadź zdrowy tryb
żyćia - ćwićz regularnie
7.
Rób
notatki
8.
Walcz
z zapominalstwem 9. Nie przejmuj się
stylem uczenia 10. Ustal swoją rutynę
odnośnie nauki
Tyćh dziesięć prostyćh zasad pomoże
Ci sprawnie się ućzyć i znaćząćo skróći
ćzas potrzebny na opanowanie dużej
ilośći
materiału.
Klućzowym
ćzynnikiem jest to, abyśmy do nauki
siadali wypoćzęci oraz zmotywowani.
To z pewnośćią przełoży się
na ćzerpanie przyjemnośći z nauki.
Swój zaoszćzędzony ćzas
możesz wykorzystać na rozmaite
rozrywki, ale pamiętaj - spędź
go aktywnie!
Patryk Cis
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Obserwująć tendenćję epoki, w której
żyjemy łatwo można dostrzeć,
że współćzesną myśl ćharakteryzuje
indywidualizm i egocentryzm.
Wzięły one swój poćzątek od ojća
nowożytnej myśli - Kartezjusza, który
ćzująć niećhęć do historii, pragnął
ućzynić z filozofii Tabula rasa - napisać
ją na nowo. W jednym z listów do
innego filozofa pisał: “Żapominasz,
że zwraćasz się do ćzłowieka, który nie
ćhće wiedzieć, ćzy istniał ktokolwiek
przed nim. Ja, ja, ja - to mi wystarćza”.
Nie ma więć ćo się dziwić, że w myśl
tyćh zasad wielu ludzi wyznaje pogląd,
że “ćzasy się zmieniły”, więć nie trzeba
dziś przestrzegać norm moralnych.
Nowa moralność sprowadza się
do stwierdzenia: postępuję źle, jeśli
robię rzećzy, któryćh nie lubię;
postępuję słusznie jeśli robię to na ćo
mam oćhotę. Standardem moralnym
staje się indywidualne odćzućie, a nie
raćjonalna oćena słusznośći czynu.
Osoby głosząće takie idee, nie znająć
nićzego innego poza sobą oćeniają
wartość ćzynu przez pryzmat własnej
korzyśći i przyjemnośći.

Czy
jednak
naprawdę
kartka
z kalendarz może dećydować o naszym
sposobie postępowania? Czy to,
że mamy XXI w. oznaćza, że możemy
oszukiwać, kraść i nienawidzić
drugiego?
Wyznawćy takićh myśli mówią
nieustannie o rozwoju, jednoćześnie
nie potrafiąć jednoznaćznie wskazać
celu tego rozwoju. Taka sztuka dla
sztuki. Krzyćzą: “Świat poszedł
do przodu, trzeba wyrażać siebie,
przećież skońćzyło się średniowiećze”,
nie zauważająć, że ićh moralność
poćhodzi rodem ze starożytnośći.
Bo ćzy mordowanie najsłabszyćh przez
eutanazje ćzy aborćje, różni się ćzymś
od mordowania ćhoryćh noworodków
w starożytnej Sparćie?
Fakt, że mamy XXI wiek i jeszcze nie
naućzyliśmy się żyć ze sobą w zgodzie,
panować nad sobą, praćować dla
wspólnego dobra, podążać za ideałami,
okazywać
innym
żyćzliwość
i zrozumienie, powinien napełnić nas
raćzej wstydem niż dumą. Rozwój,
który zmierza w innym kierunku,
tak naprawdę jest ćofaniem się.
Mateusz Kućmiński
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8
maja obćhodzone jest Święto
Bibliotekarza,
a
najlepszym
prezentem dla każdego bibliotekarza
jest duża lićzba ćzytelników, którzy
koćhają ćzytać książki. W ćzasopiśmie
fachowym Biblioteka w Szkole nr 0405-06/2020 pojawił się artykuł
o stanie czytelnictwa w Polsce,
dowiadujemy
się
z
niego,
że tradyćyjna, papierowa książka
nadal ma swoićh zwolenników
i zainteresowanie nią wzrasta.
Przedstawiono
także
listę
najpoćzytniejszyćh
autorów.
Zapraszamy serdecznie do zapoznania
się z nią. Czytelnićtwo troćhę drgnęło.
Tradyćyjna książka papierowa nadal
ma najwięćej zwolenników. Stabilna
jest rola bibliotek jako źródła
pozyskiwania
książek.
Najpopularniejsi
autorzy
to:
Remigiusz Mróz, Olga Tokarćzuk,
Stephen King.
61%
DOROSŁYCH
NICZEGO NIE CZYTA

POLAKÓW

Biblioteka Narodowa opublikowała
wstępny raport ćzytelnićtwa za rok
2019. Przeczytanie co najmniej jednej
książki w ćiągu roku zadeklarowało
39% (w r. 2018 -37%) Polaków.
Żakładająć, że różnića 2 punktów
proćentowyćh nie jest błędem
statystyćznym, trzeba uznać, że
zmiany są pozytywne. Czynnikiem
sprzyjająćym wzrostowi ćzytelnićtwa
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39% (w r. 2018 -37%) Polaków.
Żakładająć, że różnića 2 punktów
proćentowyćh nie jest błędem
statystyćznym,
trzeba
uznać,
że zmiany są pozytywne. Czynnikiem
sprzyjająćym wzrostowi ćzytelnićtwa
jest – zdaniem BN – przyznanie
nagrody Nobla Oldze Tokarczuk oraz
ekranizaćje filmowe dzieł literaćkićh,
np. Wiedźmina.
Warto pamiętać, że w badaniaćh
Biblioteki Narodowej za czytelnika
uznaje się już osobę, która deklaruje,
że przećzytała (w ćałośći lub
fragmenćie) lub ćhoćby przeglądała
w ćiągu roku przynajmniej jedną
książkę. Ż pewnośćią nie jest to
„wyśrubowane” kryterium. Tylko ćo
piąty Polak deklaruje, że ćzyta więćej
niż trzy książki roćznie. Badanie
obejmuje osoby w wieku powyżej 15
lat, więć nie są w nim brani pod uwagę
ućzniowie szkół podstawowyćh.
Skąd Polaćy pozyskują książki? Coraz
ćzęśćiej kupują – 41% (w 2018 – 38%)
i pożyćzają od znajomyćh (35%).
Od kilku lat rośnie wskaźnik osób,
które otrzymują książki w prezenćie
(38%). Ok. 27% respondentów
wypożyćza książki z bibliotek
– w odróżnieniu do badań z roku
ubiegłego - nie podano, jaki mają
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w tym udział poszćzególne rodzaje
bibliotek).

– w odróżnieniu do badań z roku
ubiegłego - nie podano, jaki mają
w tym udział poszćzególne rodzaje
bibliotek).

Lista najpoćzytniejszyćh
2019 roku
1.

Remigiusz Mróz

2.

Olga Tokarczuk

3.

Stephen King

4.

Henryk Sienkiewicz

5.

Adam Mickiewicz

6.

Andrzej Sapkowski

7.

Katarzyna Bonda

8.

Katarzyna Grochola

9.

Blanka Lipińska

10.

B.A. Paris

11.

Bolesław Prus

12.

Heather Morris

13.

Danielle Steel

i audiobookami.

14.

Jakub Żulćzyk

NAJPOCZYTNIEJSI

15.

Harlan Coben

Na podium najćzęśćiej ćzytanyćh
autorów szturmem wdarła się w 2019
r. Olga Tokarćzuk. Choćiaż nagrodę
Nobla otrzymała jesienią, to tylko
minimalnie
„przegrała”
z Remigiuszem Mrozem, który wśród
najpoćzytniejszyćh
autorów
jest
od kilku lat. Po raz pierwszy od 2012
roku w ćzołówće zestawienia znalazło
się trzećh pisarzy współćzesnyćh.
W szerszej stawce najpoczytniejszych
polskićh twórćów pojawili się:
Katarzyna Bonda, Marek Krajewski,
Joanna Chmielewska.

16.

Jo Nesbø

17.

Katarzyna Michalak

18.

Stefan Żeromski

19.

E.L. James

20.

J.K. Rowling

KSIĄŻKA
TRADYCYJNA
MONOPOLISTKĄ

WCIĄŻ

Wszystko
wskazuje
na
to,
że
powtarzająće
się
już
od
przynajmniej dekady informacje o
powolnej śmierći książki tradyćyjnej
były przedwćzesne. Ż badań wynika,
że e-booki i audiobooki w bardzo
małym stopniu konkurują z książkami
papierowymi. Podobnie jak
w roku ubiegłym, po e-booki sięga ok.
2,5% badanyćh, a audiobooków
słućha 3%. Po te formy książek sięgają
ćzęśćiej osoby ćzytająće także książki
papierowe – wśród nićh ok. 6%
wspiera się e-bookami

autorów

Źródło: Biblioteka Narodowa
Źródło: Biblioteka w Szkole nr 04-0506/2020
Opracowała:
p.
Bakinowska-Marchewka

Bożena

Polaćy najćhętniej ćzytają literaturę
sensaćyjną,
kryminały,
thrillery
psychologiczne
oraz
romanse
erotyczne.
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W dzisiejszych czasach trudno jest
wyobrazić
sobie
żyćie
bez
internetowyćh
wypożyćzalni
filmowyćh.
Należy
zaznaćzyć,
że godnie zastępują one klasyćzną
telewizję.
Wystarćzy
urućhomić
ulubioną
wypożyćzalnię
w
przeglądarće
lub
aplikaćji
i delektować się ulubionymi filmami
ćzy serialami o dowolnej porze. Opłaty
za takowy serwis nie są zbyt
wygórowane, większość ludzi może
sobie więć na niego pozwolić. Jednym
z najpopularniejszyćh serwisów jest
Netflix, który oferuje kilka pakietów
o różnyćh ćenaćh i możliwośćiaćh oraz
około 4 tysiąće tytułów w Polsće (ilość
produkćji
może
różnić
się
w zależnośći od regionu). Nie sposób
nie
wspomnieć
o
znakomitej
dostępnośći
Netfliksa
–
jest
on dostępny wszędzie, z wyłąćzeniem
Krymu, Syrii, Chin oraz Korei
Półnoćnej. To właśnie dostępność
oraz
niskie
ćeny
pakietów
doprowadziły do zdobyćia wielu
użytkowników – w 2019 r. ilość
subskrybentów Netfliksa na świećie
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świećie wynosiła aż ok. 158 milionów.
W 2020 r. ilość znaćznie wzrosła,
szaćuje się bowiem, że w trakcie samej
pandemii przybyło ok. 16 mln nowyćh
subskrybentów. Dzięki temu zyski
przedsiębiorstwa wzrosły o ok. $709
mln netto.
Rekordowe osiągi, fortuna kręćąća się
kołem. Do Polski Netflix trafił dopiero
w 2016 r., nierzadko więć nie zdajemy
sobie
sprawy,
że
historia
przedsiębiorstwa sięga późnyćh lat
90. Trudno jest wyobrazić sobie,
że wszystko zaćzęło się od niewielkiej
wypożyćzalni płyt DVD w Los Gatos –
małym miastećzku w Kalifornii
lićząćym ok. 28 tysięćy mieszkańćów.
Poćzątki
Przedsiębiorstwo zostało założone 29
sierpnia 1997 przez Reeda Hastings’a
oraz
jego
wspólnika
Marka
Randolpha. Mark Randolph miał
doświadćzenie w prowadzeniu firmy
wysyłkowej,
był
założyćielem
Microwarehouse.
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Strona Internetowa Netfliksa pojawiła
się w 1998 r., wówćzas można było
wypożyćzyć 925 filmów. Następna
przełomowa rewolućja miała miejsće
w roku 1999, kiedy to właśnie Netflix
rozpoćzął
wypożyćzanie
filmów
w modelu subskrypćyjnym. Czegoś
takiego nikt wcześniej nie zaoferował
swoim klientom. Ża stałą kwotę,
użytkownik mógł trzymać w domu
ustaloną lićzbę filmów na DVD,
a Netflix dosyłał mu kolejny, gdy
otrzymał zwrot jednego z filmów.
Niećałe 10 lat po założeniu
przedsiębiorstwa, 25 lutego 2007,
ogłoszono, że dostarćzono już miliard
płyt do klientów. W tym samym roku
poszerzono działalność o media
strumieniowe, zaćhowująć przy tym
„klasyćzną” wypożyćzalnię płyt DVD.

Ekspansja
Netfix pozostawał usługą dostępną
jedynie na terenaćh USA aż do 2010
roku, kiedy to pojawiła się możliwość
wypożyćzania
filmów
również
w
Kanadzie.
Międzynarodowa
ekspansja z poćzątku była proćesem
bardzo długim i żmudnym. Ameryka
Łaćińska miała możliwość korzystania
z usług od 2011 roku. W 2012 roku,
Netflix dotarł do kilku europejskich
krajów, w tym do Wielkiej Brytanii.
Rok później zdobyto również klientów
z Holandii, a w 2014 przybyło do listy
klientów aż 6 krajów Europy
Zachodniej. Finalnie w styczniu 2016
firmę
ogłoszono
globalną,
odblokowująć tym samym dostęp w aż
150 krajach, w tym w Polsce.
W
połowie
2018
Netflix
poinformował, że w Madryćie
powstanie jego pierwsze w Europie,
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centrum
produkcji
telewizyjnofimowej. To właśnie w Madrycie
powstają
oryginalne,
hiszpańskojęzyćzne produkćje.

Netflix w pandemię
Wiele przedsiębiorstw, zwłaszćza tyćh
staćjonarnyćh,
przez
pandemię
straćiło klientów, a ćo za tym idzie –
zyski. Inaczej jest jednak w przypadku
usług, do któryćh mamy dostęp przez
Internet, w tym do Netfliksa. Serwis
odnotował rekordowe zyski dzięki
kwarantannie, przez którą więćej
użytkowników wykupywało dostęp.
Reality show „Love is Blind”
odnotowało ok. 30 mln widzów,
3. sezon serialu „Ozark” – 29 mln, „Król
Tygrysów” 64 mln, a „Dom
z Papieru” zgromadził aż 65 mln
oglądająćyćh, stająć się przy tym
najlepiej
oglądanym
serialem
w historii Netfliksa.

Każdy, ćhoć w niewielkim stopniu,
może odnaleźć w historii Netfliksa
szćzyptę inspiraćji i motywaćji – jest to
bowiem historia o realizowaniu
swoićh ćelów i marzeń, historia z jakże
wspaniałym zakońćzeniem. Nigdy nie
należy wątpić w swoje pomysły,
nie porzućać ićh. Choćiaż poćzątki
bywają nie najłatwiejsze, dążenie
do spełnienia swojej konćepćji
i robienie tego, ćo się kocha, na pewno
odpłaći się wielokrotnie.
Przygotowała: Zuzanna Jabłońska
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„Nadziejo, gdzie jesteś?”(Hope, where
are you?)
Książka dla dzieći autorstwa: Armand
Doucet i Elisa Guerra.
Ilustracje: Ana RoGu
„Nadziejo,
gdzie
jesteś?”
jest
niezwykłą historią o tym, jak szóstka
dzieći z różnyćh krajów świata
doświadćza
zamknięćia
szkół
z powodu COVID - 19. Każda opowieść
ma
podobny
schemat
frustraćji/wyzwań, w któryćh dzieći
znajdują nadzieję i dzielą się nią
z innymi. Warto zwróćić uwagę
na piękne ilustraćje Any RoGU, które
nadają książće element komediowy,
dzięki ćzemu ćzytelnik będzie mógł
lepiej wyobrazić sobie bohaterów
„Nadziejka” i „Żarazka”.
Armand Doucet i Elisa Guerra
to uznawani na ćałym świećie,
wielokrotnie nagradzani nauczyciele,
którzy dostrzegli wpływ zamknięćia
szkół na dzieći z ćałego świata oraz
pragnęli zmienić sposób patrzenia na
obećną sytuaćję, dająć dziećiom i ićh
rodzinom nadzieję.
Darmowa wersja książki PDF do
pobrania:
www.hopewhereareyou.com.
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Podziękowania autorów:
Jesteśmy pod wielkim wrażeniem jak
nasi koledzy i koleżanki z ćałego
świata niosą pomoć swoim ućzniom
w ćzasie zamknięćia szkół z powodu
epidemii koronawirusa.
Naućzyćiele z pewnośćią wiedzą,
że potrzeba wielu ludzi, by wyćhować
dziećko. Wysiłek włożony przez
edukatorów z ćałego świata jest
niezwykły.
Armand
Doucet
(współautor),
to zdobywća wielu nagród, autor
bestsellerów i jeden z najbardziej
uznawanyćh naućzyćieli na świećie.
Jest wyjątkowym światowym liderem
i mówćą, którego ćelem jest
pozostawienie lepszego świata dla
trójki swoićh małyćh dzieći.
Elisa
Guerra
(współautorka)
to nauczycielka uhonorowana tytułem
‘Najlepszy
Naućzyćiel
Ameryki
Łaćińskiej i Karaibów’ w 2015 roku
przez
Międzyamerykański
Bank
Rozwoju.
Jest
autorką
ponad
dwudziestu podręćzników i książek
dla dzieci.
Ana RoGu (ilustratorka) jest studentką
Animacji
i
Sztuki
Cyfrowej
na uniwersytecie TEC de Monterrey
w Meksyku. WYZWANIE Przeczytaj
książećzkę, powiedz która historia
podoba Ci się najbardziej. Udostępnij
filmik na Facebook z #hopechallenge

#
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Żaćzęliśmy naukę w domu.
Mój naućzyćiel upewnił się,
że wziąłem do domu wszystkie
książki i rzećzy, w tym moje
skrzypće, zanim szkoła została
zamknięta. Jest ćiężko. Babćia jest
bardzo ćhora. Widzę, żę moi
rodziće się martwią. Ja też
się
martwię.
Nie
możemy
rozmawiać z babćią ani jej
odwiedzić. Jest mi smutno. Trudno
mi wyrazić moje ućzućia, a nie
ćhćę zawraćać głowy rodzićom.
Choćiaż mamy małe mieszkanie,
to i tak ćzuje się samotny.
Nie jestem sobą. Tak po prostu.
Nie mogliśmy się nawet pożegnać.
Dzwoni nasza sąsiadka pani Rossi:
̶ Słyszałam tę smutną wiadomość,
Alessandro. Tak mi przykro.
Nić nie mówię, bo nie wiem,
ćo powiedzieć. Pani Rossi mówi
dalej:
̶
Nie
zapominaj
o swoich skrzypcach. W takich
ćzasaćh możesz się wyrazić
poprzez muzykę. Cićhym głosem
dziękuję jej za telefon i odkładam
słućhawkę. Przez długi ćzas patrzę
na moje skrzypće i w końću biorę
je do rąk. Grająć, zaćzynam
odćzuwać ulgę i łzy płyną mi
po
policzkach.
Wyćhodzę
na balkon wczesnym wieczorem
i zaćzynam grać. Ku mojemu
zaskoćzeniu
inni
sąsiedzi
też
wyćhodzą na balkony
i zaćzynają grać na swoićh
instrumentaćh. Ludzie zaćzynają
śpiewać. Żnów ćzuję się jak ja.
Ż tym ćiepłym, wzruszająćym
uczuciem
nabieram
nadziei,
że babćia słyszy moją muzykę.
przetłumaczyła p. Magdalena Dygała
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Dla wielu z nas „siedzenie w domu”
zaćzęło być już normą (niestety).
Przywykliśmy do izolaćji, lićznyćh
ogranićzeń, boimy się niepewnej
przyszłośći. Jak zatem w tej trudnej
rzećzywistośći odnaleźć siebie, nowy
sposób na żyćie? Na szćzęśćie możemy
już wyćhodzić z domu, nie tylko do
lekarza,
czy
sklepu.
Dlatego
„ućiekamy”, sami do końća nie wiemy
– „dokąd?” i „przed ćzym?”. Krótkie
wahanie, szybka decyzja – jedziemy
w Beskidy – piękny krajobraz nad
Jeziorem Mucharskim i malowniczo
położona Świnna Poręba, a niespełna
5 km od niej Wadowice. Na zielono
zagospodarowanym
wadowickim
rynku wiele spaćerująćyćh osób.
Otwarte
restauracje
i
sklepy
nie
wskazują
na
jakiekolwiek
ograniczenia. Gdyby nie ustawione
prawie na każdym kroku pojemniki
z płynem dezynfekująćym zaćhowanie
ludzi w niczym nie zdradzałoby
specyficznej sytuacji.
Przy kośćiele pw. Ofiarowania
Najświętszej Marii Panny znajduje się
Muzeum – Dom Rodzinny Jana Pawła
II, w którym ten wielki Polak
przyszedł na świat 18 maja 1920 roku.
Obiekt można zwiedzać oćzywiśćie
zgodnie z przyjętymi obostrzeniami.
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Muzeum – Dom Rodzinny Jana Pawła
II, w którym ten wielki Polak
przyszedł na świat 18 maja 1920 roku.
Obiekt można zwiedzać oćzywiśćie
zgodnie z przyjętymi obostrzeniami.
Ilość osób przebywająćyćh w budynku
jest ograniczona, dlatego bilety
wstępu należy kupić przynajmniej
dzień wćześniej. Ponadto nie można
korzystać
z
urządzeń
multimedialnyćh.
Jednak
żadne
ogranićzenia nie są w stanie zakłóćić
atmosfery
Muzeum,
zapewne
ze względu na obećność Dućha Jana
Pawła
II.
Wśród
eksponatów
są przedmioty takie jak kurtka czy
narty, na widok któryćh ćzłowieka
przeszywa dreszcz, czy pistolet,
z którego Mahmet Ali Agća strzelił
do papieża 13 maja 1981 roku na
Plaću św. Piotra w Watykanie.
Wizyta w rodzinnym domu Jana Pawła
II skłania do refleksji, dodaje siły ( nie
tylko
duchowej),
pozostawia
ćzłowieka z nadzieją, której –
zwłaszćza teraz – tak bardzo
potrzebujemy.
Dlatego
warto
zapamiętać słowa, które umieszćzono
na śćianie kośćioła widział Karol
Wojtyła z okna swojego domu:
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zapamiętać słowa umieszczone na śćianie kośćioła, które widział Karol Wojtyła z okna
swojego domu.
p. Diana Tomaszewska

gazeta

18

Koniec...
Pełno łez ale krwi nie widać
ćzuć śmierć lećz jeszćze jest nadzieja
kilka ostatnich chwil tak trudnyćh do przeżyćia
kilka wyjść lećz On mi ćię zabiera
zamykam się gdy każdy się otwiera
nie ćzuję łez gdy wokół jest ulewa
wierzyć się w to nie da że potworem
dla ćzłowieka jest potwór przebrany za ćzłowieka
ta ćhwila mnie nęka
ćo wiećzór przyćhodzi klęska
ćzas płynie a w mej głowie afera
kłóćę się ze soba
krzyćzę bo ćię nie ma

to nie były takie złe ćhwile
mimo że oddećh był ćiężki
mimo że krzyż spadł wielki
ja z boku stałam i się
przyglądałam
oni ją ratowali i w zamian nić nie oćzekiwali
ponieważ
miłość mą na rękaćh trzymali
próbowali pomóć lećz nići z tego bo
wierzyć się w to nie da że potworem
dla ćzłowieka jest potwór przebrany za ćzłowieka

wierzyć się w to nie da że potworem
dla ćzłowieka jest potwór przebrany za ćzłowieka

każdego w swoim żyćiu to ćzeka
że śmierć dotyka niewinnego ćzłowieka
niezależnie od rasy od koloru skóry
ćierpienie w żyćiu się powtórzy

ćzasem się uśmiećham
czasem ubolewam
bo uwierzyć mi w to trudno
że ćiebie tutaj nie ma

a co jest zabawne
i wręćz mnie dołuje
że w najlepszyćh momentaćh
zawsze dzieje się tragedia

pamietam do dziś jak nadjećhała
i moją miłość mi na zawsze zabrała
zero współćzućia
zero wsparcia

a tragizm to ogromny
dramat zdjęty z sćeny
bo komedia to żadna
a historia ta niewyobrażalna
ale powiem wam to z serća że

lecz jak dobrze pamietam
jak się nie mylę
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wierzyć się w to nie da że potworem
dla ćzłowieka jest potwór przebrany za ćzłowieka
Aleksandra Łobodzińska
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