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Dobiega końca projekt „Młodzieżowa Akademia Obywatel-
ska”. W ręce czytelników przekazujemy czwarty i ostatni numer 
gazetki szkolnej wydawanej w ramach projektu. Raz jeszcze 
uczniowie z 10 szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z te-
renu powiatu zawierciańskiego przygotowali teksty i zdjęcia na 
tematy dotyczące ich szkoły, regionu i własnych zainteresowań.

W ramach projektu trwającego od maja 2013 roku odbyło 
się 9 edycji warsztatów dziennikarskich, spotkania ze znanymi 
dziennikarzami (Michałem Olszańskim, Romanem Czejarkiem, 
Jakubem Poradą, Bogdanem Rymanowskim i Janem Pospieszal-
skim), debaty z samorządowcami, postaciami lokalnego biznesu 
oraz przedstawicielami organizacji pozarządowych, dwa wy-
jazdy dziennikarskie do Łodzi (relacja z wycieczki znalazła się 
w czasopiśmie „Zawiercianin” nr 19), a uczniowie intensywnie 
pracowali przy tworzeniu materiałów dziennikarskich.

W ostatnim projektowym numerze „Świata według Malczew-
skiej” znaleźć można teksty dotyczące tematów związanych ze 
szkołą. Począwszy od tematu klubu ekologicznego, poprzez te-
matykę zdrowotną (zdrowie odżywianie, a także rola stresu w 
naszym życiu), przez opowieść o uczącym w szkole księdzu Lesz-
ku oraz wspomnieniu o absolwentce II Liceum Ogólnokształcą-
cego im. Heleny Malczewskiej i zarazem pisarce powieści dla 
dziewcząt – Halinie Snopkiewicz. Gazetkę wieńczy artykuł o 
dojazdach uczniów do szkoły.

Rok to dużo i mało. Przez ten czas 60 uczniów z 10 szkół anga-
żowało się w zadania i wydarzenia dziennikarskie, których celem 
było zwiększenie ich aktywności obywatelskiej. Niniejsze 12 stron 
jest kolejnym i zarazem ostatnim w ramach projektu efektem prac 
uczniów. Najważniejszy efekt całego projektu będzie widoczny 
dopiero po jego zakończeniu, choć już teraz możemy stwierdzić, 
że „Młodzieżowa Akademia Obywatelska” przyniosła jej uczest-
nikom korzyści. Tę bardziej widzialną – doświadczenie zawodowe, 
które będzie bezcenne, gdy za kilka lat wejdą na rynek pracy – jak 
i mniej, można by rzec, namacalną. Oto bowiem zaangażowani 
w tworzenie gazetki młodzi ludzie mieli okazję poznać znaczenie 
słowa „odpowiedzialność”, m.in. za termin oddania tekstu do ga-
zetki i za słowa w napisanych przez siebie artykułach. A odpowie-
dzialność to wszakże jedna z najważniejszych cech społeczeństwa 
obywatelskiego, które chcemy budować.
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Sprawa wygląda całkiem dobrze, je-
śli w razie przespania pory pobudki 
można w każdej chwili szybko dobiec 
do szkoły, zanim jeszcze rozbrzmi 
dzwonek na pierwszą lekcję. Co jed-
nak mają powiedzieć uczniowie, któ-
rym droga do szkoły zajmuje prawie 
godzinę? W ich przypadku każda 

sekunda jest na wagę złota, a wyj-
ście z domu o parę minut za późno 
zazwyczaj kończy się widokiem od-
jeżdżającego w dal autobusu, którego 
dogonienie graniczy z cudem. Wtedy 
biednemu, zaspanemu uczniowi lub 
pracownikowi pozostaje tylko czekać 
na następny bus, przez co traci tyle 

czasu, że po przyjeździe do miejsca 
docelowego spotkać się może jedynie 
z dezaprobatą nauczyciela czy prze-
łożonego. Wszak kto to widział tak 
bezczelnie się spóźniać!

Sprawa dojazdów do szkoły jest na 
tyle nam bliska, że zapewne każdy z nas 
zna przynajmniej jedną osobę, która 

DOJAZDY DO SZKOŁY
Anna Drabek

Świadomość wczesnej pobudki każdego ranka spędza dziś sen z powiek 
niejednemu człowiekowi. Każdy, kto chodzi do szkoły lub pracy wie doskonale, 
o czym mowa – zarówno lekcje, jak i praca etatowa zaczynają się o określonych 

porach, zazwyczaj rannych, których nie da się nagiąć wedle własnej woli. 
Jakby tego było mało, przekorny ludzki organizm zapada w sen tym ciężej, 

im wcześniej musi zbudzić się następnego ranka. Czy sam ten fakt nie 
czyni poranków najbardziej znienawidzoną porą dnia wszystkich ludzi?



musi zrywać się z łóżka skoro świt, 
żeby dotrzeć do szkoły na odpowied-
nią godzinę.

W „Malczewskiej” spotkać moż-
na osoby dojeżdżające do szkoły 
nie tylko z Borowego Pola i Mar-
ciszowa (skąd droga samochodem 
zajmuje parę minut), lecz także 
z Łaz, Myszkowa, czy nawet Irządz, 
które dzieli od Zawiercia niemal 
30 kilometrów. Do II Liceum Ogól-
nokształcącego w Zawierciu dojeż-
dżają także uczniowie z Żarnowca, 
który z kolei leży w odległości oko-
ło 35 kilometrów od Zawiercia. Jak 
twierdzą same osoby dojeżdżające 
z daleka, niekiedy wstawać muszą 
nawet o godzinie piątej nad ranem, 
żeby zdążyć na odpowiedni bus 
i dotrzeć do szkoły o zamierzonej 
porze.

Brzmi przerażająco?
Najgorsza część dopiero przed 

nami. W końcu punktualność i wy-
goda środków transportu zależy 
w dużej mierze od warunków atmos-
ferycznych, które w naszym kraju 
z roku na rok stają się coraz bardziej 
kapryśne, przez co ciężko przewi-
dzieć, jaka pogoda będzie jutro czy 
za tydzień. Prognozy pogody już nie 
raz zwiodły kierowców, co powodo-
wało spore opóźnienie busów, auto-
busów, a także pociągów, będących 
dla niektórych jedyną możliwością 
dostania się do szkoły. Nie bez po-
wodu zima jest dla osób dojeżdżają-
cych jedną ze znienawidzonych pór 
roku. Każdy, kto przynajmniej raz 
w życiu czekał z nadzieją na auto-
bus w śnieżycy, nieświadomy faktu, 
że ten ugrzązł po drodze w zaspie, 
doskonale wie, o czym mowa i jaki 
sprawia to kłopot. Nikogo w koń-
cu nie cieszy perspektywa odmra-
żania sobie palców na przystanku. 
Ba, z entuzjazmem tym bardziej nie 
jest przyjmowany powrót do domu 
w ciemny, zimowy wieczór, nawet 
w ciepłym autobusie czy pociągu, 
gdzie w spokoju można rozmrozić 
zgrabiałe dłonie.

Jednak czego nie robi się dla nauki? 
– aż ciśnie się na usta pytanie.

Właśnie. Może dla zapewnie-
nia sobie lepszej przyszłości warto 
przez parę lat wstawać nieco wcze-
śniej, żeby w dorosłym życiu móc spać 
spokojnie?
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Stres to psychologiczne i fizyczne na-
pięcie wywołane fizycznymi, emocjonal-
nymi, społecznymi, ekonomicznymi i za-
wodowymi okolicznościami, z którymi 
trudno sobie poradzić lub które trudno 
wytrzymać.

Według prof. Richarda Lazarusa, psy-
chologa specjalizującego się w dziedzinie 
stresu psychologicznego, oraz jego wie-
loletniej współpracowniczki prof. Susan 
Folkman, stres wynika z relacji między 
naszymi możliwościami a wymagania-
mi sytuacji. Stresujemy się, gdy ocenia-
my, że sytuacja przekracza nasze zdol-
ności radzenia sobie, więc organizm 
uruchamia mechanizmy fizjologiczne, 
które przygotowują go do radzenia so-
bie z wyzwaniem, zagrożeniem, nowymi 

wymaganiami. Nasz oddech staje sie 
szybszy i głębszy, wzrastają puls i ciśnie-
nie krwi, serce szybciej bije, uwalniane są 
hormony stresu. Te mechanizmy spra-
wiają, że możemy działać na najwyższych 
obrotach oraz lepiej zaopatrzyć mózg 
i mięśnie w substancje odżywcze.

Taka reakcja świetnie się sprawdza 
w sytuacji, która wymaga szybkiej mo-
bilizacji, np. podczas walki lub w obliczu 
zagrożenia życia. Jeśli jednak ten stan 
trwa dłużej, obciąża nas psychicznie 
i fizycznie. Tak właśnie często dzieje się 
z uczniami w szkole. Stres towarzyszy im 
niemal non stop, często w większej daw-
ce niż to konieczne. Skąd u nich stres? 
Głównym powodem są wszystkie te-
sty, klasówki, odpowiedzi. Sprawdzanie 

SZKOLNE ŻYCIE 
W NAPIĘCIU

Dagmara Miśkiewicz

Przyspieszone bicie serca, głębszy i szybszy 
oddech, spocone dłonie, drżenie mięśni, zawroty 
głowy, niezdolność do koncentracji – to objawy 
stresu, którego każdy kiedyś doświadczył, lecz 
szczególnie często przeżywają go uczniowie. Po 
co naprawdę jest stres i jak sobie z nim radzić?
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wiedzy uczniów wprawia ich w stan stre-
su. Boją się, że nie sprostają wymaganiom 
nauczycieli, rodziców czy własnym. Rze-
czą naturalną jest, że procesowi naucza-
nia towarzyszy kontrolowanie wyników 
uczniów, lecz jest to niezwykle stresujące.

Dla każdego stresująca może być inna 
forma sprawdzania. „Najbardziej stresu-
ję się, odpowiadając przy tablicy” – mówi 
uczennica naszego liceum. – „Denerwuję 
się, gdy muszę odpowiadać przy wszyst-
kich. W takiej sytuacji czuję kompletną 
pustkę w głowie i boję się, że powiem coś 
głupiego”. Czasem nawet samo uczest-
niczenie w lekcji staje się stresujące, np. 
przeczytanie tekstu przy całej klasie albo 
odpowiedź na pytanie nauczyciela. Kolej-
nymi powodami mogą być: niewykonanie 
pracy domowej, spóźnienie się na lekcję 
czy trudności w wykonywaniu poleceń na-
uczyciela. Stresująca jest również niezdro-
wa rywalizacja między uczniami, np. o lep-
sze oceny. Prowadzi to do konfliktów, kóre 
znowu rodzą stres. Niektórzy stresują się 
na samą myśl o lekcji z jakimś konkretnym 
nauczycielem. Jak widać, takich powodów 
stresu w szkole można wymienić wiele.

Wyżej opisany to tzw. dystres, czyli 
stres o znaczeniu negatywnym. Jeżeli taki 
stan utrzymuje się przez dłuższy czas, na-
zywamy go stresem chronicznym. Może 
on nieść wiele niebezpiecznych skutków, 
np. choroby serca, bezsenność, obniżenie 

odporności, nadciśnienie tętnicze i wie-
le innych groźnych chorób. Jednak stres 
towarzyszy nam także podczas przyjem-
nych sytuacji, np. podczas zjazdu kolejką 
górską. Nazywamy go wtedy stresem po-
zywnym, czyli eustresem. Doświadczamy 
go wtedy, kiedy stresujące wydarzenia są 
również źródłem przyjemności. Taki stres 
motywuje, dodaje energii. To pokazuje, że 
stres towarzyszy nam nieustannie w życiu 
codziennym, lecz warto zwracać uwagę na 
to, jaki to jest stres.

Jak radzić sobie z dystresem? Wiele 
zależy od tego, jak oceniamy sytuację. 
Według R. Lazarusa i S. Folkman może-
my ocenić trudną sytuację, np. egzamin, 
jako stratę (gdy już znamy jego nieko-
rzystny wynik) albo zagrożenie (gdy się 
obawiamy, przewidujemy, że nie zdamy). 
Możemy także potraktować tę sytuację 
jako wyzwanie – mimo strachu i zdener-
wowania mamy nadzieję, że wszystko 
pójdzie dobrze. Zmiana sposobu myśle-
nia o stresie najlepiej chroni przed jego 
negatywnymi skutkami. Zamiast z nim 
walczyć, zamieńmy go w stres pozytyw-
ny, traktując sytuację jako wyzwanie.

Aby dokonać takiej zmiany, musimy 
poniekąd zmienić postrzeganie sytuacji. 
Ważnym elementem jest postrzegana 
kontrola nad stresorem. Jeśli będziemy 
wierzyć, że mamy wpływ na daną sytu-
ację, lepiej się do niej przystosujemy.

Ludzie często podczas stresujących sy-
tuacji sięgają po różnego rodzaju używki, 
objadają się. To pozwala na pewien czas 
zapomnieć o problemie, lecz nie rozwiązu-
je go. Ucieczka w fantazje lub złoszczenie 
się na siebie również nie pomaga. Lepiej 
spróbować dostrzec dobre strony sytuacji. 
Dobrze jest zaplanować działania, które 
pomogą rozwiązać nasz problem.

Jak zapobiegać stresowi? Warto wy-
tworzyć dobre nawyki. Codzienna ak-
tywność fizyczna pozwoli nam się lepiej 
poczuć, rozluźnić mięśnie. Nie musimy 
godzinami ćwiczyć na siłowni, wystarczy 
półgodzinny spacer albo przejażdżka ro-
werem. Kolejna rzecz to zdrowe odżywia-
nie. Jedzenie warzyw i owoców oraz picie 
dużej ilości wody pozwoli nam utrzymy-
wać lepsze samopoczucie i koncentrację. 
Wskazane jest uzupełnianie diety o po-
trzebne minerały, np. magnez, który re-
guluje pracę układu nerwowego. Należy 
również zwracać uwagę na to, ile śpimy. 
Powinniśmy spać około ośmiu godzin na 
dobę. Oprócz tego, pozytywne kontakty 
z innymi ludźmi pozwolą nam zachować 
dobre samopoczucie.

Nie da się żyć bez stresu, ponieważ to-
warzyszy on nam nieustannie. Jest nie-
zbędny do prawidłowego funkcjonowania, 
dodaje nam motywacji. Warto uświado-
mić sobie, po co jest stres i zacząć postrze-
gać go nie jako wroga, ale przyjaciela.
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ODŻYWIANIE
Joanna Wieczorek

Ponad 70% ankietowanych licealistów przyznaje się do jedzenia w lokalach 
serwujących posiłki typu fast food co najmniej dwa razy w miesiącu. Co 
sprawia, że zdrowa żywność nie jest w stanie ich do siebie przekonać?

CZAS TO PIENIĄDZ

Głównym mitem dotyczącym zdro-
wej żywności jest przekonanie, że 
musi być ona ekologiczna, czyli pocho-
dzić z gospodarstw, gdzie nie używa 
się sztucznego nawożenia. W rzeczy-
wistości zdrową żywnością są wszyst-
kie produkty, które mają mniejszą 
zawartość kaloryczną, a także nie 
posiadają barwników ani konserwan-
tów. W związku z tym wcale nie trze-
ba wyruszać na specjalne poszukiwa-
nia, aby zaopatrzyć się w coś zdrowego 
i pożywnego. Nie zajmie to na pewno 

więcej czasu niż wyjście do pobliskiej 
pizzerii czy baru szybkiej obsługi. 

Również przygotowanie takiej żyw-
ności nie jest bardziej pracochłonne. 
Żeby poprawić swoje nawyki żywienio-
we, wystarczy zrezygnować z gotowa-
nia w wodzie (np. warzyw) oraz smaże-
nia z użyciem oleju (np. mięsa). Zamiast 
tego można zaopatrzyć się w urządzenie 
do gotowania na parze, które znacznie 
zmniejsza czas potrzebny na przygoto-
wanie posiłku. Jest ono skonstruowane 
z kilku poziomów, dzięki czemu pod-
czas jednego włączenia maszyny bę-
dziemy mieli gotowy obiad. Inną opcją są 

specjalne garnki z grubym dnem, w któ-
rym para odbija się od pokrywki i wraca 
na dno. Jednak zamiast kupowania no-
wych sprzętów możemy wykorzystać to, 
co już mamy w domu. Dobą alternaty-
wą jest zwykły piekarnik. Dzięki niemu 
nasze potrawy będą równomiernie upie-
czone, a przy tym zachowają swój smak 
i wartości odżywcze.

,,JEMY, ABY ŻYĆ, NIE ŻYJEMY, ABY 
JEŚĆ” – SOKRATES

Nie trzeba diametralnie zmieniać 
nawyków, małymi kroczkami jesteśmy 
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w stanie powoli dojść do sukcesu. Waż-
ne jest, żeby ustalić liczbę posiłków tak, 
by nie myśleć ciągle o kolejnej potrawie. 
Optymalna liczba posiłków to cztery 
do pięciu dziennie, minimalną liczbą 
jest trzy. Należy pamiętać, o tym by 
zminimalizować podjadanie. Jeżeli 
już musimy sięgnąć po przekąskę, po-
winno to być coś zdrowego, jak owoc, 
warzywo czy jogurt. Najważniejszym 
posiłkiem jest śniadanie, które po-
winno stanowić około 30% naszego 
zapotrzebowania na energię. Przy od-
żywianiu się w regularnych odstępach 
czasowych dostarczamy naszemu or-
ganizmowi porcję energii, którą może 
wykorzystać w bardzo krótkim czasie. 
Polepszy to nasze samopoczucie oraz 
spowolni proces męczenia się. Poprzez 
opychanie się rzeczami mało pożywny-
mi, które nie dostarczają organizmo-
wi energii, tylko pogarszamy swoją 
sytuację. Jedzenie pustych kalorii nie 
jest w stanie zapewnić naszemu orga-
nizmowi tego, co najlepsze, a przez to 
nie będzie on funkcjonował w najko-
rzystniejszy dla nas sposób.

WOLĘ WODĘ

Uczniowie najczęściej sięgają po 
gazowane, słodkie napoje. Królują 
tutaj coca-cola, pepsi, sprite, mirin-
da. Jednak to woda powinna stano-
wić większość wypijanych przez nas 
płynów. Jej ilość jest zależna od try-
bu naszego życia, temperatury, ak-
tywności fizycznej. W 2004 r. Insty-
tut Medyczny w USA ustalił zasadę 
8 szklanek wody dziennie. Najwięcej 
wody powinno się przyjmować rano, 
tuż po przebudzeniu, natomiast resz-
tę pić często, ale już w mniejszych 
ilościach. Nie powinno się spożywać 
płynów w trakcie posiłku, lecz przed, 
lub około dwóch godzin po. Uniknie 
się wtedy rozcieńczenia soków żołąd-
kowych i nie doprowadzi do zaburzeń 
procesów trawiennych. Picie wody ga-
zowanej zaleca się tylko po zakończe-
niu pracy fizycznej, ponieważ szybciej 
wchłania się do przewodu pokarmo-
wego i przyśpiesza wydalanie niepo-
trzebnych produktów przemiany ma-
terii. Ta pozornie niewielka zmiana 

wybieranych napojów niesie za sobą 
wiele pozytywnych skutków. Należy 
pamiętać, że w zdrowym ciele zdro-
wy duch.

KORZYŚCI DLA UCZNIÓW

Najważniejszą korzyścią dotyczącą 
zdrowego odżywiania się jest dla mło-
dych ludzi poprawa koncentracji w cza-
sie zajęć. Dzięki temu przyswoją więcej 
wiedzy i lepiej zrozumieją prowadzoną 
lekcję. Oprócz tego samodzielna nauka 
również będzie bardziej owocna. Od-
powiednie posiłki wpływają na zmia-
nę postrzegania otaczającego nas świa-
ta. Może to spowodować, że sięganie 
do książek stanie się mniej uciążliwe, 
a przez to ciekawsze.

Osoby zdrowiej odżywiające się 
mają lepsze samopoczucie, rzadziej za-
padają na choroby cywilizacyjne, a tak-
że są bardziej zmobilizowane w osią-
ganiu swoich celów. Należy się więc 
zastanowić, czy naprawdę fast foody 
są lepsze?
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KLUB EKOLOGICZNY, CZYLI 
POMOC DLA NASZEJ PLANETY

Marika Limanówka

W naszej szkole coraz większą popularność zdobywa klub ekologiczny, 
do którego należy spora grupa uczniów zainteresowanych byciem 

„eko” i pomocą dla Ziemi, czyli naszego wspólnego domu.

Opiekunami SKE, czyli Szkolnego 
Klubu Ekologicznego, są panie Magda-
lena Pohl oraz Magdalena Fidyk. W zaję-
ciach uczestniczą uczniowie klasy 1 A, 1 
B i 1 E. Klub ten porusza wiele ważnych 
problemów, z którymi muszą się bory-
kać mieszkańcy na całym świecie. Obec-
nie realizowany jest projekt edukacyjny 

„Wzór na rozwój”. Organizatorem tego 
projektu jest CEO, czyli Centrum Edu-
kacji Obywatelskiej. Podczas realizacji 
tego projektu upowszechniamy wiedzę, 
umiejętności i odpowiednie postawy 
obywatelskie, społeczne, jak mówi pani 
Magdalena Fidyk.

Dzięki temu niezwykłemu projek-
towi uczniowie dostrzegają problemy 

globalnego Południa. To kraje, w których 
codziennością są brak dostępu do wody 
pitnej, brak pożywienia, brak warunków 
do kształcenia – dzieci muszą ciężko fi-
zycznie pracować, by pomóc w utrzymaniu 
całej, często wielodzietnej rodziny, a brak 
dostępu do paliw kopalnych powoduje, że 
nie można generować prądu elektryczne-
go, więc nie ma dostępu do mediów; co-
dzienne życie jest ciężką pracą i walką 
o przetrwanie. W tych krajach władze 
państwowe nie ułatwiają życia mieszkań-
com. Dlatego ludzie sami szukają prostych 
rozwiązań, np. aby nie znosić ciężkich ko-
szów z żywnością z wysokich gór, a na-
stępnie wchodzić z powrotem, mieszkań-
cy wioski wymyślili kolejkę grawitacyjną, 

która skraca czas pracy i odciąża ludzi od 
całodziennego noszenia ciężarów. 

Na zajęciach SKE w ramach projektu 
uczniowie szukają prostych rozwiązań 
w celu ułatwienia ciężkiego życia globalne-
go Południa. Uczą się kreatywnego myśle-
nia, współpracy, wrażliwości na współcze-
sny świat. Uczniowie pracują w grupach 
i konstruują własne maszyny, urządzenia, 
które przydatne są w warunkach nieko-
rzystnych klimatycznie, materialnie, np. 
budują „pływające ogrody” wykorzystywa-
ne w krajach okresowo zalewanych; ludzie 
nie mogą czekać pół roku na osuszenie 
terenu, by posiać zboże, ponieważ tere-
ny zalewowe są już niezdatne i nieżyzne, 
poza tym muszą jeść przez cały rok. Inna 
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grupa znalazła całkiem nowe zastosowa-
nie roweru.

Spotkania w ramach Koła Ekologiczne-
go mogą być bardzo cennym doświadcze-
niem. Jak podkreśla jedna z uczestniczek: 

„Uważam, że kółko ekologiczne, które 
funkcjonuje u nas w szkole, to początek 
niesamowitej przygody dla wszystkich 
miłośników przyrody. Zajęcia są cieka-
we, a tematy, które są poruszane, dotyczą 
nie tylko środowiska, ale przede wszyst-
kim człowieka. Mamy szansę rozwijać się 
i uruchomić naszą wyobraźnię, a do tego 
mamy okazję pomóc światu przez uczest-
nictwo w różnego rodzaju akcjach”.

Poza prowadzeniem niezwykle in-
teresujących zajęć oraz realizowaniem 
różnych projektów, SKE zajmuje się rów-
nież zbiórką makulatury we współpracy 
z ogólnopolską organizacją Klub GAJA. 
Pieniądze z makulatury przeznaczone są 
na ratowanie przed ubojem koni w Polsce 

– te, które uratujemy, są szkolone do te-
rapii z dziećmi upośledzonymi ruchowo. 

Nasz szkolny klub jest doskonałym 
przykładem na kreatywne, ciekawe i po-
szerzające naszą wiedzę spędzanie czasu. 
Może być początkiem dla późniejszego 
lepszego stylu życia, a być może nawet 
wyboru przyszłego zawodu. Tak więc 
korzystajmy z okazji na poszerzenie na-
szych horyzontów i wstąpmy w szeregi 
Szkolnego Klubu Ekologicznego.

ZWYKŁA NIEZWYKŁOŚĆ
Anna Lewandowska

Każdy z nas ma w sobie coś wyjątkowego. Niektórzy mówią, że to dar 
– inni, że powołanie. Jednak nie wszyscy potrafimy wydobyć to, co 

w nas najlepsze, podzielić się z innymi ludźmi cząstką samych siebie. 
Na szczęście są ludzie, którym całkiem nieźle to wychodzi.

Dobry ksiądz, świetny nauczyciel… 
ciekawe, co jeszcze potrafi? To pyta-
nie nasuwa się wszystkim, którzy mie-
li przyjemność poznać księdza Lesz-
ka Ambrożego, katechetę, który uczył                   
w naszej szkole, zarazem byłego wika-
riusza z kościoła Najświętszej Maryi 
Panny Królowej Polski w Zawierciu.

Na co dzień to skromny, zawsze 
uśmiechnięty człowiek. Chętny do 
pomocy, otwarty na innych ludzi, 

szczególnie młodzież. Jest także świet-
nym organizatorem, angażował się                  
w życie szkoły. Jego pomysłowość i kre-
atywność nie znały granic.

Ten na pozór przeciętny człowiek pod-
jął się w życiu dwóch trudnych zadań – 
bycia księdzem oraz bycia nauczycielem. 
Podjął wyzwanie i śmiało można powie-
dzieć, że mu podołał.

„Ksiądz Leszek... co tu dużo mówić? 
Świetny jest! To dzięki niemu coraz 

bardziej utwierdzam się w przekonaniu, 
że nasza wiara to nie mit. W szkole pro-
wadzi ciekawe lekcje, natomiast w koście-
le z przyjemnością słucha się jego kazań – 
są mądre i trafiają do mnie” – mówi jeden 
z jego wychowanków.

W CZASIE LEKCJI

Lekcja religii jest zwykle dla uczniów 
chwilą przerwy, dodatkowym czasem na 
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naukę czy zrobienie ściąg. Nie zawsze pod-
chodzimy do tych zajęć poważnie – prze-
cież „to tylko religia”. Często zdarza się, że 
uczniowie nic nowego nie wynoszą z tych 
45 minut spędzonych w klasie z kateche-
tą. Jednak w przypadku lekcji z księdzem 
Leszkiem wyglądało to trochę inaczej.

Zajęcia religii prowadzone przez ks. 
Ambrożego są tylko na pozór zwykłe. Za-
czynają się i kończą modlitwą. Omawiane 
są tematy wiary, wyznań ludzi na całym 
świecie. Ktoś z zewnątrz mógłby powie-
dzieć, że to nic wyjątkowego, jednak nasi 
uczniowie wiedzę, że jest inaczej!

Podczas katechezy każdy z nas mógł 
powiedzieć to, co uważa, nikt nie bał się 
pytać. Prowadzone były różnego rodzaju 
dyskusje, każdy mógł przedstawić swoją 
opinię. Często zdarzało się, iż odbiega-
liśmy od głównego tematu do spraw co-
dziennych, nieraz trudnych, o których 
często wstydzimy się mówić głośno. To 
ważne, ponieważ, jak wiadomo, niektóre 
normy moralne są oparte na Biblii czy de-
kalogu. Poznajemy zatem spojrzenie na 
świat osoby mocno związanej z Bogiem, 
co daje nam dużo do myślenia, a niektó-
rych utwierdza w wierze.

Zdarzało się, że na lekcjach oglądali-
śmy filmy, które mają ogromny wpływ na 
kształtowanie naszego poglądu na świat 
oraz na sytuacjęe które mają miejsce w 
naszym życiu. Opętanie, cud, prawdzi-
wa dobroć – nie każdy w to wierzy. Ekra-
nizacje, które wybiera dla nas ksiądz 
Leszek, są niezwykłe, nieraz brutalne, 
jednak bardzo realistyczne. Podczas ich 

oglądania uświadamiamy sobie ważne 
rzeczy, mamy szanse zobaczyć praw-
dziwe cierpienie, wytrwałość i odwagę. 
Większość z nas nie sięgnęłaby po takie 
filmy w wieczór wolny od nauki, więc 
następną zaletą tych zajęć jest zasianie 
w nas ziarenka ciekawości. Niektórzy po 
powrocie do domu chcą wiedzieć więcej.

Bywały także testy czy kartkówki. Trze-
ba przyznać, że nie jest to najprzyjemniej-
sza część lekcji, jednak dzięki sprawdzaniu 
naszej wiedzy uświadamiamy sobie, jak 
mało lub jak dużo wiemy o rzeczach istot-
nych, przede wszystkim o naszej wierze, 
czyli także o samych sobie.

Ola: „Zawsze uśmiechnięty i pełen en-
tuzjazmu. Choć nie zawsze zgadzam się 
z ideami Kościoła, lubię słuchać, jak on 
mówi o naszej wierze, a także o innych 
wyznaniach. Ma świetne podejście do 
młodzieży, można porozmawiać z nim 
o wszystkim”.

A PO SZKOLE...

Zwykle uczniowie w czasie lekcji my-
ślą tylko o jednym – kiedy usłyszą dzwo-
nek. Z niecierpliwością wyczekują końca 
zajęć i powrotu do domu. Jednak są też 
tacy, którzy po lekcjach zostają – nie za 
karę czy żeby zaliczyć zaległy test na do-
datkowych zajęciach. Są wśród nas osoby, 
które poświęcały swój czas na zajęcia po-
zalekcyjne z księdzem Ambrożym. Więk-
szości z nas zapewne nasuwa się teraz na 
myśl pytanie: co można robić na dodat-
kowych zajęciach z księdzem?

Otóż młodzież przez oglądanie fil-
mów pogłębia swoją wiedzę zarówno 
o Bogu, jak i o świecie. Głównym tema-
tem są złe duchy, postacie, które zgrze-
szyły, popełniły zbrodnie. W czasie 
oglądania uczniowie zachowują się jak 
podczas seansu w kinie – jedzą smako-
łyki i przede wszystkim wymieniają się 
spostrzeżeniami.

Kuba: „Te zajęcia były naprawdę faj-
nym pomysłem. Jest to czas dobrze spę-
dzony w świetnej atmosferze i wśród 
sympatycznych ludzi. Dowiadujemy się 
wielu ciekawostek, o których większość 
ludzi nie wie. Inaczej zaczynamy patrzeć 
na naszą wiarę”.

Ksiądz Leszek Ambroży jest zatem 
nie tylko księdzem, dla którego jedy-
nym tematem jest nasza wiara. Jest 
przede wszystkim człowiekiem. Osobą, 
która ma swoje pasje, zainteresowania. 
Spełnia się jako ksiądz, a pełnienie tej 
roli, wbrew pozorom, jest trudne, ponie-
waż w dzisiejszych czasach trudno prze-
konać ludzi, że Bóg jest najważniejszy, 
niełatwo szerzyć wiarę w świecie peł-
nym nienawiści. Radzi sobie on świetnie 
także jako nauczyciel – osoba, która nie 
tylko przekazuje wiedzę, ale i wychowu-
je. W tym wszystkim jest obiektywny – 
do niczego nie nakłania, słucha zdania 
innych ludzi. Święty Jan Paweł II po-
wiedział kiedyś: „Bogatym nie jest ten, 
kto posiada, ale ten, kto »rozdaje«, kto 
zdolny jest dawać”. Bez wątpienia księ-
dza Leszka można zaliczyć do bogatych 
i za to serdeczne Bóg zapłać.
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HALINA SNOPKIEWICZ 
– WSPOMNIENIE

Martyna Rydzy

Kim była, jak potoczyło się jej życie? Postaram się 
przybliżyć życie i twórczość autorki kultowej powieści 

„Słoneczniki”, a zarazem uczennicy naszej szkoły.

Halina Snopkiewicz urodziła się 16 
kwietnia 1934 r. w Zawierciu. Była cór-
ką Józefa Snopkiewicza, nauczyciela 
i oficera Wojska Polskiego, oraz Geno-
wefy z domu Gbyliczek, również na-
uczycielki. Jej rodzice w czasie wojny 
pracowali w Skołbach w okolicy Skar-
żyska-Kamiennej w tzw. Generalnej 
Guberni. Prowadzili „koczownicze” 
życie, zmieniając miejsce pobytu nie-
kiedy aż kilka razy w roku. Ze wzglę-
dów zdrowotnych przyszłą pisarkę 
od dzieciństwa wychowywali krew-
ni – Zofia i Henryk Kozakiewiczowie, 
zamieszkali w Zawierciu. Pani Zofia, 
siostra matki Haliny, była modystką 
i prowadziła na ulicy Marszałkowskiej 
zakład kapeluszniczy. Pisarka począt-
kowo do szkoły średniej uczęszczała 
w Skarżysku-Kamiennej, a w latach 
1948-1951 do Liceum Ogólnokształcą-
cego w Zawierciu, gdzie wychowawcą 
klasy była pani Zofia Tracz. Przyszła 
pisarka określiła placówkę „najcudow-
niejszą szkołą na świecie”.

Tak Halinę Snopkiewicz wspomi-
na koleżanka z klasy, obecnie emery-
towana nauczycielka języka angiel-
skiego II LO w Zawierciu, mgr Maria 
Dziubowa: „Halina uczyła się z nami 
od X klasy. Była bardzo zdolna, inte-
ligentna i wrażliwa, a jednocześnie 
świadoma swojej wartości. Była bar-
dzo koleżeńska i lubiana, zawsze sku-
piała wokół siebie grono słuchaczek. 
Była wspaniałym narratorem. Często 
na przerwach słuchałyśmy jej opowie-
ści, które zawsze kończyły się pointą 
»z pazurkiem«. Lubiłyśmy jej słuchać. 
Nikt wówczas nie przypuszczał, że 
zostanie pisarką. Miała swój własny, 
specyficzny punkt widzenia na różne 
sprawy. Potrafiła z niezwykłą łatwo-
ścią i plastyką opisywać nastrój chwili, 
ludzkie reakcje, zachowania. Pierwsza 
powieść Haliny – »Słoneczniki«, jest 

powieścią o naszej klasie, szkole, na-
uczycielach. Pod imionami bohaterek 
i bohaterów kryją się osoby dobrze mi 
znane. Na podstawie opisów charak-
terów wiem, kto jest kim. Rozpoznaję 
również siebie”.

Sama autorka „Słoneczników” odno-
si się tak do swojej powieści: „»Słonecz-
niki« nie są moim pamiętnikiem, jak 
mnie posądzano. Ale są to moje »nasto-
letnie lata«, moi profesorowie, mój spo-
sób interpretacji świata w tych czasach, 
moje szkolne draki, moje perypetie ser-
cowe. Chciałam poprzez tę książkę po-
kazać klimat powojennej szkoły (…). 
Oczywiście pewne zdarzenia, o któ-
rych piszę, miały istotnie miejsce. Nie-
którzy bohaterowie mają cechy moich 
znajomych. Opisuję czasem fakty, któ-
re sama przeżyłam. Najczęściej piszę 
o ludziach, o środowisku, które znam. 
A więc chętnie o swoich rówieśnikach. 
A raczej rówieśnicach, bo to przecież 
dziewczęta, młode kobiety są moimi 
bohaterami (…)”.

Po maturze Halina Snopkiewicz za-
częła studiować medycynę na Uniwer-
sytecie Warszawskim. Studia przerwa-
ła, aby poświęcić się pracy literackiej. 
O początkach swojej kariery jako powie-
ściopisarka mówi tak: „Moja biografia 
ukształtowała się zupełnie nieświado-
mie w czasie okupacji. Tam tkwi źródło 
zasadniczego fermentu. Wtedy zaczę-
łam myśleć o swoim życiu świadomie, 
chociaż nie wiedziałam jeszcze, że będę 
pisarzem (…)”.

Halina Snopkiewicz uznawana jest 
za pisarkę tzw. powieści dla dziewcząt, 
omawiających problemy życia wewnętrz-
nego, szkolnego i społecznego. Jej utwo-
ry oparte są często na materiale auto-
biograficznym, osadzone są w latach 
60. XX wieku. „Moją ambicją jest uka-
zanie współczesnego pokolenia ludzi 
młodych. W swoich książkach staram 

się »przemycić« ważkie treści – wiedzę 
o dojrzewaniu młodzieży na początku lat 
pięćdziesiątych”.

TWÓRCZOŚĆ HALINY 
SNOPKIEWICZ:

•	 „Piękny statek” (1964)
•	 „Drzwi do lasu” (1966)
•	 „Tabliczka marzenia” (1967)
•	 „Karygodna zabawa” (1970)
•	 „Do pewnego stopnia” (1970), reportaż 

z Dalekiego Wschodu
•	 „Katastrofa nadfioletu” (1974)
•	 „Kołowrotek” (1975).

Seria „Słoneczniki”:
•	 „Słoneczniki” (1962)
•	 „Paladyni” (1964).

Autorka wiele podróżowała, odwie-
dziła m.in. Holandię, Belgię, Niem-
cy, Bułgarię, ZSRR, Portugalię, Sy-
jam oraz Japonię. Halina Snopkiewicz 
zmarła na atak serca 30 czerwca 1980 
r. w Warszawie.

Niewątpliwie współczesna nasto-
latka chętnie odkryje świat, w którym 
dorastali jej rodzice, i to jest bezdysku-
syjny walor powieści Haliny Snopkie-
wicz. Będzie to zresztą świat już po 
trosze egzotyczny i zadziwiający, ale 
przeżycia i emocje nastolatek „z tam-
tych lat” są podobne do przeżyć i od-
czuć dzisiejszych dziewczyn, bo zielona 
naiwność i rozczulająca arogancja pod-
szyte sentymentalizmem są wieczne 
i niezniszczalne.

Źródła:
1.  „Halina Snopkiewicz rediviva”, 

Ewa Nowacka
2. „Nastolatki” – rocznik 52, Krystyna 

Kulczykowska
3. „Patron naszej ulicy”, B. Dworak
4. Wywiad przeprowadzony przez Wło-

dzimierza Zarychtę.
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