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Wywiad z Panią Dyrektor przeprowadzili: Łukasz Bieńkowski (kl.3i) 

oraz zofi. 
 

Chcielibyśmy dziś porozmawiać z Panią Dyrektor o rozwoju 
naszej szkoły. Uczniowie zauważają, że szkoła się rozwija i co 

jakiś czas pojawia się coś nowego. Do naszej szkoły dołączyło 
gimnazjum, zostały także wyremontowane łazienki. Czyje to 

były inicjatywy? 
 

Powstanie gimnazjum przy naszej szkole było propozycją organu prowadzą-
cego. Widzieliśmy także potrzebę utworzenia gimnazjum, nie rejonowego,  
a z oddziałami dwujęzycznymi, które by było innym niż te, funkcjonujące 
na terenie miasta Legionowo. Jeśli chodzi o łazienki, dostosowanie ich do 

osób niepełnosprawnych to moje marzenie, mój sposób patrzenia na rozwój 
szkoły i otwieranie jej na potrzeby tychże osób, ponieważ coraz częściej pu-

kają do naszych drzwi. 

 
Niektórzy uczniowie mawiają, że w szkole będzie winda. Czy 

to też prawda? 
 

Wiem, że nie ma takiej możliwości, aby winda była wybudowana w szkole, 
ponieważ koszty są dosyć duże i prawdopodobnie będziemy musieli szukać 

dodatkowych środków budżetowych w tzw. Instytucji PFRON.  
 

Według Pani szkoła już jest czy dopiero będzie szkołą integra-

cyjną? 
 

 Nie wiem czy jest już integracyjna, ale na pewno otwarta i przyjazna 
dzieciom niepełnosprawnym. To nie ulega wątpliwości, ponieważ coraz wię-
cej takich osób przyjmujemy do tej szkoły i to są dzieci, które nie pokonają 
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same niektórych barier architektonicznych. Trzeba widzieć nie tylko siebie, 
ale też niepełnosprawnego. 

 

W tym roku zostały założone telewizory na korytarzach. Ma 
powstać telewizja szkolna. Jaki jest jej cel? 

 

 Zaproponowana została klasa humanistyczno-medialna. Nie mogę so-
bie wyobrazić, by to była tylko nazwa, a klasa nie mogłaby czegokolwiek ro-
bić w tym kierunku. Szkolna telewizja pomyślana jest jako forma pomocy 
dla takiej klasy, żeby się nauczyli przygotowywać różne filmy, prezentować 
je, publikować informacje na temat tego co się dzieje w naszej szkole i nie 
tylko. Jest przewidziana głównie dla tej klasy, ale nie wyłącznie. Myślę, że 
nauczyciele jak i uczniowie już niedługo będą z tego korzystać. Takie było 

założenie szkolnej telewizji internetowej. 
 

Czy są jeszcze jakieś pomysły, na dalszy rozwój szkoły? 
 

 Czekam na pomysły od uczniów, bo szkoła powinna odpowiadać na 
wasze oczekiwania. Mogłabym mieć dużo więcej pomysłów. Od paru lat sta-

ram się o boisko zewnętrzne, ponieważ uważam, że przy takiej szkole po-
winno się ono znajdować. Szkoła powinna być nowoczesna, otwarta i goto-

wa na różne wyzwania. 
 

Dziękujemy bardzo za rozmowę. 

Również dziękuję. 
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Jak długo Pani uczy? 

 
Od początku kariery nauczycielskiej 
uczę w tej szkole. Jest to mój 42 rok 

pracy tutaj. 
 

Od jak dawna związana jest 
Pani z naszą szkołą?  

 
Od zawsze. Chodziłam do tej szkoły 
w latach '64-68, a potem postano-

wiłam, że będę nauczycielką. 
 

Jak zmieniła się szkoła w 
przeciągu tych lat? 

 
Przede wszystkim zmienił się budy-
nek. Ja chodziłam pierwsze dwa lata 
do starej szkoły, na Kopernika, a do 
dwóch ostatnich klas chodziłam już 

do obecnej siedziby szkoły. W 
międzyczasie dobudowano skrzydło. 
Kiedy zaczynaliśmy tu chodzić, teren 
nie był ani ogrodzony, ani nie było 
żadnego drzewka, nie było nic, był 

tylko budynek. 
 

Jakie zapomniane dziś 
tradycje były kultywowane 

niegdyś w tej szkole?  
 

Były otrzęsiny klas pierwszych, 
których teraz już nie ma. Było więcej 

uroczystości, apeli, rocznic.  
 

Jakie są Pani najlepsze 

wspomnienia z liceum? 

 
 Trudno powiedzieć. Bardzo 

dobrze wspominam ten okres w nas-
zej szkole, bo przypadna na mój 

najlepszy wiek. Było sympatycznie, 
przyjaźnie zostały do tej pory, przy-
jaźnie na prawdę wieloletnie. Poza 

tym, co pięć lat spotykamy się w bar-
dzo dużym gronie. Na spotkania 

chętnie przychodzą wszyscy, więc to 
chyba dobrze świadczy o tym, że 

dobrze nam tu było.  
 

Pamięta Pani swoją maturę? 

 
 Bardzo dobrze pamiętam ten 
dzień. To była druga matura w tym 
budynku. Odbyła się na dzisiejszej 
małej sali gimnastycznej, która dla 
nas była dużą salą. Miałam takiego 
pecha, choć obiecywano inaczej, że 
na egzaminie pisemnym siedziałam 
na pierwszej ławce przy stoliku ko-

misji egzaminecyjnej. Wspominam to 
niestety tak, że komisja strasznie 
gadała i trudno się było skupić.  
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To na pewno zapamiętałam z samego 
pisania matury. Poza ty, zdawałam 
maturę jeszcze wtedy, kiedy byliśmy 
zwalniani z egzaminów maturalnych 

z poszczególnych przedmiotów za 
dobre wyniki w dwóch ostatnich kla-
sach, także można była zdawać pięć 
egzaminów ustnych, a jak ktoś był 
zwolniony to zdawał z jednego, więc 
ja mautrę miałam łatwiejszą niż wy 
będziecie mieli. Zdawałam egzamin 
pisemny tylko z polskiego i mate-

matyki, a ustyny z fizyki, ponieważ 
był to mój przedmiot wybrany.  

 

Dlaczego postanowiła Pani 

zostać nauczycielką? 
 

Nazywam to "obciążeniem 
dziedzicznym". Mój tata był 

nauczycielem matematyki w szkole 
nr.1. Uczył tez geografii, ale głównie 
matematyki, dlatego zawsze śmieję 
się, że to jest "obciążenie dziedzicz-

ne". Dopóki nie trzeba było wybierać 
kierunku na studia, mówiłam, że 

nigdy nie zostanę nauczycielką, a po-
tem jakoś złożyło się, że jednak 

wybrałam kierunek nauczycielski, a 
potem sie okazało, że trafiłam do 
szkoły. W prawdzie obiecywałam 

swojej mamie, że tylko na trzy lata, 
ale jak widać nie wyszło. 

 

Jak zmienili sie uczniowie 

przez te lata i ich podejście do 
nauki i przedmiotu?  

 
Bardzo się zmienili. Zawsze było tak, 
że uczniowie robili dużo, alby się nie 
przemęczyć, ale w poprzednich la-

tach chętniej się zabierali do roboty 
tuż przed maturą, a teraz już nawet 

matura nie jest "straszakiem".  

 
 

 

Jaki powinien być idealny 

uczeń i idealny nauczyciel? 

 
Nie ma takich. Nauczyciel powinien 

starać się być sprawiedliwym. 
Zawsze mi to tłumaczył tata. Dla 
mnie nie ma wyjątków. Jeżeli po-

dciągam komuś ocenę, to wszystkim 
na tym samym poziomie muszę ją 
podciągnąć, a nie tej jednej osobie. 
To sobie zapamiętałam i to się star-
am realizować. A idealny uczeń, to 
przede wszystkim nie taki, który 

siedzi i nic nie mówi, ale taki, który 
myśli, przede wszystkim myśli, a nie 
wyłącza szare komórki, bo wtedy nic 

nie da się zrobić. 
 

Kiedy ostatnio zrobiła Pani 

coś po raz pierwszy? 

 
Jakiś czas temu pierwszy raz 

poszłam na wydziale fizyki na wykład 
popularnonaukowy o wszechświecie, 
wcześniej na takim wykładzie nigdy 

nie byłam.  
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Jak ocenia Pani tegoroczny Jubile-

usz? 
 

Zdecydowanie Jubileusz oceniam 
bardzo dobrze. Był perfekcyjnie zor-
ganizowany. Zawierał wiele bardzo 
ciekawych elementów np. paradę 
która była inauguracją święta, czy 
wypuszczenie w niebo symbolicznych 
70 balonów. 
 
Co chciałaby Pani poprawić na na-

stępny raz? 
 

Poprawić? Wszystko co było zaplano-
wane przebiegło bardzo dobrze. Nie 
mam żadnych zastrzeżeń, co do prze-
biegu Jubileuszu. Myślę, że nic co 
się wydarzyło, nie wymaga poprawy. 
Jak już wcześniej wspomniałam, im-
preza wyszła perfekcyjnie. 
 
Czy uważa Pani, że absolwenci byli 

zadowoleni? 

 
Myślę, że tak. Wielu z nich wyrażało 
superlatywy, padło bardzo dużo słów 
aprobaty. Wielką radość sprawiało 
im odnajdywanie się na historycz-
nych zdjęciach, czy spotykanie osób, 
których nie widzieli od kilkunastu 

czy kilkudziesięciu lat. 
 

Ile trwały przygotowania? 

 
Przygotowania zajęły około roku. Już 
na pierwszej radzie pedagogicznej 
[wrzesień 2014 – przyp. red.] odbyła 
się „giełda pomysłów”. 
 
Czy chciałaby Pani brać udział w 

organizacji następnego jubileuszu? 
 

Choć nie jestem związana z LO, z te-
go powodu że jestem dyrektorem 
Gimnazjum, to sama jestem jego ab-
solwentką. Zaraz po studiach wróci-
łam tu jako nauczycielka.  Jestem 
bardzo przywiązana do szkoły. Z naj-
większą przyjemnością chciałabym 
dołożyć swoją  „cegiełkę” do następ-
nego Jubileuszu. 
 
 

Serdecznie Dziękujemy za rozmo-
wę! 

Również dziękuję. 
 

/PW & NR/ 

 
 
 

 

Te same pytania co p. Suwińskiemu zadaliśmy p. Hannie Warzyń-
skiej, piastującej wówczas stanowisko Dyrektora Gimnazjum. 
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Jak ocenia Pan tegoroczny 

Jubileusz? 
 

Bardzo długi czas przygotowań, cał-
kiem fajny efekt, a co najważniejsze 

dla mnie – wykonanie, przez napraw-
dę wyjątkowych ludzi. Ludzi z poten-
cjałem, energią, świadomych tego co 
robią, którzy stanowili zgrany zespół 

oraz wiele  innych aspektów 
(oczywiście w pozytywnym tych słów 
znaczeniu), które nakręcają mnie do 

pracy. Wszystko to złożyło się na 
ostateczny kształt uroczystości.  

 

Co według Pana należałoby po-

prawić w tegorocznej uroczy-
stości? 

 
Uważam, że nic nie powinno się  po-

prawiać.  Zbyt dużo było głosów 
aprobaty dla tegorocznej uroczysto-
ści , która przyznaję – wyszła świet-

nie. Jej koncepcja była przygotowana 
przez Panią Dyrektor Skłodowską, i 
miała charakter stricte historyczny. 
Pani Skłodowska zawarła w niej du-
żo wspomnień. Moim zdaniem Jubi-

leusz był warsztatowo trudnym 
przedsięwzięciem do przygotowania. 
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Przygotowane teksty i piosenki wy-
magały wiele pracy, ale wszystko wy-

padło świetnie. Myślę, że formuła 
uroczystości podczas obchodów na-
stępnego Jubileuszu mogłaby być 
zachowana. Wszystko jest kwestią 

doboru tekstów i pomysłu. 
 

Czy myśli Pan że absolwenci 
naszej Szkoły byli zadowole-

ni? 
 

Mogę bazować na opiniach absol-
wentów, z którymi miałem okazję 
rozmawiać podczas trzeciej części 

Jubileuszu, czyli uroczystości w Sali 
Widowiskowej. Wszyscy wyrażali du-
żo pozytywnych opinii nt. uroczysto-
ści. Była to spora grupa ludzi, często 
w podeszłym wieku, którzy wracali 
do szkoły po dwudziestu czy trzy-

dziestu latach. Ja też jestem absol-
wentem Konopnickiej. Widzę z per-
spektywy 25 lat odkąd ukończyłem 

tą szkołę, że wszystko zmienia się na 
lepsze. Na pewno i absolwenci to za-
uważyli. Myślę, że ich odczucia, nie-
zależnie od tego z którego byli rocz-

nika były bardzo dobre. 

 

Ile trwały przygotowania i jak 
one wyglądały?  

 
Trudno powiedzieć. Faza projektowa 
powstała pod koniec listopada. Wła-
śnie wtedy zaczęły się pewne przy-
miarki do dobrania repertuaru, jak 

już wcześniej powiedziałem dość 
trudnego, bo właściwie każdy z tych 
utworów miał jakąś trudność czy to 
techniczną, czy interpretacyjną. Do-
skonałym przykładem jest piosenka 
pt. „Dziwny jest ten świat”, do której 
wiele wokalistów nawet się nie przy-

mierza, bo wychodzi z założenia, że 
jest ona zarezerwowana tylko i wy-
łącznie dla Czesława Niemena. Ale 
jeśli jednak wezmą się za to osoby 

świadome tego co robią – jak było to 
w przypadku tego Jubileuszu to wy-
wołuje to dreszcze emocji, i pozytyw-
ne myśli. Generalnie wszystkim się 
to podobało się. A wracając do przy-
gotowań, to wszystko zaczęliśmy w 

styczniu, zaraz po zakończeniu kon-
certu bożonarodzeniowego.  

 

Czy chciałby Pan uczestni-

czyć w przygotowaniu następ-
nego jubileuszu za 5 lat? 

 
Odpowiedź na to pytanie od razu ci-
śnie się na usta – jak najbardziej. 

Nie wyobrażam sobie szkoły, w któ-
rej ktoś się z nią utożsamia, jest jej 

częścią, i w momencie kiedy coś 
ważnego się w niej dzieje, jak na 
przykład Jubileusz, to nie bierze 

udziału w jego organizacji. Zresztą, 
moja profesja nauczycielska obliguje 
mnie do tego i zawsze będę to czynił 

z radością. 
 

Serdecznie dziękujemy za rozmo-
wę. 

Również dziękuję.  

/PW & NR/ 
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Obchody Jubileuszu 70-lecia Pierwszej Matury w Liceum Ogólnokształcą-

cym im. Marii Konopnickiej w Legionowie rozpoczęliśmy 3 czerwca, kiedy to 
ulicami przebiegającymi wokół naszej szkoły przeszła parada z orkiestrą na 
czele, i zostało wypuszczonych symbolicznych 70 balonów. 6 czerwca o go-
dzinie 9:00 na uroczystej Mszy Świętej spotkali się absolwenci naszej szko-
ły, dyrekcja i zaproszeni goście. Gdy wybiła godzina 11.00 wszyscy zjawili 

się w Sali Widowiskowej Ratusza Miejskiego na części oficjalnej naszej uro-
czystości. Wśród gości znajdowali się m.in. : Pan R. Smogorzewski – prezy-
dent miasta Legionowo, Pan P. Zadrożny – zastępca prezydenta miasta Le-
gionowo oraz starosta powiatu legionowskiego – Pan J. Grabiec. Po wręcze-

niu wielu podziękowań, wysłuchaniu przemówień gości i Pani dyrektor – 
Brygidy Wagner – Konstantynowicz – odbyła się część artystyczna. Mogli-
śmy wysłuchać utworów w wykonaniu Chóru LO im. Marii Konopnickiej i 
Gimnazjum z Oddziałami Dwujęzycznymi w Legionowie i zaproszonych ar-

tystów. Po zakończeniu uroczystości absolwenci mogli udać się na salę 
gimnastyczną, znajdującą się w budynku naszej szkoły, na obiad i drobny 
poczęstunek. Znajdowały się też tam zdjęcia z dawnych lat, na których z 

uśmiechem odnajdywali siebie. Uroczystość sama w sobie była niezwykła, 
ale też wspaniale przygotowana i dopracowana w stu procentach, co po-

twierdzają opinie absolwentów i przybyłych gości. /NR/ 
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Przed nami nowy rok szkolny 2015/2016. Szkoła choć ta sama, zyskała 

nową nazwę – Powiatowy Zespół Szkół Ogólnokształcących w Legionowie. 
Nie obyło się też bez zmian kadrowych. Do grona nauczycielskiego dołączy-
ło wiele osób, między innymi nowy nauczyciel historii, który zastąpi kontro-
wersyjnego historyka  - p. Zakrzewskiego.  Ciekawą zmianą jest również 
nowy wicedyrektor. Panią Hannę Warzyńską, która zmieniła etat na nau-
czycielski zastąpi Pani Jolanta Magda. Jak mówi w udzielonym wywiadzie 
nowo mianowana Pani Wicedyrektor ma bardzo dużo nowych obowiązków, 
w które cały czas się wdraża. Nie boi się niczego poza papierkową robotą, i 
nowymi przepisami. Dla Pani Magdy to nowy etap w życiu i nowe możliwo-
ści. Możemy być pewni, że sprosta postawionym przed nią zadaniom i bez 
problemu podoła trudnościom. Jak sama mówi – cieszy ją to, że Pani Dy-
rektor zaufała jej, i  powierzyła to stanowisko. A co o tej nominacji myślą 
inni? Pani Pedagog, jest pewna, że nauczyciel z tak ogromnym doświadcze-
niem szybciutko wdroży się w swoje obowiązki, i doskonale będzie je wyko-
nywać. 
 

Pierwszego września w szkolę naukę rozpoczęło wielu uczniów gimnazjum i 

liceum. Jak mówi Pani Małgorzata Urbaniak – pedagog szkolny, nowi ucz-
niowie LO, wywarli na niej doskonałe pierwsze wrażenie. Lecz nowi ucznio-
wie to też więcej obowiązków – szkoła coraz bardziej się powiększa, przyby-
wa uczniów. Sześcioro z nich jest osobami niepełnosprawnymi – jest to 
ogromne wyzwanie dla szkoły.  
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A co sądzą nowi uczniowie? Wszyscy, których mieliśmy szansę zapytać wy-

razili aprobatę dla szkoły. Ich uwagę zwraca szpitalna czystość, ciekawe 
ławki, hall główny, czy wszędobylskie kanapy. Wchodząc do budynku moż-
na odczuć majestatyczność, i długą tradycję placówki – zauważają. Nie boją 
się niczego, i czekają na postawienie przed nimi wyzwań. Co rzadko spoty-
kane, kadra nauczycielska wydaje się im bardzo przyjazna, i co najważniej-
sze wykwalifikowana. Przywitanie części nauczycieli przez uczniów klas 
drugich gimnazjum aplauzem, wywarło ogromne wrażenie nie tylko na no-
wych uczniach, ale i na ich rodzicach. To utwierdziło ich w przekonaniu , 
że ich dzieci trafiły do doskonałej szkoły.  Również profesorzy mają dobre 
zdanie na temat uczniów. „Klasa jest bardzo kulturalna. Widzę tu wielki 
potencjał, choć na razie wszyscy musimy się przyzwyczaić do nowej sytua-
cji” – mówi nasz maestro – Pan Mariusz Suwińśki.      /P.W/ 
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Choć nikt się nie spodziewał, wygwizdany i niezbyt dobrze przyjęty na po-

czątku Euroweek, okazał się pod wszystkimi względami  świetnym wyjaz-
dem. Po 3 dniach językowych zmagań naprawdę trudno było się rozstać. 

Oczywiście nie obyło się bez hektolitrów łez i wielu serdecznych uścisków. 
Co sprawiło, że wszystko wyszło wspaniale? 

Wyjazd ten nie tylko powiększał nasze sprawności językowe. Spotkaliśmy 
tam wielu naprawdę wspaniałych ludzi, oraz pogłębiliśmy przyjaźnie. Po za-
jęciach gdy mieliśmy czas dla siebie często spędzaliśmy go na zabawie z ko-

legami nie tylko z pokoju. 
 

Podczas zajęć nie uczyliśmy się książkowego angielskiego, lecz wykorzysty-
wania go w naturalnych sytuacjach czy rozmowie. Myślę, że ciekawym prze-

życiem była organizacja ślubu, czy śpiewanie piosenek, który przybliżyły 
nam codzienne użycie języka, choć oczywiście najważniejsza byłą dobra za-
bawa. Wolontariusze doskonale połączyli ją z nauką języka, integracją, czy 

nauką pracy z ludźmi! 
/PW/ 
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„Miejcie nadzieję,  nie tę lichą, marną, 

Co rdzeń spróchniały w wątły kwiat ubiera. 

Lecz tę niezłomną, która tkwi jak ziarno, 

Przyszłych poświęceń w duszy bohatera.” 
\~Jacek Wójcicki, Miejcie Nadzieję\ 

 

„Było Nas Czworo”, to świetny spektakl opowiadający o wojennych losach 

czterech przyjaciół. Jednym z głównych miejsc akcji w pierwszej części jest 
Biała Dama — restauracja, którą chętnie odwiedza Obersturmbannführer 
Heinrich Braun  Właśnie tam nasi główni bohaterowie wystawiają swoje 

piosenki. W dalszej części Barun rozpoznaje w jednej ze śpiewaczek żydów-
kę. Restauracja zostaje zamknięta, a wszyscy rozstrzelani. Nieśmiertelna 

czwórka zmienia się w trójkę, giną następni i pozostaje tylko jeden głowny 
bohater Co ciekawe, autor scenariusza uwzględnił, co rzadko się zdarza los 
walczących w podziemiach polaków, to jest „polskich bandytów” po wojnie 
— katowanych i zastraszanych przez radzieckie NKWD. Myślę, że ten spek-

takl choć z niskim funduszem był dla wszystkim świetnym przeżyciem, i 
dobrą lekcją historii, o czym świadczą łzy, i owacje na stojąco na obu od-

słonach w legionowskim ratuszu.   /PW/ 
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 Jak mawiał sam Albert Einstain „Nauka bez religii kuleje, religia 
bez nauki ślepnie", jednak czy w tych czasach ta teza nie staje się błędna? 
 
 Naszemu życiu codziennemu towarzyszy odwieczny spór, „NAUKA VS 
WIARA”. Zaczyna się od najmłodszych lat gdy na biologii w szkole uczymy 
się o ewolucji, a za godzinę idziemy na religię gdzie słyszymy jak Bóg stwo-
rzył świat w siedem dni. Nawet najbardziej zagorzali chrześcijanie, przeży-
wają w czasach szkolnych jeden z największych kryzysów wiary. Powiedz-
my szczerze, w kwestii ewolucji oraz dowiedzionych przez naukowców wnio-
sków na ten temat mamy 1:0 dla nauki.  
 
 Religia jednakże tak szybko się nie poddaje i już w kolejnych etapach 
nauki podsuwa nam kolejne fakty, takie jak pojęcie duszy. W nauce takie 
zjawisko staramy się zastąpić i nazwać kreatywnością, inicjatywą oraz 
umiejętnością logicznego myślenia na podstawie którego możemy wycią-
gnąć właściwe wnioski. Trzeba nam jednak pamiętać, że byliśmy, jesteśmy 
i będziemy zwierzętami, a granica pomiędzy ich umysłem, a naszym jest 
bardzo cienka. Kiedy więc nastąpił przełom i człowiek zaczął kreatywnie 
myśleć, oraz DLACZEGO? Czy możliwe jest, że nasza „dusza” wyewoluowa-
ła? Tutaj o wiele łatwiej jest tłumaczyć to zaistniałe zjawisko czymś niema-
terialnym, czymś co w sferze duchowej sprawia  że człowiek króluje nad in-
nymi stworzeniami, posiada wolną wolę, może kochać. Dlatego przyznaje-
my punkt dla wiary. 1:1 
 
 Jak uprzednio wspomniałam, dusza to coś co w pewnym sensie skła-
nia nas do miłości, ale czy kochanie, nie jest również wynikiem skompliko-
wanych reakcji chemicznych w naszym mózgu oraz wytwarzania odpowied-
nich hormonów?  
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Mikołaj przeprowadza się do Warszawy wraz z rodzicami i bratem. Zaczyna 
chodzić do nowej szkoły.  Już na początku zaczyna mieć problemy – pada 
ofiarą szkolnego chuligana. Jest on pasjonatą jazdy na deskorolce, a jego 
marzeniem jest zostanie perkusistą. Kiedy Mikołaj poznaje dwóch przyja-
ciół, którzy tak jak on kochają muzykę pojawia się myśl o stworzeniu ze-

społu.  Przemierzając trasy 220 linii autobusowych, nie tylko poznaje swoje 
miasto, lecz także odkrywa wartość prawdziwej przyjaźni i przeżywa pierw-

szą miłość. Cały czas prowadzą go wlepki umieszczone na przystankach 
autobusowych.  Mikołaj przekonuje się, że w nawet najdziwniejszych miej-

scach mogą mieszkać wspaniałe osoby. Marzenie o założeniu zespołu powo-
li zaczyna się krystalizować, bo prawdziwa przyjaźń przetrwa wszystko. Kim 

jest tajemniczy Kajtek i co skrywa Darek? Czy Melania jednak jest kimś 
więcej dla Mikołaja?  Aby się tego dowiedzieć zapraszam do przeczytania 
książki Małgorzaty Gutowskiej- Adamczyk -,,220 linii”, która opowiada o 

dojrzewaniu i problemach nastolatków. Jest idealna na zabicie nudy w je-
sienne popołudnia.    /L.P/ 

 
 
 

 Co więcej miłość kwalifikuje się pod uzależnienia i nałogi, ponieważ 
jak inaczej racjonalnie wyjaśnić przywiązanie do innej osoby. Chyba, że mi-
łość naprawdę istnieje i jest ona rodzaju duchowego. Tutaj uważam, że ma-
my remis dlatego 2:2 dla wiary i dla nauki.  
 
 W tym krótkim artykule trudno jest rozstrzygnąć ogromną tajemnicę 
wszechświata, nad którą z pewnością pracuje wielu naukowców i filozofów. 
Wiele jest jeszcze pojęć tak samo nie realnych dla nauki oraz nie pojętych 
dla wiary. Na przestrzeni wieków powstał konflikt, który każdy musi sam 
rozstrzygnąć. Ważne jest jednak by pamiętać, że nauka nie przeszkadza w 
zgłębianiu tajników wiary, a jedynie umacnia nas w przekonaniu jak wielką 
zagadką jest nasze istnienie.  
      /Autor nie chce ujawnić swojej tożsamości/ 
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Czyli jak przetrwać gdy nadejdzie sądny dzień? 
 

15 A królowie ziemscy, wielmoże i wodzowie, 
bogacze i możni, 

i każdy niewolnik oraz wolny 
ukryli się w jaskiniach i górskich skałach. 

16 I mówią do gór i do skał: 
«Spadnijcie na nas 

i zakryjcie nas przed obliczem Zasiadającego na 
tronie 

i przed gniewem Baranka, 
17 bo nadszedł Wielki Dzień Jego gniewu, 

a któż zdoła się ostać?» 
Apokalipsa św. Jana 
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 Po pierwsze: ognisko. Popularne na biwakach i wycieczkach. Survival 
jednak nie jest dla niedzielnych turystów, o słabych nerwach. By rozpalić 
dobre ognisko potrzebne są trzy rzeczy: temperatura, podpałka i paliwo. Są 
jak trzy boki trójkąta. Bez jednego z nich nie stworzysz żadnej figury. Pod-
pałka to zazwyczaj kora brzozowa. Aby ją pozyskać należy naciąć korę 
wzdłuż pnia i lekko podważyć. Jeśli używasz zapałek kory nie trzeba opo-
rządzać. Jeśli natomiast używasz krzesiwa (jest ono lepsze od zapałek po-
nieważ nawet mokre się odpala) korę należy skrobać nożem od strony we-
wnętrznej. Opiłki kory, które powstały na powierzchni złapią iskrę. O krze-
siwko trzemy pojedynczymi mocnymi ruchami od siebie a jego czubek opie-
ramy o korę. Blaszką lub nożem o krzesiwo pocieramy pod kątem około 45 
stopni, tak by było pochylone w stronę ogniska. Czas na temperaturę. 
Przed przygotowaniem kory należy nazbierać dużo małych patyczków które 
podpalone utworzą zalążek ogniska. Czas na paliwo. Główne założenie jest 
takie by kłaść grubsze patyki na te mniejsze. Ale ognisko musi mieć dostęp 
do tlenu. Jeśli chcemy żeby ogień płonął niezbyt intensywnie przez około 
pół godziny można położyć wszystko na stos by płonęło. Jeśli jednak chcesz 
mieć ognisko przez kilka godzin, należy je porządnie ułożyć na przykład w 
tzw. namiocik lub wigwam (namiot Indian w kształcie stożka). Ogień można 
rozpalać w lesie (za zgodą leśniczego, w odpowiednim miejscu!) w płytkim 
dole lub fragmencie ziemi z którego usunęliśmy mech, liście itd., a najlepiej 
w wyznaczonym do tego miejscu. 
   
Po drugie: jedzenie. Fani Bear Gryllsa wiedzą, że w lesie można zjeść prawie 
wszystko. Ja natomiast powiem wam jak oporządzić świeżo złowioną rybę. 
Z góry ostrzegam, że to dość obrzydliwa czynność. Najpierw należy przeciąć 
podbrzusze ryby z góry (od strony głowy) w stronę ogona. Wnętrzności  naj-
lepiej wrzucić do ogniska. Trzeba też dokładnie wyskrobać jej kręgosłup 
oraz glutowatą ciecz z rozprutych narządów. Potem czas bardzo dokładnie 
ją opłukać, upiec nad ogniskiem i zjeść. 
 
 Po trzecie: szałas. Jest on niezbędny ponieważ, wbrew pozorom, za-
trzymuje dużo ciepła. Dodatkowo należy warto rozlokować ognisko około 
metr od wejścia do szałasu by nie zamarznąć nocą. Przejdźmy do konstruk-
cji. Znajdź dwa drzewa, które znajdują się dość blisko siebie. Rozepnij mię-
dzy nimi sznurek i układaj gałęzie i igły tak, by jednym końcem opierały się 
o ziemię a drugim o sznurek. Można układać je z jednej, lub z dwóch stron 
zostawiając wąskie wejście. Istnieje wiele rodzajów szałasów, ale ten jest 
najwygodniejszy i najprostszy w konstrukcji. 
 Survival to wbrew pozorom świetna zabawa. Daje dużo radości i sa-
tysfakcji. Dla osób, które pragną zgłębić jego tajniki mam dwie propozycje. 
Harcerze dobrze znają się na tych sprawach. Licealistów zapraszam do dru-
żyn wędrowniczych, a gimnazjalistów – starszoharcerskich. Jeśli natomiast 
nie ciągnie was do munduru (za mundurem, panny sznurem!) zapraszam 
was do Harcerskiego Klubu Puszczańskiego  działającego w Legionowie. Łą-
czy on ludzi, których ciągnie do survivalu.    /P.P/ 
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Powtórzone za: www.topnaj.pl/dziwne-rekordy-guinnessa 
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