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100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI

COR&MORE

Zima kojarzy nam się z ciepłym kocem i herbatą. Wielu z nas rezygnuje w tym czasie 
z aktywności fizycznej. A to duży błąd! Dlatego w tym numerze Corniszona chcemy 
przyjrzeć się różnym aspektom ruchu. Rozmawiamy z tymi, dla których sport jest 
zawodem, a także z tymi, dla których jest odskocznią od codzienności i wielką pasją. 
Sprawdzamy, jak ruch wpływa na naszą psychikę i czy może być formą modlitwy. 
Oddając w Wasze ręce najnowszy numer magazynu Corniszon, mamy nadzieję,
że zmotywujemy Was do działania i pomożemy w odnalezieniu sportowej pasji.

Miłej lektury!

Redaktor Naczelny
Kinga Suchy
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RUCH
Trenuj z głową!

To już postanowione! Od nowego roku,     
od poniedziałku, od nowego miesiąca... 
chcesz popracować nad swoją sylwetką. 
Tylko... od czego by tu zacząć? Najlepiej     
od naszej rozmowy z Panią Martyną Karnią 
– wieloletnią instruktorką fitness, absol-
wentką Akademii Wychowania Fizycznego, 
trenerem personalnym. Rozmowę prwadziły 
uczennice kl. 2a - Agnieszka Boruń i Żaneta 
Fajkis.

Pani Martyno, jest Pani trenerem personal-
nym. Czym zajmuje się taki trener ?
Trener personalny tak naprawdę pozwala 
osiągnąć cel klientowi. Przychodzi do nas 
osoba, która chce się przygotować do jakiegoś 
sezonu np. narciarskiego, snowboardowego lub 
rowerzysta, który ma dany cel. Przychodzą 
także osoby, które chcą schudnąć parę kilo albo 
mieć ładny brzuch. Naszym zadaniem jest 
dostosować się do klienta i tego, co chce 
osiągnąć. Rozpisujemy tej osobie plan trenin-
gowy i nadzorujemy go podczas treningu. 
Trener osobisty jest również przyjacielem, 
który wspiera i motywuje w dążeniu do celu.
Czy trener personalny musi mieć jakiekol-
wiek uprawnienia?
Trenerem może być każdy, nie trzeba kończyć 
specjalnych szkół, aby nim zostać, ale wiado-
mo, że trzeba mieć skończone odpowiednie 
kursy, wiedzę oraz doświadczenie  związane   
ze sportem.

Kto powinien skorzystać z takich usług?
Właściwie to każdy. Osoba, która przychodzi 
pierwszy raz na siłownię często jest zagubiona, 
nie wie, co zrobić, jak poprawnie korzystać       
z maszyn. Trener przeprowadza rozmowę, 
która nakierowuje klienta na odpowiednie 
ćwiczenia. Wiadomo, że każdy ma jakieś wady 
postawy itd. Trener pokazuje, jak wykonać 
ćwiczenia, aby sobie nie zaszkodzić.
Jaka pora jest najlepsza na wykonywanie 
treningu?
To już jest kwestia indywidualna. Wiadomo,   
że są osoby, które potrafią wcześnie wstawać     
i iść na trening. Wtedy mają najwięcej energii, 
potrafią po treningu normalnie funkcjonować, 
ale są też takie osoby, które najlepiej czują się, 
wykonując ćwiczenia wieczorem. Tu już 
wszystko zależy od nas
Jakie diety są najlepsze na odchudzanie?
Zamknięcie lodówki na noc (śmiech). Staram 
się nie używać słowa "dieta", bo kojarzy się       
z wyrzeczeniami i reżimem. Według mnie 
największym błędem jest głodowanie.                
W czasie, gdy decydujemy się na częste 
trenowanie, musimy dostarczać organizmowi 
"paliwa",  aby ten mógł prawidłowo funkcjono-
wać. Dlatego najlepszym sposobem na odchu-
dzanie jest racjonalne żywienie. Każdy posiłek, 
nawet wyłączony z tych wszystkich niezdro-
wych rzeczy, które nam smakują, powinien 
sprawiać nam przyjemność. Więc moją rolą  
jest nakierowanie klienta na to, co powinien 

wyłączyć z codziennych posiłków (np. słodzo-
ne napoje, słodycze, przetworzone jedzenie),     
a w to miejsce zaproponować produkty pełno- 
wartościowe.
Jak znaleźć motywację i zacząć ćwiczyć?
Motywacją mogą być inne osoby. Koleżanka 
lub trener, który będzie na nas czekał. Dobrze 
też znaleźć motywację w sobie. Odpowiedzieć 
sobie na pytanie, dlaczego chcemy ćwiczyć        
i co chcemy osiągnąć. Robimy to dla siebie,  
dla swojego zdrowia i samopoczucia. 
Czy trener personalny musi znać się na 
psychologii?
Psychologia to ogrom wiedzy, nie jesteśmy 
psychologami, ale oczywiście pewne jej 
elementy są nam znane. Nie możemy stać           
z boku. Czasami zdarza się, że osoba, która 
waży 40 kilo mówi, że chce schudnąć. Trener 
może ją potraktować przedmiotowo i zgodzić 
się na to, aby dobrać takiej osobie ćwiczenia 
odchudzające, ale lepiej zasugerować i pójść    
w drugą stronę. Wyczucie i odpowiednia 
rozmowa są bardzo potrzebne.
Co należy zabrać ze sobą na siłownię?
Na pewno wodę, ręcznik, wygodne ubranie, 
obuwie, bieliznę na przebranie. Wszystko to,   
w czym dobrze się czujemy.
To już wszystkie pytania, które do Pani mia- 
łyśmy.  Serdecznie dziękujemy za wywiad!
Ja również bardzo dziękuję.

Agnieszka Boruń i Żaneta Fajkis

Wywiad z Mistrzem
Julia Garbas

Justyna Kaczkowska jest bardzo zdolną 
21-letnią dziewczyną, która na co dzień 
mieszka w Jaworzu. Mimo swojego młodego 
wieku osiągnęła naprawdę wiele. Nasza 
mistrzyni reprezentowała Polskę na Igrzys- 
kach Olimpijskich, mistrzostwach świata       
i Europy, osiągając przy tym wiele sukcesów. 
Justyna zgodziła się opowiedzieć o swojej 
miłości do kolarstwa. Wywiad przeprowa-
dziła uczennica klasy 1b, Julia Garbas.
Justyno, jesteśmy bardzo ciekawi, jak to się 
stało, że zaczęłaś pasjonować się kolar-
stwem. Skąd wzięła się Twoja miłość do tego 
sportu?
Mój tata jeździł na rowerze. W 1991 roku był 
najlepszym kolarzem w Polsce. Kiedy skończył 
startować, pracował jako masażysta kadry. 
Pewnego dnia zaproponował, abym pojechała 
z nim na zgrupowanie. Właśnie tam miałam 
swój pierwszy trening i spodobało mi się.
Od ilu lat trenujesz?
Kolarstwo trenuję od 5 lat, a wcześniej także 
przez 5 lat trenowałam siatkówkę.
Każdy zaczynał kiedyś od zera. Jak wyglą-
dały Twoje początki?
Na początku miałam pożyczony od wujka 
rower i co weekend jeździłam na około godzin-
ną przejażdżkę po okolicy. Dopiero po zimie   
w 2013 roku zapisałam się do klubu i tam 

zaczął mnie trenować mój tata.
Które zawody były dla Ciebie najważniejsze?
Najważniejsze były Igrzyska Olimpijskie          
w Rio de Janeiro w 2016 roku, ale bardzo 
ważne były też dla mnie wszystkie mistrzostwa 
świata i Europy, w których udało mi się wystar-
tować.
Jak wygląda Twój przeciętny dzień?              
Ile czasu poświęcasz na treningi?
Zawsze wstaję około 8 i jem śniadanie dostoso-
wane do tego, jaki będę mieć w danym dniu 
trening. Około godziny 11 wyjeżdżam na szosę 
lub korzystam ze stacjonarnego trenażera          
w domu. Gdy skończę trening, to do końca dnia 
mam czas wolny.
Czy był moment, w którym chciałaś                
się poddać? Co Cię zmotywowało, by pod- 
nieść się po porażce?
Często są takie momenty. Przede wszystkim, 
kiedy bardzo długo przygotowuję się do zawo- 
dów i nie uda mi się osiągnąć sukcesu. Wtedy 
zawsze człowiek sobie myśli, że może to nie 
ma sensu i trzeba spróbować czegoś innego. 
Jednak ja zawsze, kiedy mam takie gorsze 
chwile, przypominam sobie, jak wygrywałam   
i właśnie to mnie motywuje do dalszego działa-
nia.
Skąd czerpiesz motywację na co dzień?     
Kto jest Twoim największym wsparciem?

Właściwie, to sama się motywuję. Kolarstwo  
to jest to, co chcę robić w życiu, jest to moja 
pasja, więc nie potrzebuję do tego specjalnej 
motywacji. Największym wsparciem jest mój 
tata, cała rodzina, chłopak i kibice. To świetne 
uczucie, gdy przed bardzo ważnymi dla mnie 
zawodami ktoś napisze mi, że trzyma kciuki      
i ogląda.
Co lubisz robić w wolnym czasie?
Lubię malować, szyć i przerabiać ubrania, 
robić sobie różne zabiegi kosmetyczne. Bardzo 
lubię też gotować i podróżować. Chociaż póki 
co podróżuję głównie wtedy, gdy wyjeżdżam 
na zawody.
Czy masz jakąś radę dla osób, które chciały-
by rozpocząć swoją przygodę z kolarstwem?
Przede wszystkim nie wolno się poddawać! 
Kolarstwo jest bardzo ciężkim sportem. Trzeba 
być bardzo wytrwałym, systematycznym          
w całej tej pracy, konsekwentnym i "twardym".
I już nasze ostatnie pytanie do Ciebie. Twoje 
największe marzenie związane z kolarstwem 
to...
Jeszcze raz zostać mistrzynią świata. Nieważne 
w jakiej konkurencji, ale chciałabym jeszcze 
raz móc stanąć na podium i usłyszeć nasz 
hymn. 
Dziękujemy, że zechciałaś nam opowiedzieć 
o swojej wielkiej pasji.

(http://www.sport.tvp.pl, FOT. GETTY)
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Widoki i wolność, 
czyli wszystko 
o górach - 
pani Ania Babiński

Moją największą sportową pasją są wędrówki 
górskie. Wszystko zaczęło się na studiach, 
kiedy z grupą znajomych wyjechałam w Gorce. 
Przecieranie szlaków, niezwykły klimat 
wieczorów w schroniskach i wreszcie konser-
wy jedzone na dworcu, kiedy już nie mieliśmy 
siły na nic innego… Z Gorców wróciłam 
zarażona miłością do gór. Od tego momentu 
starałam się bywać tam jak najczęściej, a że 
Bielsko otoczone jest górami, to właściwie 
można wyjść z domu i po kilkunastu minutach 
jest się na szlaku. Najbliższy mojemu sercu jest 
Beskid Żywiecki, malowniczy, niezatłoczony,  
z ciekawymi szlakami. Tatry, choć bardziej 
tłoczne, zawsze zapierają mi dech w piersiach. 
W tych pięknych i majestatycznych górach 
staram się bywać kilka razy w roku. Górska 
pasja wiąże się z tym, że w lecie, zamiast leżeć 
na plaży, trudzę się na szlaku. W ten sposób 
wakacje spędziłam w Alpach, Dolomitach           
i Karpatach Rumuńskich, a chcę przejść o wiele 
więcej! Co sprawia mi największą przyjemność 
w górach? Moment, kiedy staję na szczycie. 
Ten widok i to uczucie wolności jest nagrodą 
za cały trud wędrówki. A na szlaku bywa 
czasem ciężko – nie tylko strome podejścia      
są problemem. Chwile strachu przeżyłam 
podczas groźnej burzy i ulewy w Karpatach 
Rumuńskich i w czasie spotkania z dwoma 
młodymi niedźwiadkami w Tatrach. Kilka razy 
zdarzyło mi się, że nie dotarłam na szczyt         
ze względu na zmieniającą się pogodę. Choć 
zawsze pozostaje uczucie niespełnienia, wszak 
do mety zabrakło kilkanaście metrów, ale…      
z górami nie ma żartów. Najważniejsza w nich 
jest pokora i bardzo dobra znajomość własnych 
możliwości. O czym warto pamiętać, wybiera-
jąc się w góry? Przede wszystkim o dobrych 
butach - to jest podstawa, oprócz tego trzeba 
przygotować się na zmienną pogodę, która        
w górach bywa kapryśna. Wrzucamy                 
do plecaka kurtkę przeciwdeszczową, bluzę, 
krem z filtrem, czapkę. No i trzeba pamiętać,   
by wybrać trasę dopasowaną do własnych 
możliwości. Jak zacząć? Najlepiej na początku 
chodzić po górach z przewodnikiem.                   

W Liceum COR działa Szkolny Klub Górski 
„Pionowy Świat”, który mam zaszczyt 
prowadzić. Jeździmy w góry raz w miesiącu. 
Dlaczego warto dołączyć do Klubu? Bo to 

naprawdę niezapomniany czas, niezapomniane 
wrażenia i widoki. Poza tym wtedy najlepiej 
kształtujemy siłę własnego charakteru, która 
przydać nam się może na co dzień.

Słońce i śnieg, czyli co pani 
Beata Goły 
najbardziej 
lubi
w snowboardzie

Moją sportowa pasją jest snowboard. Zaczęło 
się od brata, który jeździł na obozy z klubu         
i zabierał mnie. Mogłam uczestniczyć w ich 
treningach i uczyć się od nich, mimo                  
że jeździłam tylko na nartach. Ruch 
zamieniłam w pasję podczas obozów, wyjaz- 
dów ze znajomymi, gdzie uczyliśmy się 
nowych rzeczy. To nawet nie jest pasja, 
bardziej nazwałabym to stylem życia.                 
W snowboardzie najbardziej lubię wyjazdy         

Spokój poranków, 
czyli pani Kasi 
Świstowicz 
rozmyślania przy 
bieganiuMoja sportowa pasja to bieganie i już w tym 

miejscu nie da się nie zacytować ultramara-
tończyka Deana Karnazesa: „Bieganie 
nauczyło mnie, że oddawanie się pasji jest 
ważniejsze niż sama pasja. Daj się czemuś 
pochłonąć bez reszty, włóż całe serce, dosko-
nal się i ćwicz, nigdy się nie poddawaj –  
właśnie na tym polega spełnienie. To jest 
prawdziwy sukces.”

Moja przygoda z bieganiem zaczęła się              
od niechęci do zajęć wychowania fizycznego  
w liceum. W pierwszej klasie byłam jedyną 
dziewczyną, która nie umiała, a nawet nie znała 
zasad gry w siatkówkę i koszykówkę. Zajęcia 
wychowania fizycznego były dla mnie koszma-
rem, pewnego mroźnego poranka powiedzia-
łam mojej wuefistce, że wolałabym robić całe 
45 minut okrążenia na boisku w temperaturze 
-15 stopni, niż męczyć się na sali, zazwyczaj  
na ławce rezerwowych ;-) Nauczycielka kazała 

mi przynieść dres i od tej pory, kiedy moje 
koleżanki grały, ja biegałam. Biegałam również 
po szkole - mieszkałam prawie pod lasem,       
do dziś lubię biegać po leśnych ścieżkach.      
No i jeszcze góry, gdzie najlepszą rzeczą           
są zbiegi! Zbiegi są fantastyczne! Uwielbiam 
chwile, kiedy tak fruniesz, te chwile wynagra-
dzają cały pot wylany na podejściu, które         
się ciągnie długie minuty.
W bieganiu fajny jest spokój poranków, endor-
finy, które fruwają koło mnie, kiedy dopadnie 
mnie biegowy high, zmęczenie na mecie wśród 
innych szczęśliwych biegaczy, pierwsze ślady 
na świeżym śniegu albo orzeźwiający deszcz   
w połowie treningu. Opalone łydki, dobry 
nastrój… 
W bieganiu fajni są inni biegacze, którzy 

motywują i dodają sił. Najlepszym motywato-
rem jest mój mąż, który też biega i kiedy            
ja mam lenia biegowego, on skutecznie            
go wypędza z wygodnego fotela. Wielką frajdą 
jest biegać z przyjaciółmi, wymieniać                
się wrażeniami, rywalizować ze sobą  lub po- 
biegać w tzw. tempie konwersacyjnym.
Osobom, które chciałyby zacząć przygodę         
z bieganiem, radziłabym kupić wygodne buty   
i w tym samym dniu je przetestować 
Przestać szukać wymówek, że zimno, że gorą- 
co, że wieje, leje… Małymi kroczkami, bez 
ciśnienia, żadne tam długie biegi od razu, tylko 
kilka kilometrów w tempie konwersacyjnym.
Moje marzenie biegowe to przebiec maraton, 
najlepiej ten najstarszy w Boston.                                      

w kwietniu do Włoch. Słoneczko, ciepełko             
i apresski. 
Początkującemu snowboardziście proponuję 
pójść na pierwsze lekcje do instruktora. 
Poprowadzi Cię bezpiecznie i metodycznie - 
szybciej zrozumiesz i ogarniesz. 
Moje największe marzenie z tym sportem 
związane to dom we Włoszech w Dolomitach, 
aby mieć możliwość wyjeżdżania, kiedy             
się chce i z kim chce na fajny freeride.
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# Wojtek rzuca dyskiem
Sportem mojego życia jest… Ultimate Frisbee. Jest to niecodzienny 
sport, który zaczyna się powoli coraz bardziej rozprzestrzeniać. Ultimate 
jest grą zespołową z użyciem dysku (frisbee). Zasady są niemal identy-
czne jak w footballu amerykańskim, lecz tutaj nie ma kontaktu fizyczne-
go, nie można biegać z dyskiem, ktoś musi nam go podać do strefy 
punktowej (zony). Zony znajdują się na końcach boiska, długość boiska 
jest wyznaczana na podstawie warunków i możliwości organizatorów 
meczu. Ta dyscyplina opiera się na grze fair play (głównie w Europie, 
gdzie nie ma sędziów), ponieważ sędzią jest każdy na boisku jak i poza 
nim.
Zaczęło się od tego, że… pojechałem na swój pierwszy turniej                         
i z każdym następnym turniejem Ultimate Frisbee stawało się moją 
największą pasją. Zdobywałem coraz większe doświadczenie, gra szła 
coraz lepiej…
Dla kogo jest Ultimate Frisbee? Każdy, kto chce uprawiać ten sport, 
powinien chociaż w najmniejszym stopniu być wysportowanym, 
ponieważ bardzo ważne jest tam bieganie i skakanie. Najwięcej osób 
trenujących przeniosło się z innych sportów np. piłki nożnej, koszykówki, 
siatkówki czy nawet footballu amerykańskiego.
Trenuję… dwa razy w tygodniu z drużyną. Poza tym rzucam tyle                            
w wolnym czasie, ile tylko mogę i z kim mogę.
Największy sukces to… 16. miejsce na Mistrzostwach Polski, 7.  miejsce 
w Poligonie, 4. miejsce w zawodach Ależ Talerz, 3. miejsce na Młodzie- 
żowych Mistrzostwach Polski. I co dla mnie najważniejsze: dzięki Ulti- 
mate pozbyłem się nieśmiałości i jest mi teraz łatwiej nawiązywać 
kontakty z innymi, zdobyłem też większą pewność siebie, jak i pokona- 
łem wiele swoich wad.
Jak zacząć swoją przygodę z tym sportem? Należy kupić sobie dysk          
i nauczyć się podstawowych rzutów i przede wszystkim zapisać                    

się do drużyny, to tam nauczymy się różnych taktyk i dowiemy się,              
na jakiej pozycji jesteśmy najlepsi.
Moim marzeniem jest… dostanie się do reprezentacji Polski. Chciałbym 
powalczyć o tytuł Mistrza Świata, ale podium na Mistrzostwach Polski 
też by mi wystarczyło.

# Vladimir gra w piłkę
Sportem mojego życia jest… piłka nożna. To bardzo popularna dyscyp-
lina, chyba nikomu nie trzeba tłumaczyć jej zasad. Tak w największym 
skrócie: piłka nożna jest grą zespołową. W zawodach (meczach) piłkar-
skich uczestniczą dwie rywalizujące ze sobą drużyny. Celem gry jest 
umieszczenie piłki w bramce przeciwnika, zwycięża drużyna, która 
uczyni to więcej razy. 
Zaczęło się od tego, że… w dzieciństwie bardzo lubiłem obserwować, 
jak moi starsi koledzy grają w piłkę na boisku, oglądałem mecze piłkar-
skie w telewizji. Później sam zacząłem kopać piłkę na podwórku                     
z chłopakami. Bardzo mi się to spodobało, zafascynowało mnie. W wieku 
11 lat poczułem, że to nie zwykły ruch, ale moja pasja, więc zapisałem            
się do klubu piłkarskiego.
Piłka nożna wymaga świetnej wydolności organizmu, wytrzymałości oraz 
oczywiście zdolności motorycznych, na których opiera się 90% gry.            
To nie kopanie piłki z jednej strony boiska na drugą. Formę i zdolności 
taktyczne wypracowuje się poprzez solidną dyscyplinę, regularność, 
pracę. Dzięki temu można myśleć o jakimkolwiek sukcesie.
Trenuję …  tak często, jak jest to możliwe. Nie zawsze jednak udaje              
się łączyć treningi ze szkołą. Bywa, że dziennie trenuję 5 godzin,                  
ale jak mam możliwość, to nawet więcej.
Największy sukces to… nie mam jeszcze jakichś wielkich sukcesów          
na swoim koncie, ponieważ cała kariera jeszcze przede mną. Myślę,            
że moim największym sukcesem jest mistrzostwo w Pierwszej Lidze 
Śląskiej z moim byłym klubem i zdobycie statuetki dla króla strzelców         
na turnieju w Wieliczce.
Osoby, które chcą zacząć swoją przygodę z piłką nożną… muszą mieć 
przede wszystkim ambicje i chęci do ciężkiej pracy. Moim zdaniem trzeba 
jeszcze interesować się tym sportem, czyli oglądać mecze piłkarskie, 
czytać różne biografie piłkarzy i śledzić świat piłki nożnej.
Moim marzeniem jest… zostać zawodnikiem ulubionego klubu Real 
Madryt. Czeka mnie dużo ciężkiej pracy, jeśli chcę coś osiągnąć. Nie będę 
się poddawał, zamierzam walczyć o swoje marzenia!

Matematycy na bieżnię! 
Pani Ania Twardawa 
o korzyściach 
z uprawiania sportu 

Chciałabym napisać, że sport towarzyszył       
mi od zawsze, że nie wyobrażałam sobie            
bez niego życia, ale byłoby to kłamstwem.          
Nie przepadałam za lekcjami wf-u, szczególnie 
kiedy były pomiędzy ukochaną matmą i kolej- 
ną matmą. Moje nastawienie zmieniło się na 
studiach, kiedy mogłam wybrać formę aktyw- 
ności, jaka mi odpowiada….wybrałam aerobik. 
Pasował mi, bo szybko można było się zmę- 
czyć i jeszcze szybciej czułam działanie endor-
fin. Po studiach jednak przestałam ćwiczyć 
regularnie. Do systematycznego uprawiania 

sportu wróciłam 4 lata temu, wtedy właśnie 
poczułam skutki nauczycielskiego trybu pracy - 
bóle kręgosłupa. Zaczęłam biegać… od 1km 
nawet do 15km. Uwielbiałam bieganie na zew- 
nątrz i w domu na bieżni. Bieganie dawało           
mi tyle energii do życia, robienia tysiąca innych 
rzeczy, że... przesadziłam z tym sportem. Atak 
rwy kulszowej i ostra diagnoza lekarzy: 
„koniec biegania” były dla mnie koszmarem. 
Pół roku przerwy w sporcie. Zauważyłam,            
że bywam sfrustrowana i zrzędliwa. Po konsul-
tacji z lekarzem i kompromisie samej ze sobą 

# Daria tańczy

Sportem mojego życia jest… taniec, który dla wielu może być tylko 
zlepkiem ruchów połączonych muzyką, a dla mnie jest sposobem na 
wyrażanie i poznaniem siebie. Taniec jest także jedną z najpiękniejszych 
sztuk, którą można wiele przekazać.
Zaczęło się od tego, że … w dzieciństwie rodzice zapisali mnie na  balet, 
przez wiele lat szukałam swojego stylu, aż znalazłam Street Dance w 
którego skład wchodzi: hip-hop, locking, popping, funk. Już od paru lat 
taniec jest moja pasją, miłością, nie potrafię przeżyć dnia bez zatańczenia 
choćby przez chwilę albo bez oglądania choreografii i projektów moich 
idoli zarówno z Polski jak i z zagranicy. 
Predyspozycje do tańca… Wydaje mi się, że nie ma czegoś takiego. 

Albo ktoś się stara i swoją ciężką pracą odnosi sukces albo nie, nie ma          
w tym niczego zaskakującego.
Trenuję… 2 razy w tygodniu po 1,5 h, do tego ćwiczę też w domu daną 
choreografię lub powtarzam kroki, są też tygodnie, w których mam dodat-
kowe treningi na sali, gdy przygotowujemy się razem z zespołem KLIKA 
do zawodów lub występów. 
Największy sukces to… zajęcie 2 miejsca w M1TalentShow, w którym 
nagrodą było 20 000 zł, niestety trochę zabrakło do wygranej, mimo wielu 
godzin poświęconych na sali, ale jesteśmy bogatsi o nowe doświadczenia, 
wspomnienia jak i przyjaźnie. Moim sukcesem jest też to, że znalazłam 
wspaniałych przyjaciół, którzy dają mnóstwo dobrej energii, ludzi                  
z którymi jestem tak bardzo zżyta, że mogę ich spokojnie nazwać rodziną 
i dla nich taniec też jest naturalny, więc nie trzeba im tłumaczyć tego,           
że nie będzie mnie na rodzinnym obiedzie w sobotę, bo jadę do Łodzi          
na zawody.
Jeśli miałabym coś powiedzieć początkującym to…  „Zapisujcie się na 
warsztaty, zajęcia mimo strachu przed oceną innych i zawsze dawajcie          
z siebie 120 %, bo jeżeli nie dacie maksimum swoich możliwości, nie 
będziecie w stanie się rozwijać, nie bójcie się pytać i nie wiedzieć czegoś 
- to naturalne, że czegoś nie potraficie, przecież dopiero się tego uczycie".
Moim marzeniem jest… aby tańczyć do końca życia, bo bez tańca moje 
życie staje się szare, dla mnie to nie jest tylko ruch, który wykonuje moje 
ciało.  Ten ruch wykonuje moja dusza!

Daria Ferrara, 3a

Wojtek Kowalski, 2a

 Vladimir Korotkov, 1a

(ciągle chciałam wrócić do biegania) zaczęłam 
ćwiczyć na orbitreku. Wyciszyłam się i miałam 
dużo czasu na refleksję - orbitrek jest nudny,    
ale ma pewne plusy… czas na przemyślenia             
i modlitwę. Tak właśnie… jak ćwiczę od- 
mawiam Koronkę do Miłosierdzia Bożego,      
to taka modlitwa, która pomogła mi w najtrud-
niejszych chwilach mojego życia. Do niej 
wróciłam, ćwicząc 3 razy w tygodniu. Podsu-
mowując plusy orbitreku- duuuuuuuuuuuużo 
czasu na przemyślenia, minusy - trzeba 
poświęcić koło godziny, by poczuć pot i spadek 
kalorii (dodam, że odkąd ćwiczę nie zrzuciłam 
ani kilograma, ale tłumaczę sobie, że to mięśnie 
ważą). Czasami mi się nie chce zacząć ćwiczyć, 
ale umiem się zmobilizować, bo wiem,                
że za godzinę poczuję się, jakbym góry mogła 
przenosić. Poza tym lubię „Killera” Choda-
kowskiej (tu jednak ćwicząc trzeba się skupić, 
więc nie zawsze mi to pasuje), bo wiem,                
że zaangażowałam wszystkie mięśnie i ćwicze-
nia są dobrze dobrane. Potrzebuję też czasu          
na babskie pogaduchy, a to mam przy okazji 
zumby, raz w tygodniu staram się być na tych 
zajęciach. I jeszcze sport codzienny: pranie, 
prasowanie, sprzątanie i gotowanie. 
Oprócz ruchu uwielbiam (bardziej niż sport 
oczywiście) słodycze, a sport sprawia,                    
że jedząc świeżutki chlebek z nutellą, mam 
mniejsze wyrzuty sumienia. 
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Jak sport 
wpływa 
na 
psychikę?

Nasze zdrowie ogólne i psychiczne a sport.
Jedną z podstawowych korzyści, jaką daje nam 
sport, jest mniejsze prawdopodobieństwo 
zapadnięcia na wiele chorób, zostało                        
to udowodnione przez tysiące badań nauko- 
wych. Sport przykładowo:
-   obniża poziomu cukru we krwi,
-   przyspiesza przemianę materii,
-   obniża ryzyko powstawania zaburzeń  serco-
wo - naczyniowych,
-   obniża ciśnienie krwi,
-   zapobiega osteoporozie,
-   wzmacnia system immunologiczny.
Z biologicznego punktu widzenia sport powi- 
nien być podstawą ludzkiego życia, płyną              
z niego same korzyści. Dodatkowo aktywność 
fizyczna pobudza organizm do wydzielania 
endorfin tzw. hormonów szczęścia, dzięki 
czemu można osiągnąć stan lekko euforyczne-
go zadowolenia już po niedługim treningu. 
Psychologowie podkreślają, że jest to zjawisko, 
które się nie nudzi, a osoby regularnie uprawia-
jące sport znacznie częściej cieszą się nawet             
z niewielkich, codziennych spraw. Brak ruchu 
spowalnia nas, sprawia, że jesteśmy zmęczeni i 
mamy kłopoty z koncentracją. Sport wzmacnia 
i pobudza nasz organizm do walki z chorobami, 
pomaga w zmaganiach ze stresem, czy zaniżo- 
nym poczuciem własnej wartości.
Już codzienna gimnastyka lub regularne 
ćwiczenia wpłyną na poprawę ogólnej spraw- 
ności i samopoczucia, czy nawet intelektu. 
Wystarczą chociażby 15 - minutowe spacery          
w szybkim tempie, czy bieg wokół osiedla,        
aby dotlenić nasz organizm.   
Poczucie własnej wartości – czy sport                 
w ogóle ma na to wpływ? 
Osoby, które ćwiczą, wyrabiają swoją sylwet-
kę, mają większe poczucie własnej wartości. 
Przyjęło się, że smukła i wyrzeźbiona sylwetka 
jest wzorcowa, w związku z tym przypisujemy 
ludziom, którzy mogą się pochwalić taką 

figurą, inne korzystne cechy – wytrzymałość, 
siłę, konsekwencje, pracowitość…
Sport bronią przeciw słabości?
Często bywa tak, że potrafimy wmawiać sobie 
słabość, myślimy, że nie może nam się udać 
pokonanie 10 km w biegu. Brak wiary w siebie 
i odwieczne narzekanie na swoją sylwetkę            
są problemem, z którym należy walczyć! Sport 
powinien być bronią na nasze słabości, 
wyznaczanie celów zaś priorytetem. Tak na- 
prawdę każda aktywność zaczyna się w naszej 
głowie, pytanie jest tylko takie, czy pozwolić 
wygrać leniwej, pesymistycznej wizji, czy pod- 
jąć wyzwanie? Ryzykuj! Baw się! Sport to 
zabawa, która uskrzydla i daje możliwość 
pokonywania swoich barier i lęków. Nie rezyg-
nuj z aktywności fizycznej, bo jesteś za gruby, 
za niski, wykorzystaj swoje walory i znajdź 
taką dyscyplinę, która będzie sprawiać                   
ci ogromną przyjemność. Nie ważne czy                
to siłownia, zumba, piłka nożna, czy narty, 
liczy się każdą zgubiona kaloria i pokonana 
słabość! Najmniejszy wysiłek wystarczy, aby 
poczuć się lepiej i się odprężyć. Warto zatem 
rozpocząć dzień nawet od krótkiej przebieżki. 
Sport może niekorzystnie wpływać na psy- 
chikę – prawda czy bujda?
Regularne uprawianie sportu wyrabia dobre 
nawyki dbania o swoje zdrowie, rozwijania 
pasji, czy walki z chandrą. Sport jest po prostu 
wielką radością, a ruch to synonim słowa 
szczęście. Psychika zyskuje na naszej aktyw- 
ności, udoskonala się i staję się lepsza. Osoby, 
które uprawiają jakikolwiek sport częściej                
są asertywne i lepiej ich mózg działa na ogół 
całego ciała. 
Owszem zdarzają się przypadki osób, które 
wpadają w uzależnienie od ruchu    i zdrowy  
tryb życia. Są to nieliczne przypadki ludzi, 
którzy w ten sposób odreagowują stres, proble-
my rodzinne czy zawodowe. W takim wypadku 
warto zgłosić się po fachową pomoc do lekarza.

Zuzanna Żak
Od niepamiętnych czasów sport jest dużą 
częścią ludzkiego życia. Już w starożytności 
organizowano przeróżne zawody i turnieje, 
wiedziano bowiem, że rozwój fizyczny          
jest równie ważny, jak ten intelektualny.        
Już wtedy wiadomo było, że sama wiedza     
nie wystarczy. Bez mocnego i wysportowane-
go ciała człowiek w tamtych czasach nie był 
traktowany z szacunkiem. Obecnie sport               
ma wiele innych znaczeń m.in. jako czynnik 
odstresowujący,  relaksujący, zawodowy, 
bądź po prostu pasjonujący. Sport kojarzy 
się ze zdrowiem, siłą, witalnością, a czy na 
pewno tak jest? Jakie skutki zostawia on na 
psychice oraz czy można się od niego 
uzależnić?

Pamiętaj! 
Ruch i psychika 
idą w parze! 
Uprawiaj sport z radością, 
ale równocześnie                
z rozwagą. 
Staraj się go wplatać 
w codzienne życie 
nawet w małych dawkach. 
Dbaj o swoje zdrowie 
psychiczne 
i fizyczne 
przez sport, 
to najlepszy lek 
na słabości!

1

DUCH

Czy ruch może być modlitwą?
Kornelia Gołębiewska

Ruch czy taniec kojarzy się najczęściej             
ze sportem, różnymi aktywnościami, działal-
nością artystyczną, hobby lub rekreacją. 
Pewnie mało kto by pomyślał, że ruch może 
być też piękną modlitwą. A przecież to nasz 
kochający Ojciec dał nam te wszystkie 
możliwości, więc dlaczego nie korzystać             
z tego, aby się do Niego przybliżać?
 
We wspólnocie SECiM modlitwa ruchem 
przybiera formę modlitwy flagami. Podczas 
spotkań modlitewnych oraz comiesięcznej 
Mszy Św. osoby służące w ten sposób ustawia-
ją się w różnych miejscach kościoła. Czasem 
perspektywa stania przez dłuższy czas z rękami 
w górze nie wydaje się atrakcyjna, mimo                
to znajdują się osoby, które chcą to robić, nawet 
jeśli nie są amatorami sportów. Chcą to robić 
dla Jezusa, ponieważ właśnie w taki sposób 

wyrażają to, kim On dla nich jest. Przez 
używanie flag można przedstawić wiele 
emocji, bez słów pokazać to, co ma się w sercu. 
Wiele razy słyszałam od osób, które bały się 
podjąć tej posługi np. ze względu na problemy 
z barkami, że bardzo cieszą się z podjętej 
decyzji, gdyż sam Duch Święty niesie ich ręce   
i mogą uwielbiać Pana. 
Flagi to nie tylko ruch. To również cała gama 
kolorów, które dobierane są w zależności od ich 
znaczeń i świąt obchodzonych w Kościele. 
Kolorystyka flag używanych w konkretnym 
dniu nie jest ściśle określona, jak kolory szat 
liturgicznych. Przykładowo kolor czerwony 
symbolizuje miłość Ojca, która najpełniej 
wyraziła się przez krew Jezusa przelaną za nas, 
kolor pomarańczowy to ogień Ducha Świętego, 
kolor żółty jest kolorem radości, a złoty wyraża 
chwałę Boga. Tutaj nieustannie doświadczam 

działania Ducha świętego. Czasami długo 
zastanawiam się jakie flagi będą odpowiednie, 
czasem wręcz do końca nie jestem pewna 
wyboru, a podczas modlitwy okazuje się,            
że wszystkie elementy ze sobą współgrają.
Wspomniałam o rodzaju takiej modlitwy jako   
o służbie. W moim doświadczeniu nigdy nie 
zastanawiałam się nad tym aspektem, do czasu 
aż usłyszałam od pewnej osoby podziękowania 
za posługę. Osoba ta powiedziała, że patrzenie 
na flagi pomogło jej się modlić, a ja stałam 
zdziwiona. W końcu dotarło do mnie, że działa-
nia podejmowane po to, aby we wszystkim Bóg 
był uwielbiony, niosą dobro, o którym nawet 
bym nie pomyślała.
Wszystkich, którzy chcą zobaczyć taką formę 
modlitwy zapraszam na Mszę Św. w każdą 
drugą niedzielę miesiąca o godz. 14.00                   
w kościele pw. św. Pawła w Bielsku-Białej.



6678 km 
po 
Europie

Relację spisała Weronika Pilszak

Wyprawa rozpoczęła się w zwykły niedzielny 
poranek 19 kwietnia 2015 roku o godz. 7 rano 
w Kozach koło Bielska-Białej. Przed nami była 
wielotygodniowa podróż czym się da, w tym 
pieszo milion kroków z plecakami po drogach       
i bezdrożach Hiszpanii tzw. francuskim 
szlakiem św. Jakuba. Pierwszy etap, dotarcie    
do Saint Pied de Port podzieliliśmy na kilka 
podetapów i jego pokonanie zajęło nam 3 dni.
Po przybyciu na miejsce zdecydowaliśmy,            
że jeszcze tego dnia wyruszymy w dalszą 
drogę. Początkowo pogoda nam sprzyjała. Było 
ciepło (wyszliśmy w samych podkoszulkach). 
Jednak, jak to bywa w górach, pogoda  szybko 
się popsuła. Zaczął wiać tak silny wiatr,                  
że trudno było utrzymać się na nogach. Zrobiło 
też się potwornie zimno. Zaczął padać deszcz,      
a następnie śnieg.

Następnego dnia szliśmy w pięknej scenerii 
ośnieżonych gór i zielonych łąk 37 km. 
Wieczorem dotarliśmy na przedmieścia 
Pampeluny do Trinidad de Arre. 
Rano, trzeciego dnia  z trudem wstaliśmy                
o 7.30. Stopy bolały nas strasznie. Szybko 
przeszliśmy przez piękną Pampelunę. I to był 
kolejny błąd. Osobiście nie lubię miejskiego 
zgiełku, bowiem znika w nim atmosfera 
skupienia i refleksji szczególnie tak ważna 
podczas tego typu wędrówki. Ale okazało się, 
że mojego towarzysza pasjonuje zabytkowa 
architektura i przez całe popołudnie miał 
pretensje, że zabrakło mu czasu na zwiedzanie    
i zrobienie zdjęć (będzie ich później robił 
dziesiątki niemal w każdej miejscowości!).       
Na szczęście, przed nami było jeszcze                      
co najmniej kilka dużych miast (np. Logrono, 
Burgos, Leon i Santiago de Compostela).
Następnego dnia, około południa, weszliśmy     
na  grzbiet Sierra del Perdon (700 m n.p.m.). 
Jest on ozdobiony pomnikiem kroczących 
pielgrzymów i rzędami ogromnych wiatraków. 

Z tego miejsca do Santiago pozostało nam już 
tylko (!) 699 km. Przez kolejne dni szlak 
przebiegał wśród malowniczych wzgórz i pól, 
czasem winnic. W nielicznych miejscowoś- 
ciach mijanych po drodze jak zwykle nie było 
sklepów. Tak więc trochę głodowaliśmy.
Kolejny etap, czyli przejście z Burgos do Leon 
(181 km) zajęło nam 8 dni. Z krajobrazu 
zniknęły wyższe zalesione wzniesienia i pojaw-
iły się ogromne, suche i puste płaskowyże bez 
śladu cienia, ale za to z mocnym wiatrem. 
Dziewiątego maja weszliśmy do Leon.
Następnego dnia wyruszyliśmy na kolejny, 
przedostatni etap wędrówki z Leon do Sarii 
(176 km). Pokonaliśmy go w 7 dni. Szlak 
prowadził początkowo wśród zielonych pól, 
wzgórz, by następnie przejść w pustkowia gór 
Montes de Leon. Zanim zatrzymaliśmy się           
w El Acebo przeszliśmy przez przełęcz Fonce-
badon (1504 m. n.p.m.), na której znajdował się 
Cruz de Ferro (na drewnianym palu osadzony 
metalowy krzyż). W tym miejscu zgodnie              
z pradawną tradycją celtycką, rzymską                      
a następnie chrześcijańską zostawiłem zabrany 
z ogrodu kamień, który pozostali w kraju 
członkowie rodziny pięknie opisali, i który 
przez 600 km niosłem w plecaku.
Tak naprawdę teraz poczułem czym było i jest 
wędrowanie po tym szlaku. Najmniej liczyło 
się samo dojście do celu. Prawdziwy cel 
camino bowiem to przede wszystkim spotkanie 
z samym sobą, później z drugim człowiekiem - 
dopiero wtedy można doświadczyć spotkania         
z Autorem tego świata (istotne jest zachowanie 
tej kolejności). Camino to po hiszpańsku 
„droga”. Ten termin nabrał dla mnie w miarę 
pokonywanych kilometrów przede wszystkim 
znaczenia symbolicznego i egzystencjalnego.
Pokonanie ostatniego etapu z Sarii do Santiago 
de Compostela tak naprawdę zajęło nam trzy 
dni.  Jeżeli weźmiemy pod uwagę sam moment 
oficjalnego zakończenia wędrowania po szlaku 
św. Jakuba, czyli uzyskanie dyplomu z Oficina 
del Peregrino i uroczystą Mszę św. w katedrze 
odprawianą codziennie w południe, to cztery, 
bowiem zatrzymaliśmy się wieczorem 
trzeciego dnia na przedmieściu Santiago                 
w Monte del Gozo (4 km przed katedrą). Tego 

(w tym milion kroków 
po drogach 
i bezdrożach Hiszpanii 
szlakiem francuskim 
św. Jakuba)

Opowiadał Janusz Pilszak

dnia przeszliśmy 38 km i mogliśmy jeszcze 
dojść do centrum ale nie miało to większego 
sensu (biuro pielgrzyma było już zamknięte, 
msza na zakończenie była w południe). Szlak 
prowadził w większości poboczami ruchliwych 
dróg, a tylko czasem wśród gajów eukaliptu-
sowych porastających niewielkie wzgórza.
Dwudziestego maja wczesnym rankiem 
wyruszyliśmy do katedry w Santiago                       
de Composteli. Następnie odstaliśmy swoje          
w kolejce do Oficina del Peregrino. Msza św. 
dla pielgrzymów miała się rozpocząć w połud-
nie. Zatem mogliśmy w spokoju udać się              
do relikwii św. Jakuba) i objąć jego figurę 
ubraną w złote szaty w ołtarzu głównym 
(istnieje taki zwyczaj). Tuż przed dwunastą 
wróciliśmy do katedry. No i wtedy się okazało, 

że wszystkie ławki były już zajęte przez piel- 
grzymów autokarowych, którym przewodnicy 
doradzili, by odpowiednio wcześniej przybyli 
do katedry. Dla nas, po 28 dniach pielgrzy-
mowania z plecakami i przebyciu pieszo 800 
km nie miało to żadnego znaczenia. Usiedliśmy 
w kącie katedry na plecakach i tyle. Pod 
jednym z filarów dostrzegłem natomiast trzy 
Kolumbijki, które tak jak my przeszły cały 
francuski szlak. Dzisiaj minęliśmy je również 
po drodze do katedry. Stopy miały tak zmasak-
rowane i były tak zmęczone (spały piętnaście 
kilometrów przed Santiago i by dotrzeć                 
na miejsce na czas wstały w środku nocy),            
że gdyby nie kijki to pewnie by do katedry          
nie doszły. W katedrze rozglądały się bezradnie 
za jakimś wolnym miejscem, by usiąść. 

Niestety w ławkach siedzieli świeżo wykąpani 
autokarowi pielgrzymi w odświętnych strojach 
i ani myśleli ustąpić miejsca jakimś brudasom. 
Gdy rozpoczęła się liturgia i przewodniczący 
jej biskup wyczytał ich nazwiska i drogę jaką 
przebyły dotarło do nich, że to już koniec. 
Popłakały się ze wzruszenia i szczęścia.
Po mszy kupiliśmy bilety na autobus do Ulm  
za 170 euro każdy. Mój kolega uznał, że              
tak będzie najlepiej. Z Ulm mieliśmy pociągi-
em przejechać nad Jezioro Bodeńskie do jego 
znajomych, gdzie zostawiliśmy w depozycie 
samochód i zbędne rzeczy i następnie tym 
środkiem lokomocji wrócić do Polski.  Podróż 
ta obfitowała również w wiele wydarzeń.             
W niedzielę 24 maja o godz. 19 po 35 dniach 
dobiegła końca.

Filmowa galaktyka, czyli klasyka 
kinowa okiem uczniów

Janek Jasiński   

Janek Jasiński, uczeń klasy 1a, wielki 
pasjonat kina, pisze w swoim felietonie               
o  ulubionym filmie…
Wojna według Quentina Tarantino.
Scenariusz do tego filmu powstawał przez             
10 lat, podobno Tarantino nie miał sensownego 
pomysłu na zakończenie… “Bękarty wojny”, 
bo to o nich mowa, to jeden z najważniejszych 
wojennych filmów. Dzieło opowiada o żydow- 
skim komandzie, działającym podczas                     
II Wojny Światowej na terenach okupowanej 
Francji. Jak wyglądało życie w otoczeniu 
okupanta i pod jego nieustanną kontrolą? Życie 
pod presją, życie w nieustannym niebezpiec-
zeństwie… Psychologiczna gra między boha- 
terami,  potrzeba odwetu, narastające napięcie 
– wszystko to wciąga widza bez reszty. A jeżeli 
do tego dodać, że Tarantino wybrał rewelacyjną 
obsadę, a wśród nich takie gwiazdy jak 
Christorph Waltz, Brad Pitt, Eli Roth, Micheal 
Fassbender, czy Diane Kruger, to otrzymujemy 
kino mistrzowskie. Każdy z aktorów bardzo 
dobrze wcielił się w swoją postać, która ma 
wpływ na fabułę filmu. Warto zwrócić uwagę, 
że filmowy Hans  Lande (Christoph Waltz) 
otrzymał Oscara za najlepszą rolę drugopla-
nową. Nie można też zapomnieć o fantas- 

tycznej ścieżce muzycznej Ennio Morricone.  
Bękarty wojny to film, w którym na każdym 
kroku wyczuć można rękę mistrza Tarantino. 
Wielbiciele twórczości tego reżysera i bez 

podawania nazwiska twórcy wiedzieliby,            
kto za tym dziełem stoi. Obraz zaskakuje           
w całości, na koniec mówimy: niesamowite. 
Ten film trzeba zobaczyć! Polecam gorąco! 

(http://www.nitro.to)
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Regał z książkami i Złodziejka 
Książek

 Karina Łyszczek                     

Tym razem zapraszamy Was do lektury 
recenzji literackiej Kariny Łyszczek.

“Złodziejka książek” trafiła na półki księgarni                   
w 2005 roku, a w 2010 znajdowała się już              
na liście najlepiej sprzedających się książek dla 
młodzieży New York Timesa. Została przetłu-
maczona na ponad 40 języków. W 2013 roku 
wytwórnia Twentieth Century Fox zdecydowa-
ła się na jej ekranizację.
Autorem powieści jest Markus Zusak. Austra- 
lijsko-niemiecki pisarz zdobył uznanie                   
w swojej profesji już za swoją pierwszą publi- 
kacją - The Underdog. “Złodziejka Książek”,           
to jedno z jego najwybitniejszych dzieł. Inspi- 
racją do stworzenia tej książki były opowieści 
zasłyszane od jego matki, Niemki, z czasów 
gdy jej ojczyzna znajdowała się w szponach 
nazizmu. Opo- wiadała mu o bombardowani-
ach Monachium oraz przemarszach Żydów, 
prowadzonych przez miasta do obozów 

koncentracyjnych lub na przymusowe roboty. 
Autor obecnie mieszka wraz żoną i córką              
w Sydney, gdzie pisze, a także pracuje jako 
nauczyciel języka angielskiego. 
Płatki śniegu, miękko osiadające na chłodnej 
ziemi. Pociąg, leniwie toczący się po torach, 
wyrzucający z siebie kłęby ciężkiego dymu.          
A w jednym z wagonów mała dziewczynka,     
nie do końca rozumiejąca jeszcze dlaczego           
jej braciszek nie otwiera oczu, a matka                  
tak bardzo płacze. Krótki pogrzeb i kradzież 
pierwszej książki. Tak rozpoczyna się historia 
Liesel Meminger, młodziutkiej Niemki, rzuco-
nej w wir życia podporządkowanego nakazom 
III Rzeszy. W tych odartych z człowieczeństwa 
czasach musi odnaleźć się w nowej rodzinie, 
poznać zarówno uczucie niezwykle niebez- 
piecznej przyjaźni, jak i miłości. Jej przepełnio- 
ne smutkiem, radością i strachem życie 
opisywane jest przez niezwykłego narratora - 
Śmierć.

“Złodziejka książek” skradła moje serce już po 
pierwszych stronach. Autor mistrzowsko 
poradził sobie z poprowadzeniem historii, 
pomimo wyboru tak trudnego i ryzykownego 
narratora, jakim jest Śmierć. Plastyczne opisy 
otoczenia oraz uczuć pozwalają czytelnikowi 
zapomnieć się w lekturze. Postaci zostały 
bardzo dobrze wykreowane i napisane. Autor 
nie czyni z nich wielkich herosów, których 
uczucia i lęki zostają odrzucone na dalszy plan, 
przysłonięte wielkim dokonaniami. Są po 
prostu ludźmi, którzy borykają się z trudnościa-
mi wojny. Śmieją się i płaczą, a my razem              
z nimi, gdyż dzięki ich “normalności” 
potrafimy się z nimi utożsamić. 
Jest to lektura idealna na spokojne wieczory,          
z kubkiem gorącej herbaty, kocem i pudełkiem 
chusteczek. Mam nadzieję, że zachęciłam                 
Cię, Drogi Czytelniku, do sięgnięcia po tę nie- 
zwykłą opowieść. 

100 LAT NIEPODLEGŁOŚCI

Wielkie Urodziny Polski
Anna Babiński i Marta Macura-Damek

Liceum COR podjęło szereg inicjatyw, które 
uświetniły obchody stulecia Niepodległości. 
Oto najważniejsze z nich.

Narodowe Czytanie
"Nie chodzi tutaj — u kaduka! — o herb ani         
o szeregi przodków podgolonych, z sarmack-
imi wąsami i przy karabelach — ani wydekol-
towane prababki w fiokach. Ojciec i matka — 
otóż i cały rodowód..." - tak zaczyna się "Przed-
wiośnie" Stefana Żeromskiego. Książka                   
ta została wybrana do Narodowego Czytania        
w 2018 roku. Włączyliśmy się w tę akcję                 
i 8 września, wraz z całą Polską, czytaliśmy 
fragmenty dzieła Żeromskiego. 
Dzień Edukacji Narodowej
Motywem przewodnim obchodów święta 
Komisji Edukacji Narodowej było hasło 
"Szkoła niepodległa". W jakim miejscu byłaby 
Polska, gdyby nie praca pokoleń nauczycieli? 
Uczniowie przybliżyli rolę nauczycieli                  
i edukacji w kształtowaniu wolnej Polski. 
Archiwalne zdjęcia, nastrojowa muzyka, 
niezwykłe wspomnienia pokoleń nauczycieli - 
to wszystko tworzyło bardzo wzruszający               
i nostalgiczny klimat. 
Akcja BohaterON
Początkiem października nasi uczniowie mieli 
okazję napisać kartki z podziękowaniami              
za wolność i dar krwi do żyjących jeszcze 
Powstańców Warszawskich. Przelewanie             
na papier słów wdzięczności poprzedziły 
warsztaty, dyskusje nad znaczeniem słowa 
bohater, wirtualne spotkania ze świadkami 
historii, projekcje dokumentów, analiza źródeł    
i relacji z tamtych tragicznych chwil. Ucznio- 
wie  próbowali wyrazić swoją wdzięczność          
za pomocą tylko 20 słów, by w ten sposób 
symbolicznie nawiązać do meldunków wymie-
nianych przez Armię Krajową w 1944 roku. 
Wierzymy, że ta żywa lekcja historii na długo 
zapadnie w ich pamięć. 
Gra planszowa „63”
Przez kilka tygodni wytężonej pracy zespół 
badawczy tworzył unikatową grę planszową, 
której tematem jest Powstanie Warszawskie. 
Koncepcja gry opiera się na stworzeniu dwóch, 
niezależnych od siebie, ścieżek: cywila                    
i powstańca, które w symboliczny sposób 

zmierzają do wspólnego celu, by w schyłko- 
wym okresie Powstania bezpowrotnie się 
rozdzielić. Martyrologię przełamano barwnym 
materiałem anegdotycznym. Kalendarium 
popularyzuje wiedzę, a mnogość ciekawostek 
może zainspirować uczniów do poszukiwania 

informacji o Powstaniu na własną rękę.
Gala Finałowa akcji BohaterOn
Zostaliśmy zaproszeni na uroczystą galę podsu-
mowującą akcję BohaterOn do Teatru 
Polskiego w Warszawie, 13 grudnia 2018 roku. 
Były chwile radości i wzruszenia. Nowoczesne 
aranżacje utworów patriotycznych, wśród 
których nie zabrakło rocka, bluesa i Chopina, 
uświadomiły nam, że postawa patriotyczna,          
to nie martwy twór, ale żywa materia podlega-
jąca ciągłej reinterpretacji. Bankiet z polityka-
mi i gwiazdami kultury sprawił, że poczułyśmy 
się naprawdę wyjątkowo. Ale najważniejszą 
kwestią była wymiana pokoleniowa. Pozna- 
liśmy CUDOWNYCH POWSTAŃCÓW,            
do których pisaliśmy kartki i o których powstał 
nasz projekt edukacyjny „63dni, 63noce”. 
Spotkania z Panią Hanią, sanitariuszką z AK, 

nie zapomnimy do końca życia!
Recital patriotycznych pieśni
Rozgrzewaliśmy się przed wielkimi obchodami 
Stulecia Niepodległości, śpiewając pieśni 
patriotyczne - te znane i te trochę już zapom-
niane. Mieliśmy wspaniałą okazję uzmysłowić 

sobie, jak wielką rolę w spajaniu naszego 
narodu w trudnych czasach odgrywał Kościół. 
A co równie ważne– jak wartości chrześci-
jańskie, o które w COR codziennie walczymy, 
są nam dziś, współczesnym, potrzebne. 
Uroczysty Finał 
Taki dzień zdarza się tylko raz w życiu. Liceum 
COR włączyło się w wielkie obchody Stulecia 
Niepodległości. Przygotowywaliśmy się do 
tego wydarzenia długi czas, program obcho-
dów był bardzo bogaty - o godzinie 11.11 
uroczyście odśpiewaliśmy Hymn Polski, 
pamiętając, że włączamy się w śpiew na pięć 
milionów głosów, bo właśnie o tej godzinie, 
tego dnia w większości szkół polskich 
odśpiewano Hymn... - jesteśmy wspólnotą nie 
tylko szkolną, ale też narodową... Pamiętajmy       
o tym na co dzień.
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Liceum COR – szkoła z sercem i pasją!

Liceum COR, to szkoła chrześcijańska prowadzona przez Fundację SECiM.
W centrum stawiamy zarówno wyniki nauczania jak i indywidualne podejście       
do młodego człowieka. Przestrzegamy zachowania równowagi pomiędzy 
wzrostem wiedzy naukowej a rozwojem świadomości religijnej i kształtowaniem 
charakteru. Chcemy wychowywać młodzież w duchu wartości chrześcijańskich, 
wydobywać zi rozwijać talenty, motywować do rozwoju osobistego. 
Wszechstronny rozwój ucznia jest dla nas bardzo ważny.

Kontakt:

Liceum Ogólnokształcące COR
ul. Sobieskiego 118
43-300 Bielsko-Biała
e-mail: sekretariat@cor.info.pl
www.liceum.cor.info.pl
tel. 33 815 25 96


