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Od Redakcji
Lubisz górskie wycieczki albo 
relaksujący szum fal przy zacho-
dzie słońca? A może bardziej prze-
konują Cię dalekie, dzikie eskapa-
dy? W tym numerze Corniszona nie 
zabraknie żadnego rodzaju podró-
ży! Poznasz wiele wskazówek, jak 
łatwo i tanio podróżować. Dowiesz 
się o historii niezwykłego rowe- 
rzysty oraz wczytasz się w moty-
wujące do ruszenia z kanapy arty-
kuły. Mam nadzieję, że ten lekki, 
ale piękny w swoim minimalizmie 
numer Corniszona oczaruje Cię         
i zostanie w Twojej głowie na dłu- 
go, a szczególnie przypomni się, 
kiedy będziesz zaliczał kolejne 
podróżnicze cele. Miłej lektury!

Redaktor Naczelny 

Zuzanna Żak                                                                   
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Podróże, czyli szczęście 
bez granic!

Od wieków podróże są obecne w życiu 
człowieka. Przemieszczanie się oraz szuka-
nie nowych miejsc mamy w genach,              
tak samo jak ogromną potrzebę szczęścia. 
Chęć poznawania świata, nowych kultur, 
języków to jedno z podstawowych, ale także 
bardzo skrytych pragnień większość 
społeczeństwa. Szczęście kryjące się w fascy- 
nujących i  intrygujących wyprawach, często 
nie jest doceniane, tak jak   to zdobyte dzięki 
m.in. wykształceniu, powodzeniu w rodzinie 
czy pracy. Dlaczego tak często zamykamy     
się na wszelkiego rodzaju eskapady?                
Czy boimy się szczęścia płynącego z podró-
ży? A może obawiamy się poznać samych 
siebie w nowych miejscach i sytuacjach?

Podróże uszczęśliwiają, rozwijają, pozwalają 
poznać różnorodnych ludzi, ich tradycję i język 
oraz dają wolność i poczucie niezależności –    
to argumenty, które są niepodważalne, potwier-
dzi to każdy, kto choć raz w swoim życiu wybył 
na kilka dni z domu, by odkrywać skarby 
naszego pięknego świata. Co więcej, pozwalają 
one wyrwać się z codziennej rutyny, która 
wielu    z nas przytłacza i wprowadza w mono-
tonię. Dzięki wyprawom możemy przekraczać 
swoje słabości i granice postawione w głowie, 
udowodnić sobie, że damy radę mimo wszyst-
ko. Często po wymagającej wyprawie nic już 
nie jest nam straszne, bo podróże to najlepsza 
lekcja życia i wielu innych przedmiotów,             
np. geografii, historii czy gastronomii. Eskapa-
dy pozwalają się zdystansować od małych           
i dużych spraw, zastanowić nad sensem nasze-
go życia – zajrzeć wewnątrz siebie, odkryć 
swoje prawdziwe powołanie i potrzeby. Bywa 
nawet, że wyprawy oczyszczają ze złych 
emocji i wspomnień, są jak lekarstwo na ciągle 
niegojące się rany. 
Podróże dają OGROMNE szczęście. Chcesz 
być szczęśliwy? To bądź, nic nie stoi                             
na przeszkodzie! Nie daj sobie wmówić, że się 

nie da, że podróże są tylko dla zawodowców          
i bogaczy. Trzeba zacząć od małych celów, 
odwiedzić pobliskie miejsca, których jeszcze 
nie znamy. A może znajdziesz w sobie odwagę, 
by zająć się tym na stałe? Największym 
kłamstwem, jakie wbija się nam do głowy            
od dzieciństwa, jest to, że przyjemności                
nie można, a nawet nie należy brać na poważ-
nie. Jeżeli coś nam sprawia satysfakcję, 
możemy to co najwyżej traktować jako hobby, 
ale nie da się z tego wyżyć i czerpać ciągłego 
szczęścia. Bujda! To właśnie podróże są najlep-
szymi lekcjami naszego życia, pomagają się 
rozwijać i poznawać samych siebie, takich 
jakimi jesteśmy nawet w najbardziej ekstremal-
nych sytuacjach. 
Nie rezygnujmy z tego nieograniczonego 
szczęścia, które daje nam sam świat. Nieważne 
czy mamy masę oszczędności, czy ”jednego 
dolara” na eskapady, liczy się chęć poznania 
świata i samego siebie. Już najdrobniejsza 
podróż może sprawić, że zatracimy się w niej 
bez reszty i będziemy wielkimi szczęściarzami, 
czerpiącymi niezwykłą radość z widoków 
zachodzącego słońca, ośnieżonych szczytów 
gór czy szumu oceanicznych fal.

Zuzia Żak, klasa 1a

Jak tanio podróżować �
Zuzia Kine, klasa 1a

Nie zamykaj się na nowe kierunki.
Na pewno są miejsca, które bardzo chcesz 
odwiedzić i masz je już od dłuższego czasu          
na liście miejsc „do zobaczenia” Niestety,             
nie zawsze znajduje się odpowiednią ilość 
pieniędzy , aby się tam udać. Stąd moja rada: 
nie zamykaj się na inne kierunki! 
Szukaj miejsc podobnych, o zbliżonym klima-
cie lub pokrewnych kulturowo. Natkniesz           
się na wiele więcej szans takich jak zniżki, 
przeceny czy rabaty. Oszczędzając, możesz 
wciąż odkrywać ciekawe rejony świata.
Odkrywaj niedalekie Ci rejony.
Masz ochotę coś pozwiedzać, ale nie jesteś 
pewny, co dokładnie ani nie masz za dużo 
pieniędzy? Nie musisz wcale rozglądać                
się daleko i szukać egzotycznych wysp                
czy wysokich wieżowców Stanów Zjednoczo-
nych. Pojedź do sąsiedniego miasta! Zwiedź 
tajemniczą wieś w swoim regionie. Urządź 
sobie biwak w pobliskich górach lub lesie. 
Wybierz się pociągiem w podróż, zwiedzając 
przy tym okoliczne miejscowości. Na pewno 
jest jeszcze sporo miejsc, które tylko czekają   

na odkrycie i odrobinę zainteresowania.
Podróżuj autostopem.
Bardzo ciekawym i jednocześnie tanim sposo-
bem podróżowania jest autostop. Stojąc przy 
drodze z wyciągniętą ręką i kciukiem w górze, 
informujemy kierowców o chęci przyłączenia 
się do ich podróży . Wielkim minusem tego 
rodzaju odkrywania świata jest zagrożenie           
ze strony osób proponujących nam przysługę. 
Nigdy nie wiemy na kogo trafimy, więc lepiej 
nie podróżować samemu i wziąć ze sobą 
znajomych. 
Unikaj podróżowania w sezonie.
Planując swój wyjazd, zawsze sprawdzaj, kiedy 
w kraju, do którego się wybierasz, panuje          
tzw. wysoki sezon i raczej go unikaj. Ceny                     
w hotelach, restauracjach czy nawet w zwyk- 
łych osiedlowych sklepikach są wtedy o wiele            
wyższe. Poza tym tłumy ludzi, które wybierają 
się wówczas na wakacje, mogą utrudniać relaks 
oraz zwiedzanie. 
Podróżuj z namiotem.
Nocowanie w hotelu, pensjonacie czy ośrodku 
zazwyczaj nie jest najtańszą sprawą, a gdzieś 
przecież podczas podróży spać musimy.              
Na pomoc przychodzi nam przenośny i uniwer-
salny namiot. Nie jest to co prawda najwygod-
niejszy i najprostszy w obsłudze nocleg, lecz 

sprawdza się w wielu przypadkach. Zastępując 
hotel namiotem, możemy sporo zaoszczędzić! 
Rozglądaj się uważnie.
Wszyscy wiemy, że ceny biletów wstępu, 
dzięki którym możemy oglądać różne atrakcje, 
są często wysokie. Wybierając przejazd łódką 
dookoła wyspy, musimy zrezygnować z innych 
atrakcji do końca wyjazdu.
Rozglądaj się więc uważnie za darmowymi 
wejściami, które mogą znajdować w zamiesz-
kanej przez ciebie miejscowości.
Jest wiele eventów i miejsc, które możesz 
zobaczyć bezpłatnie.
Ogranicz jedzenie w restauracji.
Zazwyczaj najwięcej pieniędzy podczas podró-
ży przejadamy, oblegając drogie restauracje. 
Oczywiście nic złego się nie dzieje, kiedy           
raz na jakiś czas zjemy coś wykwintnego, 
jednak żywienie się wyłącznie w lokalach 
gastronomicznych jest zwyczajnie drogie.
W przypadku niedługich, jedno lub dwudnio-
wych wycieczek warto pakować sobie pro- 
wiant. Gdy wybieramy się w podróż na dłużej, 
możemy zabrać ze sobą swoje produkty albo 
kupować je na miejscu w hipermarketach,              
a następnie przyrządzić coś same- mu. Wymaga 
to trochę wysiłku, ale zaoszczędzone pieniądze 
możemy wydać na zwiedzanie.
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Cannes, Nicea, 
Monako

To był koniec roku szkolnego, nareszcie 
wymarzone wakacje. Od dawna planowaliśmy 
wyjazd na Lazurowe Wybrzeże. Spełnienie 
marzeń, cudowne miejsce, niezapomniane 
widoki.
Podróż rozpoczęła się z samego rana. Wraz              
z rodzicami wczesnym rankiem spakowaliśmy 
walizki do samochodu i wyruszyliśmy.
Po kilku godzinach jazdy, oczywiście                        
z przerwami na posiłek, dotarliśmy do miejsco-
wości Willach, gdzie mieliśmy wykupiony 
nocleg. Bardzo ładna miejscowość, hotelik 

czysty, miła obsługa. Rozpakowaliśmy nasze 
rzeczy, udaliśmy się na kolację, a po niej                
na krótki spacer po okolicy.
Następnego dnia wczesnym rankiem wyruszy- 
liśmy w dalszą podróż. Po drodze podziwia- 
liśmy piękne krajobrazy i nie mogliśmy się 
doczekać, kiedy dotrzemy na miejsce. 
Wreszcie dotarliśmy do Cannes! Nasz hotel 
znajdował się niedaleko głównej promenady, 
więc tylko chwilka dzieliła nas od pięknej 
plaży, no i oczywiście najważniejszego punktu 
naszej przygody w Cannes - Pałacu Festiwalo-
wego.
Razem z rodzicami weszliśmy po sławnych 
schodach, po których w czasie festiwalu 

Livia Dobies, klasa 1b

przechadzają się największe sławy kina.             
Też przez chwilę czuliśmy się wyjątkowi! 
Potem spędziliśmy czas na plaży i na długim 
spacerze przy przystani jachtów, z których 
niektóre zapierały dech w piersiach. 
Wieczorem wróciliśmy do hotelu, żeby 
odpocząć, ponieważ następnego dnia mieliśmy 
się udać do Monako. Zaraz po śniadaniu 
wyruszyliśmy w dalszą podróż.
Monako wywarło na nas ogromne wrażenie. 
Tyle bogactwa, piękne wille, cudowne jachty     
w porcie, drogie samochody, luksusowe 
sklepy… można się było rozmarzyć i przez 
chwilę znaleźć się w innym świecie. Cały dzień 
zwiedzaliśmy to piękne miasto. Byliśmy pod 
pałacem księcia Monako, na placu przed 
Casino Monte - Carlo, gdzie co chwilę podjeż- 
dżały super drogie samochody z zamożnymi 
tego świata. Cudowna przystań z jachtami 
milionerów… to był niesamowity widok. 
Zwiedziliśmy też przepiękny ogród egzotycz- 
ny. Na koniec udaliśmy się szlakiem rajdu 
Monte Carlo. Tych widoków nie da się zapom-
nieć!
Następnego dnia wyjechaliśmy w stronę Nicei. 
To naprawdę wyjątkowe miejsce... Spacer 
Promenadą Anglików, która ciągnie się na 
długość 7 km, był cudowny. Można było podzi-
wiać niesamowite widoki, przepięknie wille           
i hotele wzdłuż plaży i na wzgórzach.
Stare miasto z jego wąskimi uliczkami i straga-
nami prowansalskimi zwiedzaliśmy z zachwy- 
tem. Udaliśmy się też na Wzgórze Zamkowe, 
skąd rozciągał się piękny widok na miasto.
Po całym dniu wrażeń wróciliśmy do hotelu, 
żeby odpocząć, bo następnego dnia czekała nas 
długa podróż do domu.
Mam nadzieję, że jeszcze kiedyś tam wrócę…



Kulinarne 
rewelacje 
Neapolu 
– czyli 
wieprze 
przed 
perły

Neapol położony na południu Włoch kojarzy 
się z mafią, górami śmieci i wznoszącym                  
się dumnie na horyzoncie, majestatycznym 
Wezuwiuszem. Turyści odwiedzają go gnani 
wyobrażeniami o dymiącym wulkanie, 
ostatnich dniach Pompejów i ruinach Heraklia-
num. Ci mniej liczni odwiedzą to miasto,               
by zobaczyć rosnące przy głównych arteriach 
komunikacyjnych pomarańcze i cytryny,                
a także najeść się najlepszą pizzą na świecie.
Mało kto ma świadomość, że pierwsza pizza 
powstała właśnie w Neapolu. W 1889 roku 
stworzył ją niejaki Raffaele Esposito na cześć 
Królowej Włoch Małgorzaty Sabaudzkiej.            
Od tego czasu tradycyjna neapolitańska pizza 
stała się powodem wielkiej wędrówki ludów 
przesiąkniętych ideą: przybyłem, zobaczyłem, 
obżarstwo zwyciężyło! Apologeci PRAWDZI-
WEJ pizzy głoszą, że przekraczając bramy 
miasta, przeniesiemy się do kulinarnego raju. 
Konsumując już pierwszy kawałek, urzeknie 
nas idealna wielowymiarowa słodycz pomido- 
rów (specjalna odmiana wymagająca słońca             
i wulkanicznej gleby), cienkie ciasto dosłownie 
zalane sosem, wybitny ser klasy D.O.P                      
i aromatyczna, zielona bazylia – czyli finisz 
idealny. 
Tradycyjne neapolitańskie pizzerie oferują 
często tylko dwa rodzaje tego drożdżowego, 
niepozornego placka, który podbił cały świat;  

wyżej opisaną Margeritę i Marinarę, która 
wbrew morskim skojarzeniom składa się tylko 
z ciasta, pomidorów i czosnku (raj dla wegan!). 
Pozorny brak różnorodności nie zniechęca  
jednak turystów. Komitety kolejkowe                     
do Sorbillo ustawiają się już godzinę przed 
otwarciem lokalu – ale trzeba przyznać jedno: 
warto czekać!!! 
Dla Polaka śniadanie w Neapolu może okazać 
się średnio atrakcyjne. Kafeterie oferują 
słodkie bułeczki, utopione w kremach czeko-
ladowych ciasteczka, wypełnione kremem 
zabajone rogaliki  oraz białe „nadmuchane” 
pieczywo odbiegające daleko od moich prefe- 
rencji. Za to kawa…  Kawa wiele wynagradza!

Poznając kulinarne obszary tego tajemniczego 
miasta, może uda nam się odwrócić uwagę           
od dewastacji kultury, zniszczonych budynków, 
samochodów, wszędobylskiego brudu i niebez-
pieczeństw, które niestety nie są wymysłem 
scenarzystów filmowych i literackich fantas- 
tów. Reasumując – współczesny Neapol jest 
miastem dla prawdziwych twardzieli. Takich,  
których nie przerazi widok slumsów w histo- 
rycznym centrum miasta, agresja i testosteron, 
którym kipią młodzi mężczyźni w ciemnych 
uliczkach. Ale chodzi mi też o twardzieli 
najwyższej próby – cichych bohaterów, którzy 
powracając z tego miasta grzechu, z godnością 
i spokojem przyjmą to, co powie im łazienkowa 
waga.

                                                                             

Marta Macura - Damek
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Z Wietnamu do Polski 
na rowerze

Iza Kruczek, klasa 1a

Mikołaj Konior ma 24 lata, jest absolwentem 
V LO w Bielsku-Białej, finansów na HEC 
Paris oraz ekonometrii na SGH. Aktualnie 
jest analitykiem w firmie doradztwa strate-
gicznego. Na rowerze jeździ od zawsze - po 
górach i szosie. Po studiach oraz wszystkich 
praktykach, a przed pierwszą pracą, posta-
nowił zrobić sobie dłuższą przerwę i wybrał 
się na wyprawę rowerową z Wietnamu          
do Polski.
Prowadzi bloga transasiabiketrip.com

Jak wyglądała twoja podróż, którędy 
przebiegała trasa i ile kilometrów zrobiłeś?
Wyprawa trwała pół roku i przejechałem                 
ok. 15 000 km. Zacząłem w Wietnamie, następ-
nie jechałem przez Azję Południowo - Wschod-
nią, Indie i Nepal, góry Azji Centralnej (Kara-
korum i Pamir), uzbeckie i kazachskie pusty- 
nie, promem przez morze Kaspijskie, Kaukaz, 
promem przez Morze Czarne oraz przez 
Europę Centralną do Polski.

Co Cię skłoniło do takiego wyzwania?
Ciężko pracowałem na studiach, ucząc się i od- 
bywając wiele praktyk, i wiedziałem, że potrze-
buję odpoczynku. Rower to był dla mnie 
naturalny wybór, bo naprawdę sporo jeżdżę. 

A dlaczego Azja? 
Kiedyś słyszałem o Polakach, którzy pojechali 
na olimpiadę do Pekinu na rowerach, więc 
stwierdziłem, że zrobię to samo. Ostatecznie 
trasę zmieniłem ze względu na pogodę, wizy 
oraz większe zainteresowanie południem Azji, 
ale idea pozostała ta sama - przebyć Azję                 
na rowerze.

Nie obawiałeś się trudności?
Jazda na rowerze nie jest trudna. Oczywiście 
byłem świadomy zagrożeń, ale bez przesady. 
Nie uważam, że jeżdżenie po europejskich 
drogach jest bezpieczniejsze niż po Azji.                 
Był to duży wysiłek, ale miałem też sporo 
przerw i od dzieciństwa dobrą kondycję. 

Co zrobiło na Tobie największe wrażenie?
Autentyczność ludzi i prostota ich życia. 
Dostawałem najczęściej trzy pytania: jakiej 
jestem religii, czy mam rodzinę i czy mam 
pracę. I to są właśnie priorytety ludzi w krajach 
rozwijających się. Nie kryją się oni ze swoimi 
motywami i nie dorabiają niepotrzebnych teorii 
do prostych rzeczy. Często wprost mi mówili, 
że nie rozumieją, po co jeżdżę po świecie              
na rowerze, to już wykraczało poza ich cele 
życiowe. Ja ich rozumiem .

Jak wyglądały twoje posiłki w czasie tej 
wyprawy?
Jadłem to, co mogłem kupić w lokalnych 
sklepikach. Po drodze zwykle zaopatrywałem 
się w batony i owoce, jakieś lokalne przysmaki. 
Wieczorem starałem się znaleźć restaurację, 
aby zjeść większy posiłek. Na pewnych odcin- 
kach musiałem sam przygotowywać jedzenie - 
zwykle były to zupki chińskie przygotowane      
na kuchence. Nie gotuję zbyt dobrze.

Który moment był najtrudniejszy?
Najtrudniejsza była jazda przez Pamir w Tadży-
kistanie. Nawierzchnia była słabej jakości,         
na przełęczach nie było asfaltu, a na dodatek 
było bardzo zimno. Zwykle po zjechaniu                 
z przełęczy od razu stawałem, rozbijałem 
namiot i kładłem się spać. Wyzwaniem był też 
przejazd przez pustynię w Kazachstanie. 
Miałem wiatr w plecy i postanowiłem zrobić 
470 km w jeden dzień. Zajęło mi to 25 godzin, 
a po dotarciu do celu spałem jakieś 17 godzin.

Planujesz kolejną podróż?
Może za jakieś 2-3 lata wybiorę się przez 
Amerykę Południową na rowerze. Jednak             
na razie nic konkretnego nie planuję.

Dziękuję za rozmowę.
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Liceum COR i wolontariat

Na początku krótka spowiedź:  pisanie arty- 
kułów to dla mnie udręka. Po tylu latach 
nauczania języków obcych - najpierw języka 
niemieckiego, a teraz także języka 
hiszpańskiego, to ani styl nie ten a i ortografia 
czasami i mnie samą zaskakuje… ;)
Mam nadzieję jednak, że pisząc o wolon- 
tariacie, którego jestem koordynatorem                   
w Liceum COR oraz w który jestem zaangażo- 
wana także jako zwykła uczestniczka, 
uskrzydli mnie do napisania paru sensownych 
zdań. Zatem ad rem…
Udział w wolontariacie wyrósł w moim 
przypadku z potrzeby serca i własnych 
doświadczeń. Dziś wśród wielu haseł typu: 
„Pomaganie jest fajne” czy „Warto pomagać” 
odnoszę wrażenie, że nie da się „nie-pomagać” 
i nie da się nie „tracić” czasu dla innych. Wśród 
tak wielkich akcji jak „Zupa na plantach”            
czy „Klapki dla Gambii” i my, czyli cała 
społeczność Liceum COR, wpisujemy się                       
w wielką mapę działań wolontariackich.
Moja wędrówka po tych drogach rozpoczęła  
się w Liceum COR od nawiązania współpracy               

z Ewangelickim Domem Opieki „SOAR”,          
do którego trafiłam na początku roku szkolnego 
wraz z 11 uczennicami liceum.
Kiedy przekraczamy bramy SOAR-u odnoszę 
wrażenie, że czas zaczyna inaczej płynąć                   
i że wyznaczają go historie podopiecznych,       
ich powolne kroki, które słychać na korytarzu, 
kiedy śpieszą dotrzeć na jadalnie, żeby się                   
z nami spotkać, dźwięk poruszającej się windy, 
która wiezie panią Elę, no i to słynne pytanie 
pani Ani: „To co? Dzisiaj działamy?” W takim 
momencie uświadamiam sobie, że pomimo 
tego, iż dzieli nas trochę lat, wszyscy nasi 
podopieczni, z którymi spotykamy się przynaj- 
mniej raz w miesiącu, czują się potrzebni.         
Tak, jak i my.
W ramach wolontariatu podejmujemy także 
inne formy działania, jak np. włączenie się           
w akcję „Pola Nadziei” i tworzenie smacznych 
kanapek pod okiem pani Ani Twardawy,                 
a następnie sprzedawanie ich, aby uzyskać 
środki na rzecz hospicjum czy zbieranie 
artykułów potrzebnych Polakom mieszkającym 
na Kresach.

Wierzę, że i dzisiaj są aktualne słowa Jana 
Pawła II, który mówił, że człowiek jest wielki 
przez to, czym dzieli się z innymi. 
My w każdym razie staramy się temu  sprostać.

Kilka refleksji młodzieży po pierwszej wizycie 
w Domu Opieki SOAR:

Natalia:
“Na początku byłam do tego wyjścia 
sceptycznie nastawiona... Lecz gdy już 
znaleźliśmy się w środku i zobaczyłam tych 
uśmiechniętych, sympatycznych ludzi, to aż mi 
się miło na sercu zrobiło. Było naprawdę 
fajnie!”

Sabina:
“Bardzo się cieszę, że mogłam spędzić czas              
z tak wspaniałymi ludźmi. Również zobaczyłam 
w ich oczach smutek i szczęście. Smutek                          
z powodu samotności a szczęście z tego 
powodu, że dostali zainteresowanie ze strony 
innych. Jestem bardzo zadowolona i nie mogę 
się doczekać kolejnego wyjścia”.

Alina Konior
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Regał z książkami i ... 
„Dla Ciebie Wszystko”

 Zuzia Górna, klasa 1a                     

Powieść pt. ,, Dla ciebie wszystko” autorstwa 
Nicholasa Sparksa została wydana w 2010 
roku. Cztery lata po publikacji książki na jej 
podstawie powstał film z udziałem Jamesa 
Marsdena i Michelle Monaghan.
Tematem dominującym w książce jest zakaza-
na miłość pomiędzy Dawsonem Colem                     
a Amandą Collier. 
Chłopak wyrastał w rodzinie uważanej                   
w mieście za najgorszą i niebezpieczną, nikt    
nie chce mieć z nimi do czynienia. Amanda 
wychowywała się w zupełnie innym środo- 
wisku, rodzice o nią dbali i otaczali ją miłością. 
Ich światy różnią się od siebie, wszystko 
wskazuje na to, że ich ścieżki się na zawsze 
rozejdą. Los jednak chce dla nich inaczej,          

gdy spotykają się kilka lat później, są już 
zupełnie innymi ludźmi. Pomimo, że każdy            
z nich ma już poukładane życie prywatne,            
ich miłość odradza się bardzo szybko…
Cole i Amanda są żywym przykładem przysło-
wia ― ,,stara miłość nie rdzewieje”.                     
Morał wynikający z ich historii jest taki,                
że miłość odciska na nas swoje piętno. 
Książka jest wzruszająca, a pisarz opisał relacje 
bohaterów z uczuciem, co wywołuje u czytelni-
ka wiele emocji. Gdy przeczyta się początek 
książki, będzie się chciało więcej i więcej.
Koniec książki może zaskoczyć, lecz jak?  
Żeby się tego dowiedzieć, zachęcam do prze- 
czytania tej wspaniałej lektury.

O fantastyce świata… słów kilka

Tworzenie własnego świata, który ma zgoła 
inne normy i zasady niż ten nam dobrze znany, 
nawet we własnej wyobraźni, było dla nas 
fascynujące. Pewnego dnia ktoś stwierdził,      
że warto by się podzielić z innymi własnymi 
wyobrażeniami, a przy okazji zawrzeć                    
w tekście wyraźnie widoczną dopiero                     
na samym końcu puentę. Tak oto powstały 
baśnie i bajki. Na początku mogłoby się 
wydawać, że ich świat jest schematyczny                 
i uporządkowany, lecz nic bardziej mylnego! 
Przykładowo baśnie chińskie są dla nas 
zupełnie odrealnione, gdyż powstawały one           
w innym kręgu kulturowym, który na domiar 
był niezwykle hermetyczny. Bardzo ciekawym 
gatunkiem literackim są legendy, gdyż zacho- 
wują wierzenia dawnych lat i pokazują najle- 
piej  mentalność naszych przodków. Na funda- 
mencie fenomenu tych umoralniających opo- 
wieści powstało mnóstwo nowych gatunków 

literackich, m.in. fantastyka, która to później 
przekształciła się w fantastykę młodzieżową. 
To właśnie ten rodzaj literatury ma największy, 
moim zdaniem, wpływ na charakter i póź- 
niejsze kształcenie młodego człowieka, 
ponieważ dzieci są otwarte na nowe wrażenia. 
Nie mają także jeszcze do końca ukształto- 
wanego światopoglądu. To tyle z tematu 
pochodzenia fantastyki. Należy zaznaczyć 
oczywiście, że warto sięgnąć także po inne 
gatunki, gdyż są one równie ciekawe, co wyżej 
przedstawiony. Osobiście polecam literaturę 
popularno-naukową, ponieważ kluczem do zro- 
zumienia zasad innych światów, jest zrozu- 
mienie zasad własnego. Do nurtu fantastyki 
należy wiele podgatunków i rodzajów, takich 
jak na przykład science-fiction lub też fantasy. 
Wybór należy w głównej mierze do czytelnika, 
lecz wpływ na jego decyzję mają też trendy 
oraz przeróżne rekomendacje i krytyki. 

Lubomir Jachowicz, klasa 1a
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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 i 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


