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Czytelnicy, witam Was serdecznie! 
 

 

Z przyjemnością składam na Wasze ręce efekt kilkumiesięcznej wytężonej pracy 
Naszych Redaktorów. Jest to pierwsza publikacja w nowym roku kalendarzowym 
- 2019, druga zaś ze mną w roli Redaktor Naczelnej.  
Przemyślenia utrwalone w artykułach obejmują miesiące zimowe, dlatego nie 
zabraknie w nich informacji o tym, co wtedy wydarzyło się w życiu Naszego 
Liceum.  
Zima to czas, gdy chłód, biel lub też szarość zewnętrzna może zaglądać również 
wewnątrz, powodując często wzmożone refleksje na temat różnorodności życia: 
wartości, oddziaływań międzyludzkich oraz przebytych przez człowieka 
indywidualnych dróg. W tym numerze spotkacie się z dozą takiego przeżywania            
i odczuwania, którego wyrazicielem jest S Ł O W O. Przeczytacie między innymi 
o miłości jako sile zdolnej udźwignąć i oddalić negatywy, ukazując jednocześnie 
nieocenioną wagę bycia człowieka z drugim człowiekiem. Obiektem inspiracji 
Naszych Redaktorów stał się również film, z którym mieliśmy okazję wejść                 
w dialog za sprawą projektu KinoSzkoła – mowa o „Najlepszym” w reżyserii 
Łukasza Palkowskiego.  
 
Życzę, aby wędrówka po stronach tego wyjątkowego w swojej istocie wydania 
ukazała wcześniej nieodkryte, a tym samym wzbogaciła Was o nowe, ale wciąż 
Wasze jednostkowe spojrzenia!  
 

Aleksandra Wasilewska 
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21 listopada klasa 2A miała okazję udać się do teatru na spektakl „Wszystkie 

dzieła Szekspira”. 

 

Przedstawienie ma niezwykłe tempo. Aktorzy w ciągu kilku sekund 

zmieniają się w kolejne, legendarne postacie z Szekspirowskich dramatów.                              

Artyści to mistrzowie teatralnej metamorfozy. Doskonale odnajdują się                
w pastiszu, grotesce czy ironii. Wystarczy założyć wianek, kapelusz, 

zmienić sposób chodzenia czy mimikę  i już scena wzbogacona jest    o inną 
postać. Trudno nie zareagować sercem, kiedy na scenie rozgrywa się 
„Romeo i Julia”, czy śmiechem, oglądając góralską wersję „Makbeta”. 

Ogromne emocje towarzyszyły mi, gdy pojawiła się scena teatru w teatrze             

z „Hamleta”, w której uczniowie i nauczyciele mogli aktywnie uczestniczyć, 
odgrywając role.  

Widowisko wywołuje silne pozytywne emocje u publiczności, co świadczy 

o jego wyjątkowości. 

 

Mam nadzieję, że będzie więcej okazji do wyjazdów na podobne 

przedstawienia  realizujące zasady: docere, delectare, movere. 

 

 

 

 
 

Sandra Szadziewska



Pod koniec listopada w naszej szkole odbyło się spotkanie zorganizowane przez uczennice 

klasy II C: Karolinę Wojciechowską i Hannę Drewnowską z okazji stulecia uzyskania 

praw wyborczych przez kobiety w Polsce. 

Dziewczęta przygotowały ciekawą  prezentację multimedialną. Wynikało z niej, że zaraz po 

powstaniu niepodległego państwa polskiego, w dobie formowania się nowych granic, 

teoretycznie siódmego listopada tysiąc dziewięćset osiemnastego roku, obywatelki nowo 

powstałego państwa uzyskały prawa wyborcze, a oficjalnie – dwudziestego ósmego 

listopada tego samego roku. Do przyznania kobietom praw wyborczych przede wszystkim 

przyczyniła się tzw. „Wielka Wojna” (I Wojna Światowa), w wyniku której nastąpiła 

gwałtowna zmiana w obyczajowości społeczeństwa europejskiego jak i jego demografii.    

W czasie tego czteroletniego konfliktu walczące państwa zmobilizowały rzesze żołnierzy. 

Wyniszczająca wojna spowodowała, że wielu  mężczyzn nie powróciło do domów, więc to 

kobiety musiały przejąć odpowiedzialność za bezpieczeństwo swych rodzin. Wielu 

weteranów odniosło poważne, często nieodwracalne urazy fizyczne i psychiczne, przez co 

wzór rodziny pod przywództwem silnego ojca i męża uległ zmianie.  

Już od stu lat kobiety cieszą się prawami wyborczymi na równi z 

mężczyznami. Na skutek uzyskania w przeszłości przez kobiety również 

innych praw dzisiaj możemy być dumni z faktu, że współtworzą one 

rzeczywistość. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dominik Saczko          
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,, Nasze życie będzie jak poemat 

Trzeba tylko znaleźć dobry temat 

Trzeba się odnaleźć w każdej chwili 

Trzeba być 

Tyle jeszcze drogi jest przed nami 

Z tym że trasę wyznaczymy sami 

Po co dalej w miejscu tkwić 

Kiedy trzeba żyć  ‘’ 
              

                                  - ,,Życie jak poemat” Szymon Wydra –
 

Wydarzenia ostatnich dni skłoniły mnie do głębokiej refleksji na temat tego, czym 

właściwie dla mnie oraz wielu innych młodych ludzi jest życie.  Co tak naprawdę 
oznacza owa wartość? Na co dzień nie zastanawiamy się nad tym, co zostało nam 

ofiarowane. Jednym z praw młodości jest przekonanie o nieśmiertelności. Bywamy 

nieostrożni w swych działaniach. Złościmy się na rodziców, gdy zabraniają nam wyjść 
na dyskotekę, nie rozumiejąc, że robią to z obawy o nas. Codziennie spotykamy się               
z wieloma zagrożeniami na naszej drodze. Czy zastanawiamy się nad tym, co 

mogłoby się stać? Najczęściej po prostu przeklniemy nieuważnego kierowcę, który 

prawie potrącił nas na pasach, aby za chwilę zapomnieć o tym zdarzeniu. Każda, 

nawet najmniej istotna z pozoru decyzja, zaważa na naszej dalszej egzystencji. To 

oczywiste, prawda? Dlaczego więc nadal żyjemy jakbyśmy byli nieśmiertelni? To, że 

istniejemy jest pewnego rodzaju cudem. Cudem, na który najczęściej jedynie 

narzekamy. To prawda, nie wszystko jest lekkie, są chwile ciężkie, które sprawiają, że 

mamy ochotę zniknąć. Co więc jest na tyle silnego, by odwieść nas od 

samodestrukcji? Nadzieja na lepsze dni. Miłość ofiarowana nam bezinteresownie. 

Przyjaźń, którą jesteśmy obdarowywani. Piękno dostrzegalne w każdym elemencie 

przyrody.  Wszystko to byłoby jednak bezsilne, gdyby nie czas. Czas, który 

najczęściej działa na naszą korzyść. Pozwala na uporanie się z problemami. To 

nieprawda, że leczy rany, jeśli są naprawdę głębokie, pozostawi blizny. Blizny,                  

z którymi jesteśmy w stanie żyć. Tutaj pojawia się pytanie. Skoro jesteśmy świadomi 

cierpienia, które może przyjść do nas każdego dnia, dlaczego wciąż odkładamy 

wszystko na jutro? Na jutro, którego może nie być. A przecież całym sensem życia 

jest przeżyć je  z dnia na dzień, gdyż nigdy nie jesteśmy pewni iloma jeszcze 

godzinami możemy się cieszyć. Aby naprawdę móc czerpać z niego radość, 
zaakceptujmy fakt, że kiedyś dobiegnie końca. Bo to jedyna pewna rzecz na tym 

świecie. A więc nieustannie walczmy o nasze marzenia, spełniajmy je, nie możemy 

pozwolić sobie na zaprzepaszczenie  szansy, ponieważ czy tak naprawdę możemy 

mieć pewność, że dostaniemy kolejną? 

Katarzyna Mironkiewicz 
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WYWIAD 

 
Z JULIĄ 

WŁODARZ 
 
 

 

1. Czy muzyka była z Tobą od samego początku? 
Tak, zamiłowanie do śpiewania pojawiło się już w dzieciństwie. Początkowo śpiewałam tylko     

w domu, co już wtedy sprawiało mi dużą przyjemność. Pierwszy poważny publiczny występ to 

konkurs „Śpiewać każdy może” w 2011 roku, gdzie udało mi się zdobyć II miejsce. Wtedy 

stwierdziłam, że chciałabym realizować swoją pasję nie tylko w domowym zaciszu. 

 

2. Uczęszczałaś do szkoły muzycznej  lub brałaś prywatne lekcje? 
Początkowo uczęszczałam na grupowe zajęcia wokalne organizowane w białogardzkim 

Centrum Kultury, z czasem dołączyłam do zespołu wokalnego G91 pod kierownictwem pani 

Iwony Barskiej- Dudzicz, z którym występuję do dziś, śpiewając w czasie lokalnych imprez 

oraz uczestniczę w cyklicznych koncertach. 

 

3. Masz jakichś idoli? 
Adele, Beyoncé i Alicia Keys to wokalistki, które bardzo cenię za ich niepowtarzalne głosy                  

i wielki dorobek muzyczny. Jednak oprócz nich słucham bardzo wielu artystów i staram się nie 

ograniczać do jednego gatunku muzycznego, bo myślę, że z każdego można czerpać inspirację, 
a później przełożyć to na dany występ. 

 

4. Gdzie chętnie śpiewasz? 
Chętnie występuję w różnych muzycznych przedsięwzięciach. Jest to duża przyjemność, kiedy 

mogę pokazać szerszej publiczności to, co wcześniej przygotowałam. 

 

5. Jaki rodzaj muzyki wykonujesz? 
Tak jak wcześniej wspomniałam, staram się nie ograniczać do jednego gatunku muzycznego 

oraz jednego typu utworów. Bardzo lubię śpiewać piosenki soulowe. Śpiewam zarówno utwory 

energiczne, dynamiczne jak i te spokojne, ich wybór zależy od rodzaju występu, na którym je 

wykonuję. 
 

6. Kiedy kolejny recital? 
Na razie w planach nie ma kolejnego recitalu, jednak już niedługo odbędzie się kolejny koncert 

zespołu G91, w którym również będę miała okazję wystąpić. 

                 Alicja Kopak 
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Niedokończona historia 

Z zamkniętymi oczami pozwalała porwać 

się wszechobecnej czerni, jakby walka 

była niewykonalnym zadaniem, które 

wymagało nadludzkiego wysiłku. Kolejny 

raz chciała opaść bezwładnie na kolana, 

wytrzymując każdy zarzut skierowany            

w jej stronę. Jednak pomimo tego nie 

uroniłaby łzy. 

Sama nie wiedziała, co dokładnie było 

powodem jej nieprzerwanie suchych 

policzków, które nawet podczas fali 

wspomnień nie ukrywały się pod 

przezroczystą, słoną taflą. Może nie 

posiadała już łez, może przestawała 

rozumieć obecną sytuację. A może 

zwyczajnie jej wnętrze dawno umarło, 

pozostawiając jedynie funkcjonującą 

skorupą, która starała się marnie 

imitować żywą jednostkę. 

Ciche westchnienie opuściło jej usta, gdy 

poczuła, jak ciemność ponownie zaczęła 

zatapiać w niej swoje szpony, starając się 

rozerwać. Robiła to nieustannie od 

dwóch, niemiłosiernie dłużących się lat, 

za każdym razem odnosząc porażkę                

i obiecując, że następnym razem 

ostatecznie stanie się nic nie znaczącymi 

kawałkami. Ostrymi fragmentami, które 

zmienią się w ostrze i pozbawią życia 

kolejnego członka jej rodziny, ostatecznie 

skazując ją na samotność. 

A ona będzie mogła jedynie patrzeć                 

i skomleć na dnie samej siebie z bólu, 

który zawładnąłby całym jej ciałem. 

Miała wrażenie, że z każdą minutą 

spadała coraz szybciej, zbliżając się 

nieubłaganie na sam dół tej jakby 

niekończącej się otchłani, choć                            

w rzeczywistości wręcz stała w miejscu, 

jakby poczucie winy samo ustawiło ją jak 

martwą naturę na tle rozpaczy. 

Zdziwiona uchyliła powieki, czując na 

swojej twarzy słabe, lecz wyczuwalne 

ciepło, które biło od bladego światła 

niespełna pięć metrów od niej. Jej wargi 

mimowolnie oddaliły się od siebie,                    

a szeroko otwarte oczy odgoniły 

obojętność, która do tej pory była jej 

jedynym wyrazem twarzy. 

Wręcz anielskie światło okazało się dłonią 

szatana, która lodowatymi palcami 

oplotła jej bladą szyję, zmuszając do 

przypomnienia sobie tych wszystkich 

chwil, gdy ona szykowała się na bal, 

podczas gdy jej matka konała na łóżku, 

patrząc śmierci prosto w oczy. 

Ten moment ukazywał się jej za każdym 

razem, gdy tylko zamykała oczy, by choć 

na chwilę odpocząć od tego chaotycznego 

i przepełnionego bólem świata.                  

Jego kolory nie bladły z biegiem czasu,             

a ona wtedy zrozumiała, że nieważne, ile 

lat by minęło, jej rany nie będą w stanie 

się zabliźnić. To było jedynie piękne 

zdanie, które dawało ludziom nadzieję, 

wpędzając ich po czasie w uciążliwą 

frustracje, gdy pomimo tylu milionów 

minut, nic się nie zmieniało. 

Widziała to wszystko ponownie, otoczona 

obrazami z tamtego dnia. Ona w zwiewnej 

sukience, na której widniały pięknie 

rozkwitnięte kwiaty wiśni, i jej matka, 

leżąca wśród białej pościeli z zamkniętymi 

powiekami i słabym oddechem. Niczym 

usychająca róża czekała, aż jej serce 

zatrzyma się, mogąc w końcu odpocząć. 

Wyczekiwała momentu, gdy jej dusza                

w końcu odłączy się od tego słabego ciała, 

ponownie znajdując się w idealnym 

świecie sacrum. 

A dziewczyna stała i pusto wpatrywała się 

w ten przerażający obraz, który 

powodował u niej dreszcze, bezkarnie 

przebiegające jej po całym ciele. Trzymała 
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mały prezent - nic nieznaczącą książkę, 

którą jej matka od dawna chciała mieć            

w swoich dłoniach. Książkę, na której 

okładce widniało imię i nazwisko 

schorowanej kobiety. 

To było jedyne marzenie jej rodzicielki, 

którego nie dała rady spełnić przez swoim 

ostatnim oddechem. Coś, o czym śniła po 

nocach i pracowała po kilka godzin 

dziennie, starając się dopracować swoją 

powieść do perfekcji, w czym 

przeszkodziła jej choroba. 

— Zakończyłaś w idealnym momencie, 

mamo — usłyszała swój głos, którego nie 

była w stanie znieść. 

Spojrzała, jak we wspomnieniach kładzie 

oprawioną w twardą okładkę powieść, 

układając dłonie swojej rodzicielki w taki 

sposób, jakby przytulała ona swój 

własny, wyjątkowy egzemplarz, który był 

efektem jej ciężkiej pracy. 

Ostatnią rzeczą, którą mogła zauważyć 

były słabo zaciskające się palce matki 

oraz jej nikły uśmiech, który był niemym 

pożegnaniem i podziękowaniem. 

Niespodziewanie cały obraz pękł niczym 

szklana ściana, ponownie każąc jej trwać 

w nieprzyjemniej czerni oraz obojętności. 

A ona zgadzała się na każdą możliwą 

karę, samotnie przyjmując nawet 

najmocniejsze uderzenia. Niedosłowne, 

lecz równie mocne. 

Jej uwagę przykuła blada dłoń, która                 

z trudem przebiła się przez mrok, starając 

się dosięgnąć jej ręki. Ktoś starał się ją 

uratować, nie pozwalając na zatracenie 

się w rozpaczy. Spracowana, zmęczona, 

jednak wciąż zdeterminowana, by choćby 

koniuszki ich palców zetknęły się ze sobą, 

pokonując czerń. 

Jednak ona nie mogła wykonać żadnego 

ruchu, jakby w tym dziwnym świecie 

czuła się swobodnie i zdecydowanie 

lepiej, niż w rzeczywistości. Jednak 

prawda była taka, że ręka była wręcz 

identyczna, jak ta jej ojca, który przez tę 

tragedię oddał się pracy, niszcząc swoje 

zdrowie. 

Robił wręcz wszystko, by zaistnieć w tym 

fałszywym świecie biznesu, powoli pnąc 

się po szczeblach kariery. Nie zwracał 

uwagi na innych ludzi, pozwalając im 

cierpieć pod jego stopami, tak, jak robił to 

on, by utrzymać swoje dziecko i kupić 

leki dla własnej żony. Wtedy każdy się od 

niego odwrócił, mówiąc jedynie, że jest to 

jego życie. I właśnie w tamtym momencie 

mężczyzna przejrzał na oczy, jakby 

wypowiadane zdania torowały mu wgląd 

do okropnej rzeczywistości, przed którą 

tak się bronił. 

Były dni, podczas których nic nie jadł, 

zadowalając się jedynie mocną kawą, by 

nie opaść z sił i do końca uzupełnić 

niezwykle ważne dokumenty, które oddać 

musiał swojemu szefowi w przeciągu 

następnym pięciu dni. I dopiero wtedy 

Jasmin zrozumiała, że kariera coraz 

rzadziej była życiem po śmierci, 

a coraz częściej śmiercią za życia. 

Zmęczona dłoń zniknęła z jej pola 

widzenia, a jej plecy uderzyły                           

w tajemnicze podłoże. Powoli wstała, 

czując, jak ból promieniował od karku aż 

do połowy pleców, coraz bardziej jednak 

ogarniając głowę. Nie wiedziała, gdzie 

jest. Pierwszy raz była w tak dziwnym 

miejscu, lecz czuła, że nie może stać 

bezczynnie. Coś w jej podświadomości 

mówiło, by ruszała dalej, starając się 

odnaleźć spokój i ukojenie. 

Błądziła między kolejnymi ścianami, 

które pomimo prostego ułożenia, tworzyły 
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labirynt nie do pokonania. Każda z nich 

była tak samo pusta, jakby była jedynie 

lustrzanym odbiciem równoległego muru 

pokrytego farbą. Jednak skrywały w sobie 

coś, o czym nikt nie mógł wiedzieć, 

ponieważ miejsce to było o wiele 

straszniejsze niżeli zwykły "tor 

przeszkód". 

Znalazła się w labiryncie uczuć. 

Każda ściana nasączona była zupełnie 

różnymi uczuciami, które musiały 

zmierzyć się ze swoimi przeciwieństwami, 

stając dokładnie naprzeciw nich.                

Miłość i nienawiść, radość i smutek, 

rozczarowanie i duma. Wszystko niby tak 

różne, a jednak dzieliła je jedynie cienka 

nić, którą w zastraszająco prosty sposób 

można było zerwać. 

Stawiała kolejne pełne niepewności kroki, 

notorycznie rozglądając się dookoła. 

Dziwnie przytłaczająca ciemność nagle 

zaczęła przerażać ją na tyle, że 

oddychanie zaczynało być jednym                    

z trudniejszych wyzwań. Jednak mimo to 

wciąż szukała wyjścia, modląc się                    

w duchu, by było ono niedaleko. 

W prawo, prosto, znów w prawo, ślepa 

uliczka. Przeklęła pod nosem, cofając się 

już enty raz podczas tej niekończącej się 

wędrówki. Miała powoli dość tego 

bezsensownego błądzenia w niewiedzy. 

Bo czego właściwie szukała? Drzwi, które 

jako jedyne przedzierałyby się przez 

mrok, tnąc go niczym nożyce? A może 

końca ścian, które jako jedyne 

towarzyszyły jej od samego początku 

drogi? Co za nimi będzie? 

Zmarszczyła brwi, czując pod stopami 

trawę wraz z kwiatami, których nie 

potrafiła dostrzec, chwilę później czując, 

jak do jej nozdrzy powoli dostaje się 

cudowny zapach różanego ogrodu. 

Ogród... Jak mogła o nim zapomnieć? 

Jak mogła przestać go pielęgnować, 

skupiając się tylko na sobie? Od kiedy 

pamięta określała w ten sposób bliższe 

relacje z ludźmi, po każdym spotkaniu 

dodając odpowiedni kolor. Zielony dla 

nadziei, żółty dla szczęścia, czerwony dla 

miłości. Wszystkie tak pięknie 

intensywne, lecz traciły swój urok, kiedy 

pojawiała się na nich szkarłatna rosa. 

Spojrzała przed siebie, zaciskając pięści. 

Przez jej umysł powoli przebiegały 

niekontrolowane myśli, by poddać się                  

i dołączyć do tych martwych kwiatów. 

W końcu każdy ogród kiedyś umiera. 

Jednak wtedy na jej twarz spadły 

pierwsze promienie światła. Nadzieja 

ponownie zawitała w jej umyśle oraz 

sercu, a wręcz oślepiający blask był 

celem, który od tak długiego czasu 

chciała osiągnąć. Położyła dłoń na ścianie 

po swojej prawej stronie i szła, z każdym 

kolejnym krokiem czując więcej łez 

szczęścia, które chciały zacząć pokrywać 

jej policzki mokrą taflą. 

Wszystko szło tak dobrze, jakby 

naprawdę miała obudzić się spokojna                  

i pierwszy raz nie uderzyć się w twarz,    

co robiła niekontrolowanie. Jej podejście 

do tej sprawy co chwilę się zmieniało 

przez ocieranie się o różne uczucia,                        

co wzbudzało w niej nieopisaną 

ciekawość, lecz myśl, że za tymi drzwiami 

krył się spokój, sprawiała, że była gotowa 

ponownie żyć w niewiedzy. 

Czar prysł, gdy przepięknie białe światło 

zostało zasłonięte przez czarną postać.  

CDN. 

Natalia  Płachta



 

 
 

OKIEM UCZNIÓW 
 



Film Najlepszy w reżyserii Łukasza 

Palkowskiego jest swego rodzaju biografią, 
gdyż opowiada historię polskiego triathlonisty - 

Jerzego Górskiego- posiadającego tytuł 

mistrza świata w podwójnym Ironmanie z 3 

września 1990 roku. Brzmi to bardzo dobrze, 

jednakże nikomu nie przyszłoby na myśl, jak 

trudną drogę musiał przejść ten człowiek, aby 

osiągnąć swój cel i stać się najlepszym.  

 W rolę Jerzego Górskiego wcielił się Jakub 

Gierszał, który idealnie poradził sobie                                 

z powierzonym zadaniem. Doskonale ukazywał 

on zarówno złe, jak i dobre emocje, co 

sprawiało, że jego gra była  autentyczna,                  

a odbiorca mógł naprawdę wczuć się w fabułę.  

 Na początku filmu został ukazany zbuntowany, 

młody człowiek, który pozornie niczym się nie 

przejmuje. Cieszy się teraźniejszością, o ile jest 

jej wystarczająco świadomy. Przez większość 
czasu znajduje się pod wpływem narkotyków,  

w czym nie widzi nic złego, a raczej nie 

dostrzega tego jego druga strona, z którą                 
w tamtej chwili nie próbuje walczyć. Wiele razy 

mamy okazję zauważyć, jak Jerzy rozmawia ze 

swoim drugim ja, zobrazowanym jako jego 

odbicie w lustrze. To właśnie ono zapewnia go, 

iż „dobrze jest” i nie należy się przejmować. 
Jednakże samego Jerzego postrzegam jako 

zagubionego człowieka, który ucieka od 

przytłaczającej go rzeczywistości. 

Dowiadujemy się, iż niegdyś zależało mu na 

uprawianiu sportu, udało mu się zdobyć wiele 

nagród oraz medali. Brakowało mu jednak 

wiary otoczenia, a przede wszystkim  własnego 

ojca, który nim gardził i powtarzał, iż jest nic 

nie wart. W końcu on sam zaczął w to wierzyć             
i dlatego podejmował złe decyzje.  Przecież po 

co się starać, skoro nic nie możemy osiągnąć? 

Po co próbować, skoro najbliższe nam osoby 

nie wierzą w nasz sukces?  

Kiedy Jerzy trafia na odwyk, musi przejść bardzo 

długą i ciężką drogę, pełną wzlotów                             

i upadków. Za każdym razem gdy spada na samo 

dno , odbija się od niego jeszcze bardziej. Kiedy już 

myślimy, że tym razem na pewno się podda ,on 

zaskakuje nas swoją ogromną determinacją.  

Zekranizowanie historii Pana Jerzego Górskiego 

miało cel przede wszystkim wychowawczy. Film 

ten miał pokazać, iż narkotyki nigdy nie są  dobrym 

rozwiązaniem, gdyż uzależnienie jest niczym 

labirynt, z którego niezmiernie trudno jest się 
potem wydostać. Widzimy, że chociaż bohater 

uciekał od rzeczywistości i problemów, one i tak do 

niego wracały. W filmie padają słowa, iż „z tego 

wychodzą mistrzowie świata”. Jerzy Górski nim 

został, ale w tym momencie należy zadać sobie 

pytanie, czy stał się najlepszy przez to, co osiągnął, 
czy przez to, jak tego dokonał? Musiał 

przezwyciężyć nie tylko uzależnienie, ale własne 

lęki i słabości. Wydawałoby się to niewyobrażalne, 

iż ktoś z takim stanem zdrowia może osiągnąć tak 

wiele i przebiec podwójnego ironmena, kiedy 

wcześniej z ledwością mógł choćby biegać. 
Oczywiście nie dokonałby tego wszystkiego sam, 

gdyż każdy człowiek w pewnym momencie myśli, 
że już nie da rady zrobić niczego więcej. W takiej 

chwili potrzebuje kogoś, kto pomoże mu 

przezwyciężyć strach i poświęci mu swój czas oraz 

wsparcie.  Udało mu się spotkać osoby, od których 

to otrzymał.  

 Myślę, że wielu młodych ludzi może odnaleźć               
w tej opowieści samego siebie. Bardzo często 

chcemy uciec od rzeczywistości, która nas otacza, 

może niekoniecznie w używki, ale                                                     

w rzeczywistość wirtualną, co - choć nie aż tak 

niebezpieczne - również ma swoje negatywne 

skutki. 

Sam Jerzy Górski stwierdził, iż podczas oglądania 

filmu przestał myśleć o ukazanej historii jak                      

o własnej i zaczął podążać za bohaterem. Te słowa 

utwierdzają nas w przekonaniu, że z filmem 

„Najlepszy” zdecydowanie warto się zapoznać. 
Udowadnia on, że choćby problemy były nie 

wiadomo jak wielkie - wszystko jest do pokonania     

i to od nas zależy, jak pokierujemy naszym życiem. 

Weronika Mackiewicz 



Poniższe (być może) kontrowersyjne, (do pewnego stopnia) innowacyjne i wykraczające poza granice 
powszechnie przyjętych i utrwalonych związków wyrazowych oraz definicji S Ł O W O jest efektem 
emocjonalnej wędrówki w głąb tajemnic człowieczeństwa. Stanowi osobistą próbę dotarcia do człowieka              
z wielu perspektyw przez pryzmat różnych działań, wpływów i wartości. Jest swoistym poruszeniem 
wnętrza, dla którego słowa stają się przekaźnikami przeżyć wewnętrznych. Moja wypowiedź nie zachęca 
do powierzchownej analizy, skłania do autentycznego przeżycia.  
 

* 
Imperare sibi maximum imperium est* 
 

Cognosce te ipsum** 
 

 

Obcowanie obnaża słabości potomnych Adama. Obcowanie jest dobrym słowem,                            

aby wyrazić całokształt przewlekłych, wypiętnowanych interakcji: człowiek - osoba, człowiek - 

ludzie, człowiek - rzeczy, człowiek zewnętrzny - podskórność.                                                      
Życie wewnętrzne może być nierzadko intensywniejszym, krwawszym wojowaniem. Artysta 

barokowy - Mikołaj Sęp-Szarzyński - wyznał to w Sonecie IV – „O wojnie naszej, którą 
wiedziemy z szatanem, światem i ciałem”: bojowanie Byt nasz podniebny […] Cóż będę czynił 

w tak straszliwym boju, Wątły, niebaczny, rozdwojony w sobie? Sztuka idealna,                              

w doskonałości swojej piętrząca dramatyzm, to udany kamuflaż tej bitwy, za który istota ludzka 

potrafi mieć ciało. Uzależnienie zradza się ze stosunku obcowania i indywidualnych ubytków 

psychiki jako bezwzględność, która nie zapomina swojego rozkazu wyciągniętej dłoni. Dłoń 
wyciąga się w celu pomocy - myśli człowiek na granicy. Myśl ta jest zaczątkiem triumfu - stanu 

zaburzenia. Myśl ta jest podstawą zatracenia. Inauguracją nałogu. Tego nawet skóra ukryć nie 

ma zdolności.  
 

                          Rozmowa z ojcem  

-Tobie kiedykolwiek na czymś zależało, gnoju? *popycha go*   

-Zależało mi. *pokazuje dawne zdjęcia z wygranych zawodów sportowych * Zależało mi. Na tym mi 

zależało. *rozbija jedno o ścianę* Całe życie mówiłeś mi, że jestem gówno warty, a ja w to uwierzyłem.  
 

-Bo i tak nic byś nie osiągnął. 
 

Dziecko podczas wychowania zdobywa podstawowe wartości, fundamenty, które stanowią bazę 
percepcji, odróżniania tego, co z nim zgodne i niezgodne, co jest dobre, a co złe. Nauczycielami 

towarzyszącymi podczas tego, w dużej mierze zmysłowego, poznania są rodzice lub opiekunowie, 

którym mały osobnik długi okres zawierza, widząc ich nierzadko jako autorytet, skarbnicę 
poprawnego postępowania.  

Uzdolnienie jest zespoleniem wrodzonych predyspozycji w określonej dziedzinie, obnażonym w 

styczności z nią. Jest to naturalność, talent, z którego nierzadko wykluwa się prawdziwa pasja, 

zamiłowanie będące indywidualnym kolorytem człowieczeństwa: dopełnieniem, pogłębieniem, 

wytorowaniem.  

Problem pojawia się wtedy, gdy człowiek zaczyna odkrywać samego siebie, swój osobisty 

temperament, postrzeganie, uzdolnienia, które nie zgadzają się z morałami, radami, zachowaniem 

tych, z którymi egzystuje. Pogłębia go i czyni bardziej destrukcyjnym ogląd na to z wyższego 

poziomu: wartości, który ukazuje krzywdzącą przepaść. Szczeliny dzielącej ludzi nie tworzy tylko 

zniechęcanie, obojętność, ale przede wszystkim brak zrozumienia, ubogość w akceptację, czegoś, 
co wyjątkowość tworzy, co tworzy daną personę tym samym. Wtedy człowiek wojuje z myślą, co 

należy zrobić, walczy ze sobą i odstawić może tożsamość, może przegrać niemocny : uwierzyć. 
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Do góry (na opak)    

Im więcej ćpasz, tym jesteś mądrzejszy  
 

Uzależnienie zradza się ze stosunku obcowania i indywidualnych ubytków psychiki jako 

bezwzględność, która nie zapomina swojego rozkazu wyciągniętej dłoni. Uzależnienie kolekcjonuje 

uciekinierów, którzy uciekają przed kłopotami do słońca, ciepła, lepszego istnienia, chowając się   
w najmroczniejszym i najchłodniejszym cieniu.  

Pierwszy raz może być afektem, po poznaniu tej inności, stanu błogiego, świadomość mieszają 
związki chemiczne, jedyne trzeźwe świadectwo to niebezpieczna pewność pragnienia, przedostania 

się w przyjemną, nieprzyziemną rzeczywistość, turlając się do niej ruchem obcego płynu w żyłach      

i pochłanianie syntetycznych chwil. Bycie mądrzejszym o autopsyjne zawirowania chorobowe. 

Z sobą współbrać  
- Kocham cię, wiesz? – on 

- Ja ciebie też, kotek – ona 

*aplikacja strzykawek* 

 

Bluźnierczy dualizm to zestawić największe skrajności i istnieć wzajemnie: słowem upiększać, 
czynem truć. Pocałunki kojące dawać podczas dożylnej penetracji ciała metalowego. Ból otwiera 

inną percepcję. Uczucie jest tak głębokie jak wysokość cieczy od góry do dołu strzykawki. 

Wszystko tam to chwila. Poznać da się cykliczność końców, choć ostateczny, gdy ona stoi, on 

lekko pod ziemią. Pchnięty do grobu, dorzucone kwiaty, to, co zespoliło cieleśnie dwoje, może 

zostać pogrzebane żywcem. 

  

A jedyna ich Miłość dopiero się personifikuje, ciałem w ciele z ciała pęcznieje.  

Do dołu 
Nieważne czy to jest  alkohol,  dragi, psychotropy, czy jakaś inna toksyna, są tacy co wąchają nawet klej, 

odcienie tej szarości, wpadasz w matnię kolejnych demonów, kłamstwo, gniew, agresja, depresja, kradzież     
i już jesteś wrogiem świata, stajesz się wrogiem samego siebie, a dla wroga nie ma innej drogi, nie ma 

innego losu jak odrzucenie. 

 

Michail Litvak, rosyjski psycholog, psychoterapeuta stwierdził: „Chcesz spotkać swojego 

największego wroga – spójrz w lustro. Jeśli jesteś gotowy się z nim/nią zmierzyć, to nie będziesz 

miał problemu zmierzyć się z kim i czymkolwiek.” Lustro jest dużym symbolem rozdwojenia 

człowieka, wojującego w sobie z sobą przeciw sobie. Czasami jest już dół, brak chęci, silniejsza jest 

destrukcja, wtedy kilka nieżywych sznurków może zabrać to, co żyje: złośliwość rzeczy martwych 

sterowana afektywnym pragnieniem zakończenia siebie, oddania oddechu, ruchu młodego serca    

w surowe, bezwzględne włókna.  

                                                                                                                                                           

Ratunek przychodzi z troską pociągającą za klamkę – z drugim człowiekiem. 

Krok serca 
*Do pielęgniarki* - Pomóż mi 

"(...) bo najciężej jest ruszyć. Nie dojść, ale ruszyć. Dać ten pierwszy krok. Bo ten pierwszy krok 

nie jest krokiem nóg, lecz serca. To serce najpierw rusza, a dopiero nogi za nim zaczynają iść.                
A na to nie tylko trzeba siły, ale i przeznaczenia, żeby przemóc serce i powiedzieć, to ruszam.”- 

Wiesław Myśliwski "Widnokrąg"                                                                                                      
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Wewnętrzna chęć uzyskania pomocy jest tym krokiem fundamentalnym, zaczątkiem nowego, 

zalążkiem siły. Wtedy pojawia się nadzieja, prawdziwe zrozumienie zła, obnażenie się w wyrazie 

rozumienia destrukcji i niezgody, chęć zmiany i wolności, chęć siebie. 

Krok całego bytu 

Odnalezienie chęci w sobie i druga dusza jako sojusznik prowadzący, przewodnik to iskra                    

w ciemności, która roznieca się bardziej w ingerencji osób trzecich – specjalistów.                    

Pchnięcie siebie w życie odległe i chemiczne wymaga metod powrotu do zdrowia nie mniej 

skrajnych i stanowczych. Obcięcie włosów to czyn fizyczny – jakoby odcięcie się od przeszłości.                     

Tutaj w leczeniu nie ma uczucia, chwiejności, jest degradacja, zrównanie, aby zacząć od pozycji 

zerowej. Nagie jest wyniszczenie , początkowy brak mocy, głód narkotykowy, chemia wyżarła 

siłę… aby patrzeć na budulec od podstaw z ciągłą walką, z lustrem zawsze niedaleko, z sobą 
dualistycznym: jednocześnie prawym i lewym. Jednak z nieustanną ewolucją, z wnikaniem głębiej 

w swoje naturalne, jednostkowe potrzeby wynikające z natury, wrodzonego dążenia – zdolności 

chcących się spełnić, dotychczas duszonych przez niewiarę, przez sceptycyzm, przez wiarę 
uzdolnionego w bezcelowość siebie. Nieskażone pragnienie powrotu do swojej prawdy to też 
lekarstwo. 

Kochać 

Miłość czysta jest w swojej prawdzie, więc nie może być skażona. Naturalna jest i poczęta 

niezauważalnie bez warunku, poczęta może w pierwszym już spojrzeniu, może w tańcu: 

zmysłowym tangu dwojga ciał i dusz „powściągliwych, ale namiętnych”. Miłość będąca 

najwyższym zstąpieniem czystego sacrum w człowieka może eliminować i napędzać bardziej niż 
zaplanowane, rewolucyjne uciskanie bezuczuciowe. Może – jako siła sama w sobie pragnąca, 

upiększająca, budująca, jeśli spełniona. Może leczyć i nawracać – wtedy człowiek jest częściowo 

Aniołem, wspólnikiem profanicznym i sakralnym jednej z najwyższych, magicznych wartości, 

która ma żywot wieczny, czasu nie licząc i na żadne kalendarze nie bacząc, a na ciągłe dopełnianie 

bez wyrysowanych brzegów. Jest cudem, byciem dla siebie, będąc dla kogoś. 

Się sądzić 

-Jurek, ty już nic nie musisz. Jesteś kompletnie nowym człowiekiem. Nikomu już nic nie musisz udowadniać. 
– ojciec byłej dziewczyny narkomanki        

 -Sobie jeszcze muszę.                                                                                                                                                
Ty tego nie rozumiesz, stary. Codziennie chodzę ze spiętą dupą, kontroluję się na każdym kroku, bo się boję. 
Boję się, rozumiesz, że jak odpuszczę chociaż na milimetr to wpadnę w ten syf z powrotem. Ja tego jeszcze 

nie wygrałem.                                                                                                                                                     

Tu nie chodzi o podium. Co to jest za życie jak się boisz cały czas spojrzeć w lustro. Ja nie mam innej drogi. 

To jest jedyna opcja, jeżeli chcę się przestać bać, jeżeli chcę być ojcem dla Lilki.  

Sobie udowodnić, nie oczom innych, które widzą niepełnie i nie czują. Człowiek jest sam sobie 

sędzią, sam w sobie  i sobie wrogiem lub przyjacielem, swoim krytykiem, swoim podróżnikiem, 

weryfikatorem, alpinistą wspinającym się po czuciu, temperamencie, nieznanym, nieodkrytym, 

nurkiem starającym się zbadać otwory, zagłębić z możliwością utonięcia, z możliwością uzyskania 

witalności. Człowiek jest swoim mordercą i swoim koicielem, odbiornikiem połączonym                        
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z przyrodą, czasami tak nieludzkim i wykraczającym poza cielesność. Człowiek jest swoim sądem       

i zaspokojeniem, eudajmonią i spełnieniem czyniącym zwycięstwo. Wygra się prawdziwe, gdy 

wewnątrz lżej, poczucie podskórne waży nie tyle , ile oko, a dwadzieścia jeden gram.        

 

 

              Koniec i początek 

Wiesz co mi lekarz powiedział jak mnie ze szpitala wypisywał? Żebym uważał na życie, bo się podobno 

śmiercią kończy. 

 

umrzeć to nie tylko ciało w ziemię wsadzić 
a potem z góry patrzeć 
jak klękają przed marmurem z odwodnionymi oczami  

[…] 

dusza rozkłada się kilka razy 

i szybciej niż fizyczność 
dlatego skóra jest lżejsza o jej wagę 
 

W człowieku proces obumierania trwa podczas istnienia, podobnie jak proces zradzania.                      

Panta rhei – wszystko płynie, coś niknie, aby coś mogło się pojawić.                                             
Spotkanie ze sobą przeszłym i obecnym jeszcze niewygranym blisko przy mecie – symbolu 

wewnętrznego triumfu. Dokonuje się rozrachunek z alter ego otoczonym osobowościami 

znarkotyzowanymi, przyjaciółmi od uzależnienia, którzy znów wyciągają pokaleczone nałogiem 

ręce i serca, konfrontacja ta ostateczna, gdy już źrenice mają obraz czystości – miłości 

upersonifikowanych, Ukochanej i Córki, które trzymają się za dłonie, czekają jako koniec                           

i początek.                                                                                                                                               

Ostatecznie przeszłość obumiera emocjonalnie, w przeżywaniu, strachu, krzywdzie, synkretyzmie 

jej z teraźniejszością.            

 

Na pewno moje zwycięstwo pomoże wielu, wielu ludziom w Polsce, którzy są 
uzależnieni. Ponieważ byłem narkomanem, to jestem jak gdyby żywym 

przykładem, że można z tego wyjść.  
Jerzy Górski    

 
Wygrana ze sobą destrukcyjnym to apogeum wolności. Nie medale mniej lub bardziej złote, 

tytuły, tylko czyste odbicie w lustrze i jedność. Bo to, że masz ciało jedno, nie jest świadectwem 

spójnego środka. 

 

Bycie najlepszym to swoją prawdą bycie.  

 

                                                                                                                          
 

*Imperare sibi maximum imperium est (łac.) - rządzić sobą jest największą władzą (Seneka Młodszy) 

 

**Cognosce te ipsum (łac.) – poznaj samego siebie (Pauzaniasz) 

 

Aleksandra Wasilewska 
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posłuchaj mnie od wewnątrz 

 

 
umrzeć to nie tylko ciało w ziemię wsadzić 

a potem z góry patrzeć 
jak klękają przed marmurem z odwodnionymi oczami 

 
słońce 

to samo co za dnia odsłania mroki 
każdego końca rozczłonowane w studni leży 

wyczekując jutrzejszego 
by od nowa świecić 

 
by zaspokajać dzieci 

nasze dowierzania pozorom 
 

dusza rozkłada się kilka razy 
i szybciej niż fizyczność 

dlatego skóra jest lżejsza o jej wagę 
 

byłoby egoistyczne 
chwalić się zmartwychwstaniem 

 
                                                            5.11.17 

 

 

Aleksandra Wasilewska 
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Dokonuje się rozrachunek z alter ego otoczonym 

osobowościami znarkotyzowanymi, przyjaciółmi od 

uzależnienia, którzy znów wyciągają pokaleczone nałogiem ręce 

i serca, konfrontacja ta ostateczna, gdy już źrenice mają obraz 

czystości – miłości upersonifikowanych, Ukochanej i Córki, 

które trzymają się za dłonie, czekają jako koniec i początek.                                                                                                                                     

 
 
 

 
 
 
 

Aleksandra Sałanko 
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Mrok 
 

Spowiewa mą duszę 

 Pochłania ją całą  

Odbiera me resztki dobra  

W kukłę zamieniając  

Zło niechciane wdarło się w ciało  

By krzywdzić i ranić przede wszystkim mnie samą  

Ma dusza w klatce  

Zbłąkana na zawsze  

Czekam na odkupienie  

Czy ono nadejdzie? 
 

 

 

Małgorzata Foremniak 
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