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Drodzy Czytelnicy!

Wiosna w „Sobieskim” upływa pod znakiem powrotu do normalności po długim okresie pan-
demii z ogromnym cieniem wojny w tle. „Janina”, jaką oddajemy w Wasze ręce odzwierciedla 
poruszenie nową sytuacją, co widać między innymi w wypowiedziach uczniów na końcu kwar-
talnika, czy też w artykule „Sport w obliczu wojny”.  Rzeczywistość znowu nas zaskoczyła  
i postawiła przed nami nowe wyzwania. Nie pozostaliśmy obojętni wobec tragedii przeży-
wanej przez naszych ukraińskich sąsiadów. Cała społeczność Liceum solidarnie przystąpiła 
do pomocy uchodźcom, czego wyrazem było serdeczne przyjęcie uczniów z Ukrainy, zbiórki 
pieniężne i rzeczowe oraz koncert charytatywny „Ku Dobru”, o którym możecie przeczytać 
w tym numerze. Przeżywaliśmy też radość z ogromnych sukcesów ogólnopolskich naszych 
uczniów – wygranej w Odysei Umysłu, tytułach laureata Olimpiady Historycznej, finalisty 
Olimpiady Geograficznej i laureatki Olimpiady Wiedzy o Mózgu. Mieliśmy też okazję gościć 
u siebie delegację nauczycieli z Hiszpanii, Czech i Finlandii, a grupa młodzieży zaangażowa-
nej projekt „Mystery of  Science” uczestniczyła w spotkaniu międzynarodowym w Trzyńcu 
w Czechach. O tym i wielu innych wydarzeniach możecie przeczytać w najnowszej „Janinie”. 
Życzę inspirującej lektury!

Dyrektor I LO w Wejherowie
Katarzyna Bojke
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TAK śWIęTOWALIśMy
Dzień Patrona

Dziesiątego marca obchodziliśmy Dzień Patrona 
– Jana III Sobieskiego. „Wolność kocham i rozu-
miem, Wolności oddać nie umiem” – pod takim 
hasłem celebrowaliśmy jedno z najważniejszych 
wydarzeń w naszym liceum. 
 
Pomimo trudnej i ciężkiej sytuacji poza granicami na-
szego kraju, utrzymaliśmy tradycję, jednocześnie od-
dając hołd i wyrażając uznanie dla walczącego narodu 
ukraińskiego, naszych sąsiadów, którzy oddają życie za 
wolność swego kraju. Społeczność szkolna z całych 
sił wspiera i stoi murem za Ukraińcami walczącymi 
na froncie i osobami uciekającymi przed wrogością 
najeźdźcy.

Organizatorem tegorocznych obchodów był 
profesor Marcin Graczyk, a przy organizacji apelu po-
mogli uczniowie klasy 3aG. Podczas tego wydarzenia 
wspominaliśmy dokonania Jana III Sobieskiego, po-
szerzaliśmy wiedzę o nim, jego rodzinie i sukcesach. 
Czekało nas także wiele atrakcji.  

Jednak dlaczego obchodzimy co roku Dzień Pa-
trona i dlaczego jest on tak ważną tradycją w naszej 
szkole? Na to pytanie odpowiedział organizator, pro-
fesor Marcin Graczyk: 

„Dzień Patrona jest nie tylko coroczną 
formą upamiętnienia Jana III Sobieskie-
go, wielkiego wodza i króla. Wspominając 
króla, wspólnie bawimy się, co jest jednym  
z najważniejszych elementów kształtowa-
nia poczucia przynależności do społecz-
ności szkolnej. Rozwijamy również wzorce 
patriotyczne, które są nieodłącznym ele-
mentem składowym wizerunku absolwen-
ta Sobieskiego” – powiedział prof. Marcin 
Graczyk.

Uroczystego otwarcia dokonała Pani Dyrektor 
Katarzyna Bojke. Po krótkim wstępie ogłoszone zo-
stały wyniki  trzech konkursów. Pierwszy z nich, czyli 
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konkurs wiedzy o patronie naszej szkoły, wygrała Julia 
Bladowska (2g). Drugie miejsce zajęła Jessica Mehring 
(2d), natomiast na trzecim miejscu znalazł się Dariusz 
Domski (2h). Następnie ogłoszono wyniki konkursu 
na najlepszy strój inspirowany epoką baroku. Nasze 
szkolne jury wyraziło uznanie dla każdego z uczest-
ników, jednak zwycięzca mógł być tylko jeden. Miss 
mody barokowej została Amelia Stencel (2b), drugie 
miejsce zdobyła Julia Klein (2g), natomiast trzecie 
miejsce zajęły ex aequo Wiktoria i Weronika Sosnow-
skie (3b). 

Warto dodać, że nagrodą za zwycięstwo w tych 
konkursach był dodatkowy dzień wolny do wykorzy-
stania na wycieczkę dla całej klasy, natomiast drugie  
i trzecie miejsce gwarantowało dzień wolny od pytania 
we wskazanym wcześniej terminie. 

Ostatni już konkurs na nowe logo biblioteki wy-
grał Jakub Mazurek z klasy 3cG.  

Po ogłoszeniu wyników zgromadzeni w auli wi-
dzowie mogli obejrzeć występy muzyczne w wykona-
niu uczniów naszej szkoły i jej absolwentów. Każdy  
z zespołów na własny i wspaniały sposób odniósł się 
do sytuacji na Ukrainie, okazując wyrazy współczucia 
i wsparcia. Pierwsi wystąpili wychowankowie profeso-
ra Marcina Graczyka w składzie – Anna Strankowska, 
Tymoteusz Żywicki oraz Artur Szelągowski. Zaraz po 
nich wystąpił gościnnie zespół naszych zeszłorocz-
nych absolwentów – Achat w składzie: Ignacy Styba-
-Holajn, Tymoteusz Żywicki, Jan Missima, Mikołaj 
Mazurkiewicz.

Tegoroczny Dzień Patrona z pewnością zapad-
nie nam głęboko w pamięć. 

Zuzanna Sikorra, Weronika Krauze



MISTRZOWSKA
POLSZCZyZNA
Mistrza Stanisława
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W „Informatorze” #376 opisywałem finał roku 
Lema i Różewicza w wejherowskim I LO. Ta im-
preza zyskała swoiste postscriptum: Międzynaro-
dowy Rok Języka Ojczystego. Jedna z polonistek 
„Sobieskiego” (Edyta Łysakowska-Sobiczewska; 
notabene moja dobra sąsiadka) zapytała mnie 
wtedy bowiem, czy przygotowałbym również wy-
stąpienie nt. perfekcyjnej polszczyzny Stanisława 
Lema.

Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego wypadał 
wprawdzie 21 lutego – jednak, z uwagi na pandemię 
oraz zimowe ferie – jego obchody zostały w „Sobie-
skim” przesunięte na 17 marca. Miałem zaszczyt być 
pierwszym z prelegentów. W pierwotnym założeniu 
chciałem skupić się na neologizmach i na humorze 
w utworach Lema; uznałem jednak, że twórczość Mi-
strza zasługuje na pełniejsze spektrum…
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Ponieważ Sofia Gawryluk, uczennica zapowia-
dająca kolejne wystąpienia, zagaiła na wstępie o ge-
nezie tego święta oraz o ginących językach – rozpo-
czynając swój punkt programu, wspomniałem m.in. 
o postrzeganiu świata poprzez mowę na przykładzie 
języka eskimoskiego, w którym są osobne określenia 
na rozmaite rodzaje śniegu, nie ma natomiast ogólne-
go pojęcia „śnieg”. Następnie przeszedłem do pół-
godzinnej prelekcji „Stanisław Lem – mistrz języka 
polskiego”.

Mówiąc o ogólnym mistrzostwie językowym, 
zwróciłem uwagę na bogate słownictwo pisarza i jego 
dar słowotwórczości zarówno w tonacji serio („pia-
noobłoki”), jak też żartobliwej („ślusaria zaciężna”). 
Później ponapawałem się jego pisarskim kunsztem, 
na przykładzie finałowego monologu z Rozprawy oraz 
jednego z dialogów z Solaris. Podałem przykłady prób 
zapisania obcości – m.in. scena komunikacji z obcymi 
w Edenie, pierwsza osoba rodzaju nijakiego w począt-
kach Maski, „opis” świata niezrozumiałego w Powtórce. 
Zakończyłem w lżejszej tonacji, wróciwszy do bawie-
nia się językiem: wspomniana staropolszczyzna z Ba-

jek robotów, elementy satyry w Kongresie futurologicznym 
czy w Ratujmy kosmos, zabawy znaczeniowe w rodzaju 
pokonania elektrosmoka. Obłożony książkami, zaku-
pionymi ongiś w krakowskiej księgarni Wydawnictwa 
Literackiego, cytowałem wybrane fragmenty dla zilu-
strowania kolejnych tez.   

Po mnie swoimi prezentacjami podzielili się 
zdolni uczniowie tego renomowanego liceum. Naj-
pierw Jacek Bruhn opowiedział o – zmieniających 
się przez wieki – znaczeniach słów staropolskich. 
Po nim Natalia Szotrowska opowiedziała o neologi-
zmach i ironii w utworach Witkacego. Na koniec dwaj 
uczniowie pierwszej klasy, Mateusz i Piotr Dziadowi-
cze, zanalizowali średniowieczne  słowa-symbole (np. 
śmierć, Biblia, zaraza, dance macabre, czarownica)  
w oparciu o Siódmą pieczęć Ingmara Bergmana; zresztą 
film nakręcony wtedy, gdy nawet autora niniejszej not-
ki na świecie nie było.

Finałowym punktem programu było wręczenie 
nagród laureatom dyktanda (dołączam się do gratu-
lacji; podobnie jak niezmiennie jestem po wrażeniem 
wysokiego poziomu młodych prelegentów!).
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Oczywiście nie obyło się też bez cichego akcentu 
GKF-owskiego: egzemplarze grudniowo-styczniowe-
go „Informatora”, gdzie odnotowana została konfe-
rencja nt. Lema i Różewicza zorganizowana w tym-
że liceum, przekazałem na pamiątkę Dyrekcji szkoły 
oraz szkolnej Bibliotece.

Jan Plata-Przechlewski

PS

W I Liceum Ogólnokształcącym im. Sobieskiego 
odbywa się cykliczna impreza, jaką jest  koncert „Ku 
dobru” (to już IV edycja!) połączony z aukcją przed-
miotów wykonanych przez uczniów i ich rodziców. 
Pierwszy koncert został zorganizowany po zabójstwie 
prezydenta Pawła Adamowicza. Rok później data 
koncertu zbiegła się z finałem WOśP, stąd zbiórka na 
ów szczytny cel. Tym razem (26 marca) zyski z aukcji 
zostaną przekazane na akcję humanitarną dla Ukra-
iny. Postanowiłem dołączyć się ofiarodawców. Wyko-
nałem barwny rysunek „wampiurzy”: bohaterowie,  
w XVII-wiecznych strojach, piją zdrowie Sobieskie-
go – gdyż bez jego wiedeńskiej wiktoryji nie byłoby 
miodu (pitnego!); ów żarcik jest może niezbyt peda-
gogiczny – ale nader historyczny…

 

PS od organizatorów

1. Inauguracji konferencji dokonała wicedyrek-
tor Marzena Skrzynecka.

2. Autorką dyktanda była p. Beata Płotka i p. Na-
talia Delbas, która ogłosiła wyniki. I miejsce zdobył 
uczeń, którego nazwisko z racji zdobytych tytułów  
i nagród, coraz częściej pojawia się na szkolnej stronie 
internetowej – Mateusz Dziadowicz, II miejsce przy-
padło Annie Wiercińskiej, a III – Dominice Glac; wy-
różniono także Klaudię Peplińską. 

3. Tegoroczna konferencja była krótsza, choć 
miała być dłuższa. Chcieliśmy jeszcze przedstawić 
film pt. „W” czy „na” Ukrainę – oto jest pytanie?, prze-
prowadzić konkurs czytania „łamańców językowych” 
oraz wysłuchać wykładu naszej absolwentki dr Bo-
żeny Ungowskiej. Niestety, nie wszystko, co zapla-
nowane, musi mieć swoje pozytywne zakończenie.  
„Z wielu powodów i dla smutków wielu…” – dodała-
by M. Pawlikowska-Jasnorzewska – wszystkiego mieć 
nie można. Ważne, że pozostaliśmy wierni młodej tra-
dycji naszego liceum i uroczyście (miejmy nadzieję)  
i efektywnie obeszliśmy Dzień Języka Ojczystego.

4. Archiwizacji konferencji dokonała p. Barbara 
Malawska. 

Edyta Łysakowska-Sobiczewska



9aktualności

nie zamykajcie, proszę, drzwi,
otwórzcie je na ścieżaj...

Z taką prośbą zwracał się do swoich rodaków Bułat 
Okudżawa. Jego słowa nabierają mocy w ostatnich 
dniach, kiedy to do naszego domu pukają ludzie po-
trzebujący wsparcia. Trudno być obojętnym na taką 
prośbę, dlatego czwarta edycja koncertu „Ku dobru” 
została zadedykowana Ukrainie.

W sobotę 26 marca w auli spotkali się ci, którzy 
manifestują postawę niezgody na różne przejawy zła 
poprzez niesienie dobra. A tym dobrem zawsze była  
i będzie Muzyka oraz Słowo, szczególnie to poetyc-

NIE ZAMyKAJCIE DRZWI
– koncert „Ku Dobru”

kie. Ci, którzy postanowili poświęcić ostatnią sobotę 
marca na udział w koncercie, nie powinni żałować, 
gdyż organizatorzy zapewnili dobry poziom wyko-
nania (każdy starał się jak mógł) i zróżnicowany re-
pertuar. Wśród prezentowanych wystąpień zagościły 
utwory takich twórców klasyki muzyki i literatury jak: 
Czesław Niemen, Ernest Bryll, Tadeusz Woźniak czy 
Wisława Szymborska. Dla wielu występujących był to 
debiut, który z całą pewnością dostarczył niezapo-
mnianych wrażeń wykonawcom, jak i widzom.

„Tyle talentów, tyle dobra” – podsumowała im-
prezę dyrektor Katarzyna Bojke. Nie jest dla nikogo 
niespodzianką, że talentów w naszej szkole nie braku-
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je, nie tylko wśród młodzieży, ale i wśród pracowni-
ków szkoły. Podczas prawie dwugodzinnego koncertu 
na scenie wystąpiło 27 osób śpiewających, grających  
i recytujących, a wśród nich: uczniowie (Agata Deik, 
Adrianna Klinkosz, Alicja Torebko, Maja Werczyń-
ska, Marta Byczk, Iza Wawrzyniak, Ola Schulz, Zuza 
Sowa, Magda Hazuka, Maksymilian Nowak, Wojciech 
Stanisławczyk, Oliwia Klawikowska, Natalia Grębo-
wicz, Paweł Kankowski oraz konferansjerzy: Sofia 
Gawrylak Jacek Bruhn), nauczyciele i pracownicy li-
ceum (Barbara Malawska, Beata Płotka, Beata Gef-
froy, Tomasz Lesner, Piotr Bławat, Tomasz Hewelt), 
absolwenci: Roksana Jocz i Zuzanna Gulczyńska. Jed-
nym z ważnych (a może najważniejszych) punktów 
koncertu byli niezwykle utalentowani młodzi goście  
z Ukrainy – Tetiana (pianino) i Jurij Kurczij (akore-
don), zaproszeni przez p. Piotra Bławata, oraz nie 
mniej utalentowana Marta Piastowska – uczennica  
SP nr 9 w Wejherowie. 

Słowo poetyckie tym razem zostało zaprezento-
wane przez długoletnich przyjaciół szkoły: dr Joannę 
Lisiewicz oraz trójmiejskich aktorów Urszulę Kowal-
ską, Jerzego Kiszkisa , którzy specjalnie dla nas nagrali 
recytację tekstów A. Philipe oraz E. Brylla. Niezwykle 

wzruszające słowa o losie swych rodaków i swojej ro-
dziny przekazała matka Tetiany i Jurija, dziękująca za 
zaproszenie i życzliwe przyjęcie. 

Wśród widzów nie zabrakło władz samorządo-
wych: starosty wejherowskiego Gabrieli Lisius, wi-
cestarosty Jacka Thiela oraz członka Rady Powiatu 
– Ludwika Zegzuły, a także przedstawicieli mediów, 
rodziców i uczniów. 

W ramach koncertu zorganizowano także au-
kcję, którą poprowadzili: Adriana Klinkosz, Dawid 
Gulcz (absolwent) oraz Jacek Bruhn. Z dużą dawką 
humoru licytowali przedmioty podarowane szkole 
przez sympatyków szkoły, a także dzieła artystyczne 
wykonane przez uczniów specjalnie na tę okazję: ob-
razy, płyty muzyczne, pamiątki rodzinne czy antywo-
jenne plakaty. Siła perswazji licytujących oraz jakość 
przekazanych darów była ogromna, skoro udało się  
w ciągu pół godziny zebrać 3 tys. złotych. Pieniądze 
zostały przesłane na konto Polskiej Akcji Humani-
tarnej. Swoją chęć wsparcia okazali także uczniowie, 
którzy przygotowali słodki poczęstunek, koło „Mini 
przedsiębiorstwo” sprzedawało własnoręcznie wyko-
naną biżuterię. Nad sprawami finansowymi czuwało 
Stowarzyszenie Absolwentów.
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Przygotowanie koncertu to spore wyzwanie dla 
wielu ludzi zaangażowanych w jego przeprowadzenie: 
poszukiwanie repertuaru realizującego wyznaczone 
cele, osób chętnych do występu, tworzenie całości 
programu, przygotowanie scenografii (tu pochwała 
dla uczniów zainspirowanych przez p. Barbarę Malaw-
ską,: Magdy Szymerowskiej, Julii Strelau, Zuzanny Pa-
nasiuk, Franciszka Formelli – wykonawców 200 sztuk 
pięknych motyli w barwach ukraińskiej flagi [nawiąza-
nie do plakatu koncertu autorstwa Julii Czuryńskiej]. 
Dzięki ich pracy oraz dzięki bukietowi tulipanów  
i irysów (dar p. dyr. K. Bojke) aula stała się miejscem 
bardziej przytulnym, sprzyjającym słuchaniu ważnych 
słów i dźwięków). 

Próby to kolejne wyzwanie, szczególnie dla kon-
certujących, którzy muszą poświęcić wiele godzin na 
wspólne muzykowanie (tu wyrazy uznania dla p. Beaty 
Płotki, która stworzyła nowy zespół w niecodziennej 
obsadzie i która mobilizowała do wielogodzinnych 
prób) albo opracowanie znanego przeboju we własnej 
aranżacji.

Obsługa światła i dźwięku została powierzona 
uczniom: Janowi Mielewczykowi i Dawidowi Sarba-
kowi. Archiwizacja koncertu to dzieło Kingi Chołody 

i Julii Marczyńskiej. Wszyscy egzamin zdali celująco. 
Podziękowania należą się wszystkim występującym 
oraz wychowawcom, zachęcającym swoich wycho-
wanków do przekazania własnych prac na aukcję,  
p. Ewie Brzoskowskiej, która bez wahania odpo-
wiedziała na prośbę zbiórki pieniędzy oraz Dyrekcji 
spoglądającej łaskawym okiem na nasze poczynania 
(w tym małe wpadki) organizacyjne, a także hojnym 
uczestnikom aukcji. 

4. Koncert „Ku dobru” okazał się dużym wyda-
rzeniem dla wykonawców i (mamy taką nadzieję) dla 
widzów. Był dowodem ogromnego zaangażowania 
społeczności szkolnej w pomoc na rzecz potrzebują-
cych. Powtórzony 8 kwietnia, choć w okrojonym re-
pertuarze, umożliwił większej liczbie uczniów pozna-
nie pracy tych, którzy włączyli się w budowanie dobra.

Solidarność to „jedność serc, umysłów i rąk za-
korzenionych w ideałach, które są zdolne przemienić 
świat na lepsze”. Wierzymy, że drzwi naszych domów 
i serc pozostaną otwarte, a w pamięci pozostaną sło-
wa piosenek i wierszy.

Edyta Łysakowska-Sobiczewska i Jacek Bruhn
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sztuka
Muzykę możemy uznać za jeden z najlepszych 
środków przekazu. Dociera do najgłębszych 
miejsc ludzkiego serca, potrafi opowiedzieć nam 
wiele historii oraz pozwala odczuć całą pale-
tę emocji. W tym wydaniu „Janiny” przedstawię 
Wam kilka pozycji muzycznych nawiązujących 
do obecnej sytuacji w Ukrainie. Część z nich po-
wstała niedawno i odwołuje się bezpośrednio do 
inwazji rosyjskiej na Ukrainę, a część to utwory 
powstałe na przestrzeni lat, wyrażające swój sprze-
ciw przeciwko wojnie oraz do temu, jakie krzywdy  
i cierpienie wywołuje ona sama w sobie. Serdecz-
nie polecam ich odsłuchanie!

1) mamo tyś płakała – Sanah i Igor Herbut

Utwór wielce poruszający i piękny 
duetu już bardzo znanej polskiej 
wokalistki Sanah i lidera zespo-
łu Lem-ON. Utwór ten jest in-
spirowany Prząśniczką Stanisława 
Moniuszki. Artyści zachęcają nim 
do dzielenia się z innymi przede 
wszystkim sercem, a cały dochód  
z piosenki zostaje przekazany sto-

warzyszeniu SIEMACHA (organizacji zaangażowanej 
w pomoc ofiarom konfliktu, a w szczególności dzie-
ciom). Teledysk, do którego jest kod QR, jest wyko-
nany przez samą fundację. Ukazuje on realia obecnej 
wojny na Ukrainie.

2) Ukrainian Folk Song ARMy REMIX – Andriy Khly-
vnyuk x The Kiffness

Jest to remix coveru ukraińskiej 
folkowej pieśni Oy u luzi chervona 
kalyna (zapis fonetyczny), wyko-
nanego przez Andriy Khlyvnyuk 
(frontmana zespołu Boombox), 
który postanowił razem z innymi 
walczyć w wojnie o swój kraj

Andriy z tego powodu odwołał tra-sę koncertową,  
a artysta The Kiffness poprosił go o zgodę na wyko-
nanie owego remixu, którą pomyślnie otrzymał. Oto 
owoce tej współpracy!

3) Podaj Rękę Ukrainie – Taraka

Nagranie z koncertu z Warszawy 
pod nazwą „Solidarni z Ukrainą”. 
W pierwszych dniach lutego 2014 
roku białorusko-polsko-ukraiński 
zespół Taraka śpiewał tą piosen-
kę na kijowskim Majdanie. Teraz, 
osiem lat później została zaśpie-
wana podczas koncertu wspierają-
cego Ukrainę w obecnym ciężkim 
okresie. 
Lider zespołu potem poinformował, że wiolonczeli-
sta zespołu, 28-letni Dmitrij poniósł śmierć podczas 
wojny na Ukrainie. Jak przekazał Karol Kus, połowa 
składu formacji Taraka obecnie walczy na wojnie, prze-
ciwko rosyjskiej inwazji.

4) 1944 – Jamala

Jamala z piosenką pod tytułem 
1944 wystąpiła w konkursie Euro-
wizji w 2016 roku, reprezentując 
Ukrainę i wygrywając całe przed-
sięwzięcie. Utwór nawiązuje do 
wydarzeń z tytułowego roku 1944, 
czyli do deportacji Tatarów krym-
skich. Porusza też osobiste
doświadczenia prababci piosenkarki, która wraz z pię-
ciorgiem swoich dzieci została deportowana wraz z in-
nymi (jedno z dzieci nie przeżyło). Utwór ten jednak 
ma wielkie znaczenie również i w dzisiejszych czasach. 
Jego tekst idealnie pasuje do obecnych wydarzeń na 
Ukrainie, o czym wspomniała sama Jamala. Wykonanie 
które zostaje tu przedstawione jest jej występem z Eu-
rowizji 2016, natomiast w internecie możecie znaleźć 
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aktualne wykonania piosenkarki, gdyż w ciągu ostatnich 
tygodni jeździ w różne miejsca na świecie i pojawiając 
się na przykład na różnych koncertach charytatywnych, 
zbierających środki na wsparcie Ukrainy.

5) Dokąd – Piotr Rubik feat. Oliwia Wieczorek & Mar-
cin Januszkiewicz

Piosenka ta została nagrana w 2017 
roku, lecz teraz pięć lat później 
wciąż aktualna. Zadaje nam pyta-
nie: dokąd zmierzamy? Myślę, że 
przy tej pozycji najlepiej wsłuchać 
się w całą kompozycję i podjąć re-
fleksję nad tym pytaniem samemu.

6) Dead But Pretty – Ic3peak

Zespół Ic3peak od lat tworzy mu-
zykę wyrażającą sprzeciw do rządu 
i systemu rosyjskiego. Teledysk do 
piosenki Dead But Pretty powstał 
niedawno i nawiązuje do brutalno-
ści rosyjskiego wojska i władz. Na 
oficjalnym Instagramie zespołu 
widnieją też posty nawołujące do

pomocy uchodźcom z Ukrainy poprzez wpłaty na 
zbiórki. Polecam posłuchać też innych utworów Ic3pe-
ak ;)

7) Putin – Cypis

UPRZEDZAMy! Piosenka zawie-
ra wulgaryzmy! Cypis jest polskim 
muzykiem znanym ze swojej kon-
trowersyjności zawartej w piosen-
kach. Putin to jedna z nich, skiero-
wana bezpośrednio do prezydenta 
Rosji Władimira Putina, będąca 
komentarzem do obecnej sytuacji. 
Uprzedzaliśmy! Słuchacie na wła-
sną odpowiedzialność :D

8) Earth Song – Michael Jackson

Piosenka króla popu, Michaela Jacksona, z jego dzie-
wiątego albumu HIStory: Past, Present and Future, Book I 
z 1995 roku. Napisanemu i wyprodukowanemu przez 
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sztuka
Jacksona, Davida Fostera i Billa 
Bottrella utworu Earth Song towa-
rzyszył bogaty teledysk, który zo-
stał nakręcony w czterech regio-
nach geograficznych, koncentrując 
się na zniszczeniu i odrodzeniu 
Ziemi, a następnie otrzymał nomi-
nację do nagrody Grammy w 1997 
roku. 

9) One – Metallica

Ballada rockowa amerykańskie-
go zespołu Metallica, umieszczo-
na w ich albumie And Justice for 
All (1988). Utwór zyskał nagrodę 
Grammy w 1989 roku. Tekst pio-
senki jest zainspirowany amery-
kańską powieścią Daltona Trumbo 
Johnny poszedł na wojnę i opowiada  
o młodym żołnierzu, który zdecydował zaciągnąć się 
do amerykańskiej armii walczącej podczas I wojny świa-
towej. W wyniku niefortunnego zdarzenia mężczyzna 
uległ wypadkowi (wszedł na minę) i stracił wszystkie 
kończyny oraz wzrok, mowę i słuch. Po zrozumieniu 
swojej sytuacji posłużył się swoją głową (jedyną spraw-
ną częścią ciała), by wystukać alfabetem Morse’a proś-
bę o śmierć. Przełożeni nie zgodzili się na eutanazję, 
chcąc pokazać w ten sposób okropieństwo i bezsens 
wojny – zespół tym utworem chce uświadamiać o tym 
samym, ukazując historię z książki.

10) War Pigs – Black Sabbath

War Pigs to utwór angielskiego ze-
społu heavymetalowego Black Sab-
bath. Wydany został w 1970 roku 
i otwiera drugi album studyjny ze-
społu Paranoid (1970). Odsyłam do 
nieoficjalnego, lecz wymownego  
i tak, teledysku wykonanego przez 
jednego z fanów. „Dla mnie wojna 
była wielkim szatanem”, powiedział  
basista i tekściarz Geezer Butler. „Nie chodziło o poli-
tykę, rząd ani nic takiego. To było samo Zło”. Te cytaty 
jednego z członków zespołu chyba mówią o piosence 
jak i o wojnie same za siebie.

Lilianna Wysocka
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KONKURS 
„Otwieranie okna” 

rozstrzygnięty

Poeci nie zjawiają się przypadkiem 
Z niebieskich do nas przybywają stron 
Na zawsze niezgłębioną jest zagadką 
Dlaczego z nami los swój dzielić chcą. 

Edyta Geppert

Można tak powiedzieć o Mirosławie Odynieckim, 
któremu został poświęcony nasz konkurs. Nie po-
jawił się przypadkiem, był w naszych myślach, gdy 
nagle odszedł z tego świata i gdy powstała idea upa-
miętnienia go poprzez zorganizowanie konkursu 
dziennikarsko-literackiego. Wiemy, że już pojawi-
li się Jego godni następcy: młodzi poeci, prozaicy, 
dziennikarze i fotoreporterzy. 

W środę 19 stycznia br. w auli LO „Sobie-
ski”  odbyło się wręczenie nagród laureatom  
i uczestnikom konkursu „Otwieranie okna”. Inau-
guracji dokonała dyrektor Katarzyna Bojke, która 
przypomniała, że celem konkursu było upamięt-
nienie działań artystycznych i dziennikarskich, fo-
tograficznych znanego nie tylko w Wejherowie 
redaktora, poety, animatora kultury – Mirosława  
Odynieckiego, ale także zachęcenie utalentowanej 
młodzieży (a o nią dbał szczególnie, zapraszając 

do udziału w Konkursie Jednego Wiersza, do dru-
kowania juweniliów w tomiku Poetyckie zakola rzeki 
Redy, Almanachach poetów Ziemi Wejherowskiej czy za-
mieszczając wywiady nimi i ich wiersze w „Panora-
mie Powiatu”) do stworzenia prac w dwu katego-
riach: Słowo i Obraz. „Otwieranie okna” miało być 
symbolicznym otwarciem się na świat, na samego 
siebie; nauką bacznego przyglądania się ludziom  
i ich otoczeniu, nauką dostrzegania spraw dostęp-
nych oczom wnikliwego i wrażliwego obserwato-
ra rzeczywistości oraz kształtowania umiejętności 
opowiedzenia ludzkich historii za pomocą słowa  
i obrazu. Uzupełnieniem informacji o biografii  
i dokonaniach patrona konkursu była prezentacja 
na temat życia i twórczości patrona konkursu (ab-
solwenta naszego liceum) przygotowana przez  Ni-
kolę Kreft, Michał i Piotr Dziadowiczów oraz dwa 
nagrania TV „Kaszuby” : „Wieczór z Miodynem” 
i „Odszedł Mirosław Odyniecki”. Miodynowi były 
także poświęcone dwa utwory śpiewane: Poeci nie zja-
wiają się przypadkiem w wykonaniu Barbary Malaw-
skiej oraz Linoskoczek Leszka Moczulskiego w wy-
konaniu Mai Werczyńskiej. Po takiej dawce wiedzy 
i poezji śpiewanej nastąpił najważniejszy moment: 
odczytanie protokołu jury (Wioleta Majer-Szreder)  
i rozdanie nagród laureatom oraz wszystkim uczest-
nikom (sponsorzy byli bardzo hojni!), które wręcza-
li: Gabriela Lisius – Starosta Wejherowski, Barbara 
Gusman – dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicz-
nej oraz Adam Szulc – kierownik działu promocji 
WCK. Aby przybliżyć widzom różne interpretacje 
tematu „Otwieranie okna”, Kinga Plackowska, Kin-
ga Maksymiuk,  Zuzanna Dębiec oraz członkowie 
Teatru „Prawie Lucki”: Julia Czuryńska, Adriana 
Klinkosz, Oliwia Plichta, Natalia Szotrowska, Maks 
Chojecki, Wojciech Stanisławczyk, czytali fragmen-
ty utworów konkursowych. Czytaniu towarzyszyła 
muzyka w wykonaniu Anny Strankowskiej. Patronat 
duchowy nad konkursem objęła żona Mirosława 
Odynieckiego – Barbara, także absolwentka nasze-
go liceum oraz aktorka teatru prof. Adama Luterka. 

Zamknęliśmy „okno” naszego konkursu, by 
znów je otworzyć za jakiś czas i ponownie zaprosić 
uczniów szkół ponadpodstawowych do kontynu-
owania dziennikarsko-literackich działań. Wierzy-
my, też, że adepci sztuki dziennikarskiej stworzą  
pracę na temat działań artystycznych Mirosława 
Odynieckiego. A oto najważniejsza cześć konkur-
su: werdykt jury!  
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Protokół jury I Wojewódzkiego Konkur-
su Literacko-Dziennikarskiego „Otwieranie 
okna” 2021 zorganizowanego przez I Liceum 
Ogólnokształcące im. Króla Jana III Sobieskie-
go w Wejherowie pod patronatem Starosty Wej-
herowskiego, Powiatowej Biblioteki Publicznej  
w Wejherowie i Wejherowskiego Centrum Kultury 
oraz patronatem medialnym „Pulsu Wejherowa”,  
Radia „Gdańsk” i TTM „Chopin”. 

Jury w składzie: dr Wioleta Majer-Szreder – 
poetka, animatorka kultury, inicjatorka konkursu 
poetyckiego „Gniewińskie pióro” oraz Ogólno-
polskiego Przeglądu Teatralno-Kabaretowego 
„Wieżowisko”; Marta Kowalska-Sobczyk- autorka 
monografii Regionalny Zespół Pieśni i Tańca »Kaszuby« 
z Kartuz (2021), redaktorka Historii chóru »Pięcioli-
nia« (1986-2016) autorstwa Tomasza Chyły (2016), 
autorka artykułów zamieszczanych  w czasopi-
smach naukowych i krytyczno-literackich, laure-
atka konkursów literackich i teatralnych; Alicja 
Długosz – nauczyciel języka polskiego, opiekun 
zespołu teatralnego „Alchemia”, współorganiza-
tor konkursu literacko-fotograficznego „Fotogra-
fia jest poezją, poezja jest fotografią”; Małgorzata 
Nowak – fotograf, laureatka nagród krajowych  
i międzynarodowych w dziedzinie fotografii, m.in. 
tytuł Fresh Eyes Talents w Holandii, wyróżnienie 
podczas Tiff  Festival we Wrocławiu, wyróżnienie 
w konkursie Julii Margaret Cameron, w kategorii 
Techniki Alternatywne i.in. po zapoznaniu się z 32 
przesłanymi pracami postanowiło przyznać nastę-
pujące nagrody: 

W kategorii Słowo: I miejsce Oliwia Plich-
ta   za opowiadanie Żuki; II miejsce Maja Sikor-
ska za wiersz *** [pragnę od nowa]; III miejsce ex 
aequo – Adriana Fularczyk za opowiadanie *** 
[Susan Moor], Jacek Bruhn za opowiadanie Kawa; 
Julia Lach za esej W sprawie kobiet. Wyróżnienia: 
Małgorzata Karkocka za wiersz Okno, Aneta 
Klein za wiersz Szara rzeczywistość, Oliwia Berlak 
za opowiadanie „Postscriptum arbitralnego szczę-
ścia” Ola Laskowska za opowiadanie Krótka histo-
ria o uważnych oczach i czułym sercu. 

W kategorii Obraz: I miejsce – Anna Stran-
kowska; II miejsce – Julia Marczyńska za zdję-
cie pt. Widmo; III miejsce ex aequo – Katarzyna 
Lachowicz; Natalia Worach  za cykl zdjęć: cyber-
życie, rok 202 (…), to Aż ja. Nagrody Głównej oraz  
nagrody specjalnej za pracę poświęconą M. Ody-

nieckiemu nie przyznano. Zdajemy sobie sprawę, 
że zebranie materiału na temat tej postaci wymaga 
wertowania książek, gazet, przeprowadzenia wy-
wiadów, a tej możliwości nie dała uczestnikom pa-
nująca na świecie sytuacja. Wierzymy,  że w kolej-
nej edycji naszego konkursu taka praca powstanie.  

Każdy z uczestników przedstawił różne, nie-
jednokrotnie zbyt dosłowne, interpretacje tematu 
przewodniego konkursu, stosując różne środki  
i formy wypowiedzi (wiersz, opowiadanie, esej, fo-
tografia). Każdy zaprezentował oryginalny, subiek-
tywny obraz jakiegoś fragmentu rzeczywistości.  
Jurorzy wyrażają  radość z powodu faktu pisania 
przez młodych ludzi wierszy, opowiadań; z chęci 
podjęcia próby stworzenia eseju. Jeszcze brakuje 
typowo dziennikarskiego podejścia do oglądanej 
rzeczywistości, a przecież tytuł konkursu miał być 
zachętą także dla przyszłych dziennikarzy. Wszel-
kie działania służące budowaniu kultury są bardzo 
cenne i zasługują na czytanie, ale powinny też od-
znaczać się wysokim poziomem języka. Jurorzy  
sugerują konieczność podjęcia trudu nad cyzelo-
waniem stylu (wzbogacenia go  różnymi środka-
mi wyrazu, indywidualizowania wypowiedzi bo-
haterów) i  języka (warto korzystać ze słowników, 
poradników dotyczących składni zdania, ortografii 
i zasad interpunkcji w formach prozatorskich. Ar-
tystów też obowiązują pewne reguły, chyba, że są 
między nimi neofuturyści J). 

Podziękowania należą się wszystkim uczestni-
kom za „otwarcie okna”, za „otwarcie się” na nasz 
konkurs, opowiedzenie swoich i cudzych historii 
w sposób zajmujący, a tym samym  zachęcający do 
lektury. Nie porzucajcie piór (raczej lapotopów), 
aparatów fotograficznych. Bądźcie dalej uważni  
i bacznie przyglądajcie się światu. Wasze prace są 
swoistą kroniką współczesności, a więc cennym 
źródłem wiedzy dla  jej przyszłych badaczy. Dzię-
kujemy także opiekunom – zapewne pierwszym 
recenzentom Waszych prac – za wprowadzanie 
Was w świat literatury, zachęcanie do tworzenia, 
do wykorzystywania swych talentów. Pamiętajcie, 
że każdy z nich, jak mówi B.Shaw,  „Nie jest na-
uczycielem, tylko towarzyszem podróży, którego 
zapytaliście o drogę”. Korzystajcie z Ich cennych 
wskazówek.

W imieniu organizatorów 
Edyta Łysakowska-Sobiczewska 
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ERASMUS+
The Mystery of  Science

Szóstego marca br. odbyła się druga mobilność 
z projektu Erasmus+ The Mystery of  Science. 
Pojechałyśmy do szkoły w Trzyńcu w Czechach. 

Pierwszego dnia uczniowie szkoły goszczącej pokazali 
nam uroki swojego miasta z perspektywy mieszkańca, 
a nie turysty. W trakcie pięciokilometrowej podróży 
zapoznaliśmy również się z najpiękniejszymi miejsca-
mi w okolicy. Podczas gry miejskiej rozwiązywaliśmy 
zadania związane z legendami praskimi przedstawio-
nymi nam w trakcie zajęć online. 

Następnego dnia mieliśmy okazję zwiedzać ko-
palnię węgla Landek i Park Technologii w Ostrawie. 
Kolejnym punktem na mapie była Praga. W trakcie 
całodniowej wycieczki zobaczyliśmy zegar astrono-
miczny, Zamek Królewski, Most Karola oraz inne 
zabytki kreujące wizerunek stolicy Czech. Następne-

go dnia, nauczyciel szkoły goszczącej poprowadził 
warsztaty chemiczne, które umożliwiły nam spojrze-
nie na chemię z zupełnie innej strony. Zajęcia zakoń-
czyliśmy ucztą – zjedliśmy lody przygotowane w ciągu 
zaledwie paru minut dzięki jednemu z doświadczeń. 

Ostatniego dnia nadszedł czas na najtrudniejsze 
zadanie tego wyjazdu... pożegnania z osobami, które 
poznaliśmy w trakcie mobilności. 

W sobotę 12 marca spokojnie wróciłyśmy do 
Polski. Myślę, że uczestnictwo w ERASMUSie to wy-
jątkowa szansa, dzięki której jesteśmy w stanie rozwi-
nąć nasze zdolności językowe i kulturowe, a przede 
wszystkim doświadczyć życia w innym środowisku  
i zawrzeć nowe, międzynarodowe znajomości.

Maja Werczyńska 2h
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GOśCIE Z HISZPANII
w „Sobieskim”

Na naszej ostatniej lekcji hiszpańskiego gościli-
śmy nauczycieli z Hiszpanii. Podczas zajęć mo-
gliśmy posłuchać języka hiszpańskiego, a także 
dowiedzieć się różnych ciekawostek, związanych 
z historią, kulturą, gastronomią oraz codziennym 
życiem. Z pewnością była to dla nas ciekawa lek-
cja, a możliwość zadania własnych pytań w języ-
ku hiszpańskim bardzo rozwijająca i interesują-
ca.

Oto pytania zadane naszym Gościom i przetłu-
maczone przez uczniów „Sobieskiego”:
1. Czy na Gran Canarii są jakieś niebezpieczne zwie-
rzęta?
Tak, meduzy, ale nie są bardzo niebezpieczne.
2. Czy na Gran Canarii pada śnieg?
Tak, ale tylko w górach.
3. Jakie jest typowe danie na Gran Canarii?
Są to na przykład sancocho (zupa z mięsem i kukury-

dzą), papas arrugadas (ziemniaki z salsą) oraz paella 
(ryż z owocami morza).
4. Skąd wzięła się nazwa Gran Canaria?
Nazwa ta pochodzi od łacińskiego słowa „canis”, co 
oznacza psa.
5. Ile wysp wchodzi w skład Wysp Kanaryjskich?
Jest to siedem głównych wysp; Gran Canaria, Tenery-
fa, Lanzarote, Fuerteventura, La Palma, La Gomera, 
El Hierro.
6. Kto odkrył Wyspy Kanaryjskie?
Wyspy Kanaryjskie zostały odkryte przez Krzysztofa 
Kolumba.
7. Jakie filmy i seriale były kręcone na Wyspach Ka-
naryjskich?
Były to Gra o Tron, Gladiator oraz Wiedźmin

Marta Lewińska
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SUKCESy UCZNIóW
„Sobieskiego”

Uczniowie naszej szkoły są laureatami wielu kon-
kursów różnej rangi. Jednak szczególnie chcemy 
pogratulować Agacie Klawikowskiej z klasy 3bG, 
Mateuszowi Dziadowiczowi z klasy 1 a i Szymo-
nowi Bochentynowi z klasy 3fG.

Agata Klawikowska została laureatką IV Ogólno-
polskiej Olimpiady Wiedzy o Mózgu. Ostatni etap 
Olimpiady odbył się 9 kwietnia 2022 roku na Wydzia-
le Nauk o Zdrowiu Pomorskiego Uniwersytetu Me-
dycznego w Szczecinie, którego indeks zdobyła nasza 
utalentowana uczennica.

Z kolei Mateusz Dziadowicz zdobył tytuł laure-
ata XLVIII Olimpiady Historycznej, której finał od-

był się 8-10 kwietnia 2022 roku. Dzięki temu Mate-
usz już w pierwszej klasie zapewnił sobie zwolnienie  
z matury z historii z wynikiem 100%. 

Trzeci sukces należy do Szymona Bochentyna, 
który wywalczył tytuł i medal finalisty XLVIII Olim-
piady Geograficznej, zapewniając sobie tym samym 
zwolnienie z matury z geografii (za którą otrzyma wy-
nik 100%) oraz bonusy w rekrutacji na różne kierunki 
studiów. Finał odbył się 21-24 kwietnia 2022 roku.
Gratulujemy naszym uczniom ogromnych sukcesów  
i życzymy kolejnych.

Monika Żmudzka
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Trzeciego kwietnia br. nasza szkolna drużyna zo-
stała Mistrzem Polski w międzynarodowym kon-
kursie kreatywności Odysei Umysłu – międzyna-
rodowym programie edukacyjnym mającym na 
celu rozwijanie zdolności twórczych i zachęcanie 
dzieci i młodzież do pomysłowego rozwiązywa-
nia problemów. Tym samym drużyna dostała 
szansę reprezentowania Polski na Finałach Świa-
towych w Iowa State University, Ames, USA.

Zadaniem drużyny było zbudowanie konstrukcji  
z balsy, która miała utrzymać jak największy udźwig. 
Nasza 15-gramowa konstrukcja utrzymała 215 kg – 
co okazało się rekordem Polski.

Nasze liceum jest jedyną szkołą ponadpodstawową  
z powiatu wejherowskiego, która będzie reprezento-
wać nasz kraj na światowych Finałach Odysei Umy-
słu, które odbędą się 24-29 mama br.

Aleksandra Kania

JESTEśMy
Mistrzami Polski!!!
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POWOLI ŻyJ 
we własnym tempie

„[…] to styl życia, w którym stawiamy na jakość, 
nie na ilość. Wolimy zjeść niewielki kawałek do-
skonałego ciasta z prawdziwej czekolady niż pół 
blachy brązowej gąbki bez smaku. Raz w tygodniu 
spotkać się z przyjaciółmi na obiedzie czy spędzić 
wieczór z relaksującymi grami albo tańcami, niż 
codziennie wspólnie nudzić się, plotkować i na-
rzekać w towarzystwie ludzi, z którymi tak na-
prawdę niewiele nas łączy. Wybrać się do kina na 
dobry film, przeczytać fascynującą książkę, za-
miast bezmyślnie przeskakiwać między kanałami 
w telewizji czy stronami internetowymi […]”. 

J. Gloglaza, Slow life. Zwolnij i zacznij żyć

Współcześnie, zdrowy styl życia stanowi ważny trend, 
ale także element wychowania. Kształtowanie wła-

ściwych postaw prozdrowotnych rozpoczyna się we 
wczesnym dzieciństwie, a następnie jest kontynuowa-
ne w szkole. Biblioteka w Sobieskim mając na uwadze 
dbałość o zdrowie oraz dobrostan swoich użytkow-
ników systematycznie inicjuje działania w zakresie 
zachowań prozdrowotnych. Celem podjętej w marcu 
inicjatywy było przede wszystkim zwrócenie uwagi na 
niebezpieczeństwa związane z nadużywaniem mediów 
społecznościowych, dbałość o zachowanie równowagi 
psychicznej oraz promowanie czytelnictwa jako jednej 
z form zdrowego spędzania wolnego czasu.

W ten sposób po raz pierwszy aktywnie przyłą-
czyliśmy się do międzynarodowych obchodów Dnia 
Bezpiecznego Internetu. Na fanpage FB naszej bi-
blioteki została utworzona zakładka #DBIwSobiekim, 
gdzie na bieżąco zamieszczane były informacje doty-
czące podjętej inicjatywy.
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Na lekcjach bibliotecznych przeprowadzono po-
gadanki i dyskusje na temat syndromu FOMO, obecnie 
noszącego rangę choroby cywilizacyjnej XXI w. Po-
przez aktywny udział w zajęciach skłoniliśmy młodych 
internautów do refleksji nad problemem ciągłego prze-
bywania w sieci online. Uczniowie chętnie sięgali po 
smartfona, by sprawdzić, ile czasu dziennie korzystają  
z mediów społecznościowych. 

Obsesyjne zastanawianie się, co o naszych wy-
borach pomyślą inni, to kolejny aspekt, nad którym 
zastanawiała się młodzież. Ich uwaga jest nieustan-
nie rozproszona w tak wielu kierunkach, zapominając  
o swojej wyjątkowości. Istotnym elementem podejmo-
wanych działań było edukowanie młodzieży w zakresie 
dbania o harmonijne życie oraz popularyzacja czytania 
jako atrakcyjnego sposobu spędzania czasu wolnego,  
a także stylu życia. 

Naszym czytelnikom zaproponowano szereg pro-
pozycji książkowych promujących filozofię slow life 
oraz udział w wyzwaniu #offlinechallengeSobieski po-
legającym na odłączeniu się od sieci i zadbaniu o swój 
dobrostan.

Młodzież chętnie dzieliła się refleksjami i wraże-
niami, które przeżyli podczas wyzwania podając niejed-
nokrotnie czytanie jako okazję do odpoczynku, znale-
zienia balansu oraz uwolnienia od stresu.

Jesteśmy przekonane, że w wyniku podjętej inicja-
tywy wzbogaciliśmy świadomość uczniów w zakresie 
wyborów dotyczących sposobu spędzania czasu wolne-
go oraz zainspirowałyśmy młodzież do zmiany sposo-
bu myślenia, aby żyć głębiej i cieszyć się życiem.

Monika Wawrzyniak



PLANTCROSSING
w bibliotece „Sobieskiego” 

na ogólnopolskiej mapie inicjatyw bibliotecznych

Biblioteczna akcja adopcji i wymiany roślin zo-
stała zauważona przez redakcję „Biblioteki  
w szkole” – cenionego i poczytnego czasopisma 
metodyczno-instrukcyjnego dla nauczycieli. 

Na stronie internetowej miesięcznika, w dziale zaty-
tułowanym „Mapa inicjatyw bibliotecznych”, ukazał 
się tekst opisujący nasze działania ekologiczne. War-
to dodać, że redaktorzy czasopisma zaczerpnęli in-
formacje o prowadzonych w Sobieskim działaniach  
z profilu biblioteki na Facebooku (https://www.face-
book.com/hashtag/plantcrossingwbibliotece).

Przytaczamy fragment wypowiedzi:

„Ekologiczna akcja adopcji roślin cieszy się sporym 
zainteresowaniem. W zielonej strefie wymiany roślin 

znalazły się m.in. aloes, geranium, bluszcz, peperomia, 
żyworódka, monstera, grudnik, palma koralowa, ko-
lanchoe, drzewko szczęścia czy zielistka. Każdy chętny 
może przynieść swój okaz lub zabrać ten, którym chce 
się zaopiekować. W komentarzach pod postami można 
znaleźć podpowiedzi dotyczące uprawy i działania lecz-
niczego roślin. W bibliotece dostępne są również książ-
ki z zakresu fitoterapii. Plantcrossing cieszy się dużym 
zainteresowaniem, o czym świadczy liczba przyniesio-
nych roślin. Akcja wymiany roślin trwa od październi-
ka. Szczegóły na profilu biblioteki”.

Dziękujemy wszystkim sprzymierzeńcom i zaan-
gażowanym w plantcrossing. To nasza wspólna praca 
i nasz wspólny SUKCES!

Beata Geffroy
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LegIMI 
jest z nami od sześciu miesięcy!

Od października 2021 roku biblioteka szkolna za-
chęca swoich Czytelników do lektury również on-
line. Dzięki współpracy z Powiatową Biblioteką 
Publiczną w Wejherowie, uczniowie i nauczyciele 
Sobieskiego mogą  korzystać z bezpłatnych ko-
dów Legimi dających dostęp do książek w formie 
ebooków, audiobooków oraz synchrobooków. 

Mija szósty miesiąc przygody z platformą Legimi. Po-
niżej kilka słów recenzji jej aktywnych użytkowników:

„Dostęp do aplikacji Legimi  to świetna 
alternatywa dla osób, które nie są fanami 
książek w wersji papierowej. Możesz słu-
chać ulubionych pozycji nie mając ich na-
wet przy sobie, jadąc autobusem, czy po-
ciągiem do szkoły. Aplikacja ta jest również 
nieocenioną pomocą, gdy musisz przeczy-
tać lekturę, której forma jest trudna w od-
biorze. Polecam z całego serca!” (Wiktoria, 
kl. 3cG)

„Z Legimi spotkałem się po raz pierwszy 
pod koniec zeszłego roku, dostając kod 
dostępu w szkole. Do tego czasu nie by-

łem przekonany do e-booków. Po tych kil-
ku miesiącach moje spojrzenie na czytanie  
z ekranu mocno się zmieniło. Jest to bar-
dzo wygodna forma poznawania lektur, 
którą praktycznie zawsze i wszędzie można 
wykorzystać. W obecnych czasach prze-
cież każdy ma przy sobie telefon czy tablet. 
Choć dalej wolę papierową wersję książki, 
to dzięki Legimi zawsze mogę sięgnąć po 
interesującą pozycję, pogłębiać swoją wie-
dzę oraz zainteresowania. Polecam Legimi 
wszystkim czytelnikom, księgozbiór jest 
tak bogaty, że każdy znajdzie coś dla sie-
bie”. (Mateusz, kl. 1a)

„Legimi to bardzo fajna aplikacja. Póki co 
korzystam z niej od miesiąca, ale super mi 
się sprawdza. Znajduje się tam wiele pozy-
cji i audiobooków. Można pobrać książkę  
i czytać ją w każdym miejscu lub słuchać 
ją podczas treningu. A największym plu-
sem jest to, że mam do niej dostęp za dar-
mo, dzięki naszej bibliotece”. (Magdalena,  
kl. 3e)

Beata Geffroy
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25„Sobieski” na sportowo

Jedenastego kwietnia w Rumi odbyła się Powiatowa 
Licealiada w Piłce Nożnej 6-osobowej dziewcząt. Re-
prezentacja naszej szkoły w składzie: Sandra Brychcy 
IIb, Bernadeta Landowska IIId, Wiktoria Miotk IIId, 
Wiktoria Ceynowa IIIbG, Aleksandra Kotłowska IIe, 
Julia Obozowik IIIeG, Karolina Okrój IIIeG, Wiktoria 
Domagała IIe, Agata Janca IIh zajęły II miejsce. 
Opiekunem zespołu była Beata Lenz. Serdecznie gra-
tulujemy!

Artur Śmielak

Czwartego kwietnia na stadionie w Redzie odbyły 
się Mistrzostwa Powiatu w Drużynowych Biegach 
Przełajowych. Biegi były silnie obsadzone, w ry-
walizacji szkół ponadpodstawowych wzięło udział 
9 zespołów w kategorii dziewcząt i 9 chłopców.

Mimo braku medali indywidualnych zespoły spisały 
się bardzo solidnie, zwłaszcza zespół dziewcząt który 
wygrał rywalizację, zajmując pierwsze miejsce i tym 
samym będzie reprezentował szkołę i powiat w zawo-
dach wojewódzkich (Derc Kinga (1b LO), Domagała 
Wiktoria (2e LO), Janca Agata (2h LO), Kotłowska 
Aleksandra (2e LO), Roksz Julia (3c LO), Ulatowska 
Iga (1e LO).

Chłopcy natomiast, po zaciętej rywalizacji, nie-
znacznie ulegli „Elektrykowi” – różnica dwóch punk-
tów na pięciu startujących, zajęli trzecie miejsce. (Cheł-
miniacki Mateusz (3aG LO), Jabłoński Antoni (3e LO), 

SREBRO w Powiatowej Licealiadzie 

w Piłce Nożnej Dziewcząt

NASZE BIEGACZKI 
w finale wojewódzkim w Drużynowych Biegach 

Przełajowych

Karbownik Kacper (3e LO), Kozel Mikołaj (2a LO), 
Kurowski Kajetan (2f  LO), Mufel Grzegorz (3d LO), 
Wiśniewski Michał (3cG LO). Trenerzy: Beata Lenz  
i Artur śmielak.

Artur Śmielak
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PODIUM 
DLA KOSZyKARZy
z „Sobieskiego”

Drugiego marca w PZS nr 2 w Wejherowie odby-
ły się Mistrzostwa Powiatu w Koszykówce Chłop-
ców. Reprezentanci naszej szkoły pod wodzą tre-
nera Bartłomieja Woźniaka zajęli drugie miejsce. 

Cały turniej był bardzo emocjonujący, a o losach zło-
tego medalu przesądziła skuteczność oddawanych rzu-
tów. Skład drużyny koszykarskiej: Bartosz Bonarowski 
3fG, Nikodem Nikrant 3e, Adam Czoska 2b, Piotr 

Zabłoński 1e, Maksymilian Tomczyk 1c, Szymon Ło-
miński 3dG, Szymon Zaleśny 2h, Marceli śmielak 2e, 
Krzysztof  Kołwzan 3dG. 
Opiekun: Artur śmielak. Serdecznie gratulujemy! 

Artur Śmielak
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SPORT I WOJNA –
czy „pokój boży” jest jeszcze możliwy?

SPORT W OBLICZU WOJNy

W ostatnich dniach lutego Ukrainę zaatakowała 
sąsiadująca z nią Federacja Rosyjska. Wojna nie ominę-
ła także świata sportu i to nie tylko w aspekcie włącze-
nia się ukraińskich sportowców w obronę ojczyzny, ale 
także pod względem uczestnictwa rosyjskich sportow-
ców w rozgrywkach na arenie międzynarodowej. 

Kilka pierwszych dni po rozpoczęciu działań 
zbrojnych na terenie Ukrainy, media uważnie śledziły  
i donosiły o decyzjach największych sportowych ogra-
nizacji, jak FIFA czy MKOl, jak również tych mniej-
szych. Decyzja nie była łatwa i dotyczyła tego, czy po-

winniśmy dopuścić rosyjskich sportowców do udziału 
w międzynarodowej rywalizacji? W zdecydowanej 
większości uznano, że rosyjscy sportowcy powinni 
być wykluczeni z rozgrywek, zresztą duży wpływ na 
te decyzje miały federacje narodowe i sami sportowcy, 
którzy odmówili rywalizacji z Rosjanami (tak zrobiła 
choćby polska reprezentacja narodowa w piłce nożnej, 
a wraz z nią Polski Związek Piłki Nożnej). Niemniej 
nie brakowało opinii, że sport powinien być od polity-
ki niezależny i że sportowcy nie powinni być karani za 
decyzje władz swojego kraju, na które przecież nie mają 
wpływu. A jak to wyglądało w przeszłości?
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SPORT W OBLICZU WOJNy

Już od zarania dziejów utarło się przekonanie, iż 
„Olimpiada to zastępcza forma wojny” i jest w tym 
dużo prawdy, w czasach starożytnych bowiem istniała  
i była realizowana idea ekecheirii, czyli pokoju bożego, 
co oznaczało, że podczas igrzysk, olimpijskich, ale nie 
tylko, zawieszano wojny, i choć podczas zawodów na-
dal ćwiczono przydatne podczas wojny umiejętności 
(zapasy, wyścigi konnych powozów itp.), to jednak od 
tamtego czasu sport stał się jednym z najpotężniej-
szych narzędzi nawoływania do pokoju i krzewienia 
idei pokoju. Wiadomo bowiem, że rywalizacja w duchu 
fair play i w ogóle bycie razem na wspaniałym olimpij-
skim stadionie, bardziej formowało poczucie jedności  
i bycia jedną wielką ludzką rodziną, niż budziło wza-
jemną niechęć i agresję. 

KU WSPóŁCZESNOśCI

Niestety wojna nie zawsze ustępowała igrzyskom 
olimpijskim, a stało się tak w latach 1940 i 1944, czyli 
podczas II wojny światowej. I choć cztery lata wcze-
śniej, w 1936 roku, igrzyska olimpijskie odbyły się, 
nota bene w Berlinie (!), to wiemy, że posłużyły one 
jednemu z najbardziej bezwzględnych zbrodniarzy 
wojennych – Adolfowi Hitlerowi do szerzenia nazi-

stowskiej propagandy i głoszenia idei wyższości rasy 
aryjskiej nad pozostałymi, zwłaszcza Żydami. Hitler, 
świadomy wpływu propagandy, wykorzystał najnowo-
cześniejsze wynalazki w postaci kamery (był to również 
czas narodzin telewizji) i m.in. za sprawą filmu Olympia 
utalentowanej reżyserki Leni Riefenstahl, propagował 
nazistowski obraz świata. Podkreślić warto, że wielu 
dziennikarzy, którzy przyjechali wówczas do Berlina, 
mimo trwających już prześladować ludności żydow-
skiej, nie napisało o berlińskim igrzyskach ani samej 
polityce Hitlera nic krytycznego. 

Dzisiaj zmagamy się z problemem, czy dopusz-
czenie rosyjskich sportowców do międzynarodowych 
zawodów sportowych, w przeróżnych dyscyplinach, 
jest słuszne. Rozumiejąc trudną sytuację rosyjskich 
sportowców, którzy przygotowywali się do startów,  
a te zostały im uniemożliwione, trzeba powiedzieć, że 
TAK, bo sport i polityka nie są odseparowane, nie są 
oddzielnymi światami. Dzisiaj, kiedy nic bardziej niż 
sport, nie wpływa na masową wyobraźnię i opinię mi-
lionów ludzi na całym świecie, postawa sportowców  
i całego sportowego środowiska, okazuje się niezwy-
kle ważna. Potępianie agresji, krzewienie idei fair play, 
promowanie braterstwa i porozumienia między naro-
dami, to dzisiaj najważniejsza rola sportu. I jeśli „sport 
to wojna minus strzelanie”, to oby tylko takie wojny 
toczyły się na świecie. 

Karolina Jankowska



Drodzy Uczniowie!

Wiemy, że macie uzdol-
nienia literackie, plastycz-
ne i wiele innych. Zachęca-
my Was do publikowania 
na łamach „Janiny” Wa-
szej twórczości. Kącik 
uczniowski jest przezna-
czony dla WAS.

Frontyspis z dzieła Jana Heweliusza Selenographia, sive Lunae descriptio […], Gedani 1647; PAN Biblioteka 
Gdańska.
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OLIWIA PLICHTA 
II MIEJSCE

Słowa

rozmowa z panem
to moja jedyna rozmowa
spędzam dni skupiając się na tym
by połykać słowa
i dławię się nimi
i jest ich stale za dużo

i więcej i więcej
i umykam kroplami
i sznuruję usta
i do krwi gryzę język

XIV Wojewódzki Konkurs Interdyscyplinarny 
„Różewicz w oczach młodych Pomorzan” 

doczekał się finału!

Trochę zapomnieliśmy o konkursie, a gdy nadszedł czas nadesłania nagrań wierszy  
i prac, działaliśmy z wielkim przyspieszeniem. Wychodziliśmy z nieoczekiwanego zdalnego 
nauczania nieco poobijani i mniej zainteresowani konkursami. Na szczęście zawsze znajdą 
się „szaleńcy”. Jacek Bruhn, nawiązując do utworów Różewicza i jego sztuki kolażu, napisał 
Pokraczny wierszyk, Oliwia Plichta przesłała wiersz Słowa będący kolejną częścią tryptyku 
Rozmowy. Jury doceniło kunszt poetycki Oliwii i przyznało jej II miejsce. W kategorii recytacja 
wyróżnienie otrzymał Wojtek Stanisławczyk, który poświęcił kilka godzin na nagranie obu 
wierszy Różewicza w sali teatralnej WCK. 
Tegoroczny, jak i ubiegłoroczny, konkurs też odbywał się w cieniu kolejnej fazy pandemii. 
Nawet z uroczystego rozdania nagród zrezygnowano. Wszystko odbywało się zdalnie. Miejmy 
nadzieję, że kolejna edycja konkursu przebiegać będzie w atmosferze bardziej sprzyjającej 
tworzeniu sztuki.

Edyta Łysakowska-Sobiczewska
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od słów wybucha głowa
słowa jak flegma
stają mi w gardle
i lata mijają
a tematem moich wierszy
jest stale rozmowa
i to czy dam radę zostać
czy dalej przy mnie jesteś
znów boleśnie pęka w piersi
i huk zagłusza myśli
zapomniane dawno
niewypowiedziane
znów jak balon puchło we mnie
i jęknęło na wylot przebite
słowo

JACEK BRUHN

Pokraczny wierszyk 

ten świat
wyszedł z normy
(T. Różewicz, Przecieram oczy)
 

 
Budzę się rano w jakimś kryminale bez krat 
Gdzie ja jestem… po czym na rachunek własnego nieszczęścia  
powraca świadomość  
 
Wstaję trochę wcześniej niż wcześnie rano 
I nawet radio nie mówi do mnie... 
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…bo śpi

świat jasności nie pamięta od ostatniego zaćmienia 
Ale to w porządku. 
 
Czerń nie jest już taka czarna 
Jest raczej taka khaki bo pomieszana ze łzami i z krwią 
niewinnych dzieci…
   …a mówiąc to jestem całkowicie świadomy 
Że nie wiem czy takie pomazanie czarnym błękitnym 
i czerwonym da kolor nazywany przez raczej 
podżędnych artystów khaki ale tak to sobie wyobraża 
moja wyobraźnia 
 
No i w tym braku jasności jeżdżą autobusy, pociągi 
samochody rozwożąc dzieci do zimnych i ciemnych 
Placówek Oświaty 
 
No i zostajemy tam… no nie powiem, że oświeceni 
 
Nade mną ktoś wali młotem 
I słyszę jęk starej sprężyny… 
Metafizyka ma nogi jamnika 
Pryszcz na nosie stwarza problem alienacji 
Apokalipsę czytuje się do poduszki 
A Słowacki WIELKIM poetą BYŁ 
Nawet nie pytam dlaczego…
noji na konjec coź o fótórystah 
Czyż nie można wielkiej improwizacji wygłaszać w łóżku, na leżąco
w wypadku zapalenia szczytów płuc (i mózguff)? 
 
Szczyt óczniowskiego zaangarzowanja jezt 
na fuefie 
– Ruszam ręką...to moja ręka i paluszki...leżę na starym tapczanie 

 
W tym czasie uwznioślających zajęć 
głópota przybiera rozmiary normalne 
Pojawia się jasność. I znika zaraz po trzecim popopołudniu 
Znowu w ciemności (koniecznie w ciemności 
w kolorze khaki) wracamy się do domu… na naukę 
W podrenczniku: 
– Najnowsze badanie wykazują, że nie mówi się słowa na „r” 
Należy precyzyjnie - plemnik i komórka jajeczna 
– Pokolenie Z zarabia dzięki Lobby LPG 
– Dziewczynki są po prostu grube 
– Pan Donald Jones był właścicielem gospodarstwa 
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i karmił obce zwierzęta. Oblicz ile ukradł nie 
uwzględniając obecnej inflacji 
 
W nas wszystkich tkwi wychudzony Apostoł Postu 
Ma się uczyć i pszepraszać Pana Boga za to ze się uczy 
Przygotowanie mikroskopijnych rozmiarów ściągi 
Pozwala zaoszczędzić 3h nauki ALE 
1h 52min poświęcamy pokoleniowo na zmartwienia 
i czasami depresje 
no i przepracowanie 
i diametralnie lekkie zmęczenie. 
Trochę taki Jaskółczy Niepokój 
Taka nasza mała stabilizacja 
Zakłada się nogę na nogę
Prawdopodobne jest to, że podobnie 
miały dzieci w PRL-u. I w Prusach… 
    ...w XIX wieku 
Trochę to dawno temu 
Chyba nawet muj dziadek nie pamięta 
Nie wyciągają wnuki z życia dziaduw nauki 
 
I tylko myślimy wieczorami w łóżkach że 
przyszli lekarze czytają Lalkę. Prawnicy poznają prawa 
pantofelkuw. Informatycy mają w domu szlabany 
na komputery. W sumie to można by umrzeć 
Ale tego się kotu nie robi 
Można by to rzucić  w cholerę jak najdalej 
Ale przecież ten kredyt w złotófkach 
 
Uczeń historii rozluźnia kołnierzyk 
i ziewa nad zeszytami

WOJTEK STANISŁAWCZyK
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RóŻEWICZEM
inspirowane

Prezentujemy piękne ilustracje Lilli Wysockiej przygotowane do tomiku laureatów Ogólnopolskiego Kon-
kursu Poetyckiego „Jakiś fragment rzeczywistości” zorganizowanego w ramach XV OPMFT „Luterek”.

Ilustracja do do wiersza Ostatni płatek róży
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Ilustracja do wiersza Znalezisko
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Ilustracja do wiersza Śmietnik dusz
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Ilustracja do wiersza Śmie(r)ć
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Ilustracja do wiersza Pobieranie
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Projektując logo biblioteki, chciałem, żeby było 
przejrzyste i czytelne, a jednocześnie jak najbar-
dziej powiązane z naszą szkołą, stąd motyw kró-
lewskiej korony, identycznej jak ta umieszczona  
w logo szkoły. 
Nieodłącznym motywem z uwagi na tematykę pra-
cy musiała być książka. Zdecydowałem się stwo-

JAK POWSTAŁO
nowe logo biblioteki „Sobieskiego”?

rzyć ją w płaszczyźnie dwuwymiarowej, aby praca 
była jeszcze bardziej prosta i łatwa w odbiorze. 
Dodatkowym powiązaniem jest kolorystyka, która 
pozwoliła na bezpośrednie podkreślenie pokre-
wieństwa tych dwóch logo.

Jakub Mazurek 3cG



Jestem bardzo dumna z naszych rodaków z powodu tego, jak zajęli się sprawą uchodźców z Ukrainy i tym, jak na-
sza szkoła jest otwarta na nowych uczniów. Uważam, że ta sytuacja – w XXI wieku – jest zaskakująca. Myślałam, że 
wyciągamy wnioski z historii, ale najwyraźniej nie. Uważam, że wojna skończy się tylko wtedy, gdy prezydent Rosji 
się wycofa, bo obywatele Ukrainy są niezwykle waleczni i nie poddadzą się – za to ich bardzo cenię. 

Marcelina Kruszyńska, 1c)

W mojej opinii atak Władymira Putina na Ukrainę jest aktem terroru. Sytuacja na Ukrainie jest ciężka – codziennie 
dokonuje się tam ludobójstw, masowych mordów na bezbronnych obywatelach oraz gwałtów na kobietach. Takie 
zachowanie powinno się tępić, bo jest po prostu zwykłym aktem tchórzostwa i nieudaną próbą pokazania potęgi 
militarnej. Z całego serca chciałbym, aby Putin został pojmany i osądzony w Hadze. Moim zdaniem skończy się to 
w następujący sposób – Rosja poprzez nałożone sankcje, w tym wycofanie wielkich koncernów, nie będzie miała 
pieniędzy na prowadzenie działań wojennych, natomiast nie wycofa się z formalnej wojny, ponieważ oznaczałoby 
to ich słabość oraz wstyd przed innymi państwami. Slava Ukrainie! 

Paweł Maj, 3c

Według mnie taka sytuacja nie powinna mieć miejsca w cywilizowanym świecie, wśród cywilizowanych ludzi. Putin 
chce odbudować Związek Radziecki; niepotrzebnie giną przez to niewinni ludzie. Moim zdaniem wojna będzie 
toczyć się bardzo długo. 

Mikołaj Syrewicz, 1a

Myślę, że jest to wielki dramat – nie tylko dla mieszkańców Ukrainy, ale też dla całego świata. Jest to niestety sy-
tuacja, której można było się spodziewać. Jest to też czas, w którym my – Polacy – nie powinniśmy toczyć wojen 
politycznych, kłócić się o to, kto bardziej pomógł i okazał więcej wsparcia, przekazał więcej pieniędzy, ani kto ma 
rację, a kto nie. Jest to czas, w którym wszyscy powinniśmy się zmobilizować i pomóc ludziom, którzy nas potrze-
bują, bo nikt nie wie, kiedy my będziemy ich potrzebować. Nie mam pojęcia, w jaki sposób może się to skończyć. 
Prezydent Rosji jest nieobliczalny i tak naprawdę może się stać wszystko. 

Maria Warkusz, 2a

To, co robi Putin, podchodzi już pod zbrodnię wojenną – bombardowanie szpitali i atakowanie korytarzy humani-
tarnych. Oczywiście my, jako cywile, nie znamy wszystkich szczegółów. Zdecydowanie rozumiem NATO, które nie 
chce mieszać się w eskalację konfliktu, ale moim zdaniem trzeba coś z tym zrobić. Widzę kilka rozwiązań, jak to się 
może skończyć – po pierwsze, wojna eskaluje i będziemy mieli do czynienia z III wojną światową. Po drugie, Putin 
może się wycofać przez nałożone na niego sankcje; gospodarka Rosji będzie wtedy w rozsypce i nastąpi kolejny 
rozpad jak w Związku Radzieckim, ale osobiście nie przewiduję, by było coś pomiędzy. 

Wojciech Stanisławczyk, 3a

MOIM ZDANIEM…
Wojna, która wybuchła na Ukrainie pod koniec lutego zburzyła nasze poczucie bezpieczeństwa, zmu-
siy do zadawania niestawianych dotychczas pytań i szukania na nie odpowidzi. Zapytaliśmy pięcioro 
uczniów naszego liceum o ich opinię na temat toczącej się w Ukrainie wojny. 

Klaudia Peplińska


