
    Rok szkolny 2019/2020 jest szczególny, ponieważ nasza szkoła obchodzi jubileusz. W 
    maju będziemy mogli z dumą powiedzieć, że Kornelówka ma już 75 lat. Z tego względu 
    my uczniowie wystawiamy szóstki. Nauczycielom! Czyli sześć szybkich pytań do 
    Twojego nauczyciela. Pani Aniela Ankiewicz uczy w naszej szkole języka angielskiego.  
     
    Jaki zawód się pani marzył, gdy była pani w naszym wieku? 
    GDY BYŁAM MAŁĄ DZIEWCZYNKĄ, CHCIAŁAM BYĆ NAUCZYCIELKĄ, ale będąc w 
    waszym wieku, miałam rozmaite pomysły na swoją przyszłość. Chciałam pisać książki, 
    podróżować, liczyć pieniądze, bronić słabszych czy leczyć dusze pogubionych w życiu. 
    Uwielbiałam języki obce, mój tata zaszczepił we mnie ciekawość świata.  
    To, że została pani nauczycielem to świadomy, planowany wybór czy raczej  
    przypadek? Raczej przypadek. Jeszcze w klasie maturalnej nie miałam sprecyzowanych 
planów, chyba trzy razy zmieniałam fakultety. Miłość do języka angielskiego zwyciężyła i wybrałam filologię. 
Wykładowcy, koledzy i koleżanki ze studiów twierdzili, że jestem stworzona do nauczania, ja sama też dobrze się 
czułam w tej roli. Pracę w zawodzie zaczęłam już na 3 roku studiów. Ile lat jest pani związana z naszą szkołą? 
W Kornelówce pracuję już 13 lat i chyba aż tak wiele się nie zmieniło. Oczywiście dysponujemy teraz rozmaitymi 
narzędziami wzbogacającymi proces nauczania, metody ewoluują, natomiast kontakt z młodym człowiekiem cenię 
sobie tak samo bardzo, jak 13 lat temu. Nauczyciel – zawód czy misja? To zawód, który lubię i mam pełną świadomość 
tego, jak jest ważny. Swoją postawą staram się uczyć dzieci szacunku do siebie nawzajem, otwartości i tolerancji, 
zarażam ciekawością świata. Zresztą to wynika ze specyfiki mojego przedmiotu. Nie wyobrażam sobie, że nauczyciel 
języka obcego może taki nie być. Co lubi pani robić w wolnym czasie? Czytać, oglądać filmy, podróżować, łazić po 
górach i jeszcze raz czytać, czytać i czytać.  
Jaka jest pani ulubiona książka, film, potrawa? Nie jestem w stanie wymienić jednej książki. Kocham „Buszującego w 
zbożu” J.D. Salingera, „Lot nad kukułczym gniazdem” K. Keseya, „Grona gniewu” J. Steinbecka czy „Syn swojego kraju” 
R. Wrighta. Wszystkie przeczytane w oryginale, jak i w polskim przekładzie. Jestem też wielką fanką Jostein Gaarder, z 
polskich współczesnych pisarzy cenię sobie Jakuba Małeckiego, Szczepana Twardocha i Wiesława Myśliwskiego. Jeśli 
chodzi o filmy mam swoje top 3 – „Co się wydarzyło w Madison County”, „Filadelfia” i ,,Forest Gump”. Moje ulubione 
jedzenie to owoce, warzywa i gołąbki mojej mamusi.                        Dagmara Adamkiewicz, Dominika Brożek   

 „Ciemno wszędzie, głucho wszędzie, Co to będzie, co to będzie?” 
     Dzień Wszystkich Świętych obchodzony jest 1 listopada i zapoczątkował go 
      papież Grzegorz IV w 837 r. W ten sposób oddano cześć wszystkim chrześcijanom, 
      którzy zostali zbawieni i poszli do nieba. 2 listopada przypadają Zaduszki, w Kościele 
      katolickim to dzień poświęcony pamięci zmarłych. Z tym okresem wiąże się dawny 
      obrzęd nazywany dziadami, polegający na obcowaniu żywych z umarłymi. To dawna 
      pogańsko-chrześcijańska tradycja przywoływania duchów zmarłych przodków. 
      Obrzęd dziadów to kanwa, na której Adam Mickiewicz napisał swoje „Dziady”. To 
      dramat w czterech częściach, które są ze sobą luźno powiązane i powstawały w 
      niechronologicznej kolejności, pisane w różnych częściach Europy. Część II „Dziadów” 
      stanowi opis obrzędu i związanych z tym świętem tajemniczych, nadprzyrodzonych 
      zjawisk. Pojawiają się kolejno dusze umarłych ludzi, które ujawniają swoje grzechy, 
      przestrzegają przed podobnym zachowaniem, pouczają i proszą o pomoc żywych.  
     Halloween (31.10) to zwyczaj, który wywodzi się ze Stanów Zjednoczonych, ale 
      bardzo popularny jest także w Kanadzie, Irlandii czy Wielkiej Brytanii. W Polsce 
Halloween po raz pierwszy pojawiło się w latach 90. Natomiast w Meksyku od dawna obchodzony jest Dia de los 
Muertos (Dzień Zmarłych), co ciekawe, jest to święto o bardzo charakterystycznym, kolorowym stylu. Buduje się wtedy 
ołtarze, przygotowuje napoje i jedzenie (najlepiej szczególnie lubiane przez zmarłych), a także tworzy kwiaty z bibuły 
(cempaxúchitl). 
 Dni, w których wspomina się swoich nieżyjących już bliskich, to święto, pod- 
czas którego zawsze marznę. Zastanawiam się wówczas, dlaczego akurat ta data zo- 
stała wybrana na obchodzenie tradycyjnego spotkania rodzin z przodkami. Patrząc  
na groby, znicze i sztuczne kwiaty, ozdoby przekrzykujące się fantazją i ilością nasuwa  
mi się na myśl pytanie – Czy na pewno o to chodzi? Przed czym mogłyby przestrze- 
gać duchy z Mickiewiczowskich „Dziadów” w czasach, w których żyjemy – czasach zanieczyszczenia i masowego 
problemu z odpadami. I nijak nie mogę znaleźć sensu w  dzisiejszym podejściu do tradycji i obrzędu.  
      

     (dokończenie artykułu Aureliusza Klima znajduje się na drugiej stronie) 
 

listopad 2019 (nr 3) 

 

 



    Co kraj to obyczaj. Pamięć o przodkach przyjmuje formę hucznego  
        świętowania, pochodów, zabaw i radosnych śpiewów albo zadumy, ciszy i spokojnej re- 
        fleksji. Każdy znajdzie coś dla siebie. Każdy może wybrać. Szczerze mówiąc, wolę ponow- 
        nie uczestniczyć w „Dziadach” Teatru Inaczej, bo taki sposób obchodzenia z pamięcią i  
        refleksją jest mi bliższy.  
    
   11 listopada obchodziliśmy Narodowe Święto Niepodległości. Rzeczpospolita przez 123 lata  
      była pod zaborami – rosyjskim, austriackim i pruskim (niemieckim). Doświadczana była   
   również przez wojny. Dla naszych przodków niepodległość była najwyższą wartością,   
   niejednokrotnie chwytali oni za broń, przeciwstawiali się zaborcom, okupantom, systemom  
   totalitarnym. Tragiczna historia pokazuje też, że Polacy przelewali krew, stojąc po   
   przeciwnych stronach barykady. Artykuł zwięźle przedstawia najważniejsze zrywy narodowe.  
   Oto one. Konfederacja barska (1768) - Skierowana przeciw Królowi Stanisławowi Augustowi  
   Poniatowskiemu i popierającym go wojskom rosyjskim w celu obrony wiary katolickiej i  
   niepodległości Rzeczypospolitej. Przegrana. Powstanie kościuszkowskie (1794) - Skierowane  
   przeciw konfederacji targowickiej oraz carowi Rosji Katarzynie II.W celu obrony państwa  
   polskiego przed cenzurą i totalnym upadkiem. Przegrane. Powstanie listopadowe (1830)- 
Polskie powstanie przeciwko znienawidzonemu zaborcy – imperium rosyjskiemu. Po początkowym sukcesie, powstanie 
niestety, przegrane. Powstanie styczniowe (1863) - Przeciwko imperium rosyjskiemu. Było to jedno z najdłuższych 
powstań i niestety, kolejne nieudane. Po nim Rosjanie wprowadzili dotkliwe represje. Powstanie wielkopolskie (1918) 
- Powstanie polskich mieszkańców Wielkopolski przeciwko Republice Weimarskiej(Niemcom) w celu uzyskania 
niepodległości. Zwycięstwo. Powstania śląskie (1919-1921) - Przeprowadzone przez polskich mieszkańców Śląska aż 3 
razy. Zwycięskie – przyłączenie Górnego Śląska do II Rzeczypospolitej. Powstanie w getcie warszawskim (1943) - 
Przeprowadzone przez żydów osiedlonych w getcie warszawskim. Wynik powstania był z góry przesądzony. Powstańcy 
zginęli z bronią w ręku. Po powstaniu getto zostało spalone i wyburzone. Powstanie warszawskie (1944) - Chyba 
najbardziej znane wszystkim Polakom. Zryw Armii Krajowej  przeprowadzony przeciw III Rzeszy. W walkach wzięło udział 
50 tys. żołnierzy Armii Krajowej, lecz tylko około 10% było uzbrojonych. Przegrane. Ucierpiało wielu cywilów.   
       Maciej Dziekański 
 

 Muzyka dobra na wszystko 
 W ramach europejskiej trasy koncertowej 2 listopada odwiedził  
Polskę Anglik Gordon Matthew Thomas Sumner, lepiej znany wszystkim 
muzyk Sting. To niezwykłe wydarzenie muzyczne odbyło się w Krakowie  
w hali Tauron Arena. Koncert zgromadził 20 tysięcy fanów tego artysty,  
którego pseudonim tłumaczy się jako „żądło”. Ja miałem to szczęście i  
razem z rodziną wybrałem się do Krakowa. Zapewniam, że warto było  
pokonać w 600 km w jedną i drugą stronę w ciągu dwóch dni, ponieważ  
koncert na żywo to niezwykłe przeżycie. Sting, mimo złamanej ręki, zaśpiewał swoje największe przeboje – m.in.                             
    „Englishman In New York’’, „Every Breath You Take’’, „Shape Of My Heart’’ i „Brand  
    New Day”. Atmosfera była wspaniała, a po kilkunastu minutach koncertu, nikt już nie  
    siedział, wszyscy stali i tańczyli, podskakiwali, klaskali i oczywiście śpiewali. Na koniec 
bisując,    artysta w niesamowitej oprawie świetlnej – biało-czerwonej – zaśpiewał utwór o  
    wolności. Cudowne wydarzenie…      Sergiusz Jażdżewski 
     Książka na długi jesienny wieczór   
    O Wiedźminie – Geralcie z Rivii słyszał już chyba każdy. To postać stworzona przez   
    polskiego pisarza fantasy Andrzeja Sapkowskiego. W tekstach fantasy akcja rozgrywa się w 
rzeczywistości rządzącej się prawami magii. Na 2019 rok zapowiadana jest premiera serialu Netflixa pt. „Wiedźmin”. Taki 
sam tytuł nosi polski serial i film… Istnieje też taka seria komiksów, musical i znane gry komputerowe. Ja chciałbym polecić 
oryginalną serię siedmiu książek o wiedźminie. Pierwsza część pt. „Ostatnie życzenie” składa się z pięciu opowiadań. Główny 
bohater jest zabójcą potworów, mistrzem miecza, posługującym się magicznymi znakami. Saga opisuje zawiłe losy Geralta, 
który podróżując po świecie, strzeże „moralnej i biologicznej równowagi’’. Cykl wiedźmiński szczególnie przypadł mi do 
gustu. Mimo że przeczytałem tylko dwie pierwsze części, to już wiem, że pozostałe książki będą równie ciekawe i wciągające. 
Gorąco polecam książki spod znaku wiedźmina dla tych, którzy lubią niesamowite, pełne napięcia i magii historie. Drugą 
książką, jaką chciałbym polecić to „Bestiariusz słowiański” autorstwa Pawła Zycha pod niesamowitą oprawą graficzną 
Witolda Vargasa. Ta książka to swoista encyklopedia po potworach słowiańskich i dawnych wierzeniach. Zachęcam do 
podróży śladami opowieści naszych przodków, mitów pełnych słowiańskich czarów, tak rzadko obecnych we współczesnej 
polskiej kulturze. „Bestiariusz słowiański” to naprawdę niesamowita i nietypowa książka warta polecenia, dlatego że wciąga 
na długie wieczory i powinna zainteresować  wszystkich, lubiących tematykę tajemniczych wierzeń naszych przodków. 
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