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R edakcja.: W dniach 10-12 marca bieżącego 
roku odbywać się będą w naszym gimnazjum 

Dni Otwarte. W 
czwartek – 10 
marca – odbę-
dzie się V Po-
wiatowy Kon-
kurs Wiedzy o 
Bełchatowskich 
Klubach Spor-
towych 
„Giganty spor-
tu”, 11 marca - 
w piątek – będą 

mieć miejsce uroczyste obchody Dnia Patrona 
Szkoły, a w sobotę 12 marca… Ach! Ile w tym 
dniu będzie atrakcji! I na nie właśnie szczególnie 
zapraszamy szóstoklasistów stojących przed wy-
borem gimnazjum.    
A co odpowiedziałaby p. Dyrektor rodzicom szó-
stoklasistów na zadane przez nich proste pytanie: 
„Dlaczego powinniśmy posłać tu nasze dzieci?” 
Anna Szczęsna.:  
Po pierwsze dlatego, że szkoła posiada bogatą 
ofertę edukacyjną. Uczniowie o wszelkich zaintere-
sowaniach znajdą w niej coś dla siebie, każdy będzie 
miał możliwość indywidualnego rozwoju. W roku 
szkolnym 2016/2017 proponujemy klasę ogólną, 
klasy sportowe: piłka nożna i piłka siatkowa (SOS) z 
lekkoatletyką, klasę z rozszerzoną edukacją matema-
tyczno – informatyczną, szeroki wybór zajęć poza-
lekcyjnych – koła przedmiotowe, artystyczne  (np. 
chór, teatr), sportowe, różne rodzaje zajęć zarówno 
dla uczniów zdolnych, jak i uczniów słabszych. W 
każdej klasie oczywiście dwa języki obce.  
 Po drugie – nasza szkoła jest dobrze wyposażona i 
w środowisku lokalnym uchodzi za bezpieczną i 
przyjazną. Realizacja programu wychowawczego 
oraz szkolnego programu profilaktyki sprawia, że 
systematycznie spada wskaźnik agresji, przemocy, 
wandalizmu i innych złych zachowań, o czym 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 

Co w trawie piszczy, czyli przegląd 
szkolnych wydarzeń 

W  dniu 20.12.2015 r.  w sali koncertowej 
MCK PGE Giganty Mocy odbył się XV 

Regionalny Festiwal Kolęd i Pastorałek w ka-
tegorii gimnazja i szkoły ponad gimnazjal-

ne. Wśród gimna-
zjów I miejsce za-
jął zespół FER-
MATA z PG 4 za 
kolędę "Z narodze-
nia Pana". Ponadto 
Jury postanowiło 
wyróżnić w katego-
rii solistów Julię 

Nowak za wykonanie pastorałki " Z wysokie-
go nieba" oraz duet - Anna Kulak i Julia Nowak 
("Wigilijna tęsknota"). Skład FERMATY: Ame-
lia Kłos, Anna Kulak, Weronika Matyja, Ju-
lia Nowak, Katarzyna Opyd, Angelika Opyd, 
Julia Krawczyk, Wiktoria Zochniak, Micha-
lina Kwiecińska, Martyna Jęcek, Natalia 
Pawłowska, Rozalia Skrobek, Kacper Mu-
szyński. " Ojcem sukcesu"  jest p. Arkadiusz 
Kruk. 
Przedłużeniem atmosfery Świąt i Festiwalu 
był koncert kolęd i pastorałek w auli PG 4 w 
dniu 20.01.2016r., przeznaczony dla uczniów, 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

„My zwyciężamy na stadionach, na scenach tryumf nasz ...”.  

Wywiad z Panią Dyrektor Anną Szczęsną na 
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Rorate caeli desuper 

nauczycieli i rodziców. Wieczo-
rowa porą wystąpili: 
1. Chór FERMATA - „Wśród 

nocnej ciszy” ; 
2. Chór FERMATA - „Z naro-

dzenia Pana”; 
3. Anna Kulak - „Uciekali”; 
4. Amelia Kłos - „Kolęda dla 

nieobecnych”; 
5. Siostry Katarzyna i Angelika 

Opyd - „Znak Pokoju”; 
6. Natalia Pawłowska - „Gdy się 

Chrystus rodzi”; 
7. Julia Nowak - „Z wysokiego 

nieba”; 
8. Michalina Kwiecińska 

(pianino) i Szymon Jureńczyk 
(skrzypce) - „Lulajże, Jezu-
niu”; 

9. Michalina Kwiecińska 
(pianino) i Szymon Jureńczyk 
(gitara) - „Jezus malusieńki”. 

 3 marca odbędzie się XIV 
Powiatowy Konkurs Recyta-
torski im. Krzysztofa Kamila 
Baczyńskiego. W ten sposób 
czcimy pamięć naszego Patro-
na. Swój udział zgłosiło 26 
uczniów z 9 szkół. Widać, że 
zainteresowanie poezją K.K. 
Baczyńskiego nie maleje. 

 19 stycznia 2016 r. ogłoszony 
został i niebawem będzie roz-
strzygnięty XII Powiatowy 
Konkurs Literacki, popula-
ryzujący życie i twórczość 
K .K. Baczyńskiego. Wyniki 
poznamy  podczas uroczysto-
ści Dnia Patrona Szkoły. 

 Happening z dominem w roli 
głównej – to trzecia w tym 

(Ciąg dalszy ze strony 1) roku szkolnym impreza  prze-
prowadzona przez bibliotekę 
szkolną i szkolne Koło Miło-
śników Książek. Tym razem 
został on zatytułowa-
ny „Pokaż, ze czytasz … pol-
skich noblistów”. Jego prze-
wodnią ideą było zachęcenie 
uczniów do czytania literatury 
z „certyfikatem jakości”, jakim 
jest niewątpliwie literacka Na-
groda Nobla.  Organizatorzy 
happeningu przypomnieli krót-
ko historię tej niezwykle pre-
stiżowej nagrody. Wystosowa-
no apel do gimnazjalistów, by 
w trosce o język ojczysty, po-
kazali, że … czytają arcydzieła 
polskich noblistów i uczą się 
od najlepszych, w sposób nie 
tylko poprawny, ale i piękny, 
posługiwania się nim na co 
dzień.. Clou prezentowanych 
działań było domino ułożone z 
prawie trzystu książek przez 
uczniów z klasy ID: Szymona 
Bartłomiejczyka, Kacpra Mi-
chalaka, Konrada Włodarczy-
ka pod wodzą Krystiana Ulma-
na. P. Dyrektor Anna Szczęsna 
zdecydowanym ruchem dłoni  
uruchomiła konstrukcję domi-
na. Wszystkie „klocki”  ułoży-
ły się jak trzeba. Biblioteka 
szkolna i szkolne KMK czeka-
ją na efekty swych działań w 
postaci zwiększonego zaintere-
sowania gimnazjalistów utwo-
rami Henryka Sienkiewicza, 
St. Wł. Reymonta, Czesław 
Milosza i Wisławy Szymbor-
skiej.  

 15 lutego 2016 roku rozpo-
częły się ferie zimowe w na-

szej szkole. W tegoroczne ferie 
zimowe śnieg nie dopisał, ale 
nie narzekaliśmy na nudę. 50 
uczniów naszej szkoły poprzez 
udział w programie 
”Bezpieczne i przyjazne ferie 
2016” doświadczyło różnora-
kich rozrywek w szkole, takich 
jak zajęcia sportowe, informa-
tyczne i czytelnicze. Mimo że 
brzmią jak nazwy przedmio-
tów szkolnych, niewiele miały 
wspólnego z codziennymi lek-
cjami. Część uczniów pod 
opieka p. B. Goździewicz po-
stanowiła odwiedzić maluchy  
z bełchatowskich przedszkoli z 
projektem „Przez zabawę do 
czytania”. W czasie ferii nie 
zabrakło też zajęć z pedago-
giem szkolnym oraz z pielę-
gniarką nt. zagrożeń czyhają-
cych na nasze zdrowie, a na-
wet życie. Bardziej aktywni 
ruchowo ćwiczyli tężyznę fi-
zyczną w sali gimnastycznej 
pod okiem p. Grzegorza Mu-
skały i p. Arkadiusza Kruka. 

Natomiast w pracowni infor-
matycznej p. Andrzej Gąciarz 
instruował, jak tworzyć stronę 
internetową, bezpiecznie ko-
rzystać z Internetu, jak ,,być w 
sieci”. W przerwie zajęć każ-
dego dnia uczestnicy mogli 
posilić się w stołówce szkol-
nej. Nad całością przebiegu 
programu feryjnego czuwała p. 
Anna Błaszczyk. Czas minął 
szybko i bez narzekania na nu-
dę. 

źródło:  www.pg4.udl.pl 
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Wywiad z Panią Dyrektor Anną Szczęsną na Dzień Otwarty naszego gimnazjum 

świadczy wygląd szkoły oraz dane statystyczne 
dotyczące interwencji policji czy straży miejskiej, 
a także opinia rodziców. Co do wyposażenia – 
szkoła ma mało sobie równych – dobrze wyposa-
żone pracownie przedmiotowe, ekopracownia 
zdobyta ze środków Wojewódzkiego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 
Łodzi, „zielona klasa” na powietrzu, 4 tablice 
interaktywne, pełnowymiarowa sala gimnastycz-
na, czytelnia, centrum multimedialne, stołówka, 
aula (jedyna w mieście!), rozbudowany kompleks 
boisk „Orlik 212” z bieżnią. Do tego przestronne 
korytarze, na których nie trzeba się tłoczyć, z ła-
weczkami, gdzie można spokojnie zaczekać na 
zajęcia,   z aneksem jadalnym przy sklepiku 
szkolnym. 
Po trzecie – starannie przygotowana i twórcza, 
zaangażowana kadra pedagogiczna. Gabinet pe-
dagoga i psychologa szkolnego, opieka świetlicy. 
Jeśli zatem rodzic rzeczywiście rozważy sobie 
atuty naszego gimnazjum, to myśl o wyborze in-
nej szkoły dla dziecka nie powinna się u niego w 
ogóle pojawić. 
R: Czy bogata oferta edukacyjna przekona 
rodziców zatroskanych o dobry poziom nau-
czania? 
A.Sz.: Jeśli nie przekona sama ofer ta, to niech 
przekonają fakty. Zapraszam na stronę interneto-
wą naszej szkoły, gdzie na bieżąco zamieszczane 
są materiały świadczące  o pracy placówki. Pro-
szę przeanalizować osiągnięcia naszych uczniów 
w różnych konkursach i zawodach sportowych. 
W samym tylko bieżącym roku szkolnym mamy 
już ich bardzo dużo: nadmienię tu tylko o finali-
stach kilku wojewódzkich konkursów przedmio-
towych oraz o jedynych z Bełchatowa trojgu fi-
nalistach wojewódzkich Ogólnopolskiego Kon-
kursu Wiedzy o Osobie i Czasach Karola Wojty-
ły „Papież Słowianin”. To są naprawdę ważne i 
wysokie lokaty! Takie wyniki nie przychodzą 
same – trzeba je z uczniami wypracować „w po-
cie czoła”! Do tego mnóstwo sukcesów artystycz-
nych (recytacje, chór) i sportowych. Można też 
zajrzeć na stronę OKE w Łodzi  i przekonać się, 
iż na przestrzeni lat osiągamy satysfakcjonujące 
wyniki na egzaminie gimnazjalnym. Do tego 
ogrom sukcesów sportowych. Zachęcam, by po-
rozmawiać z absolwentami – zdecydowana więk-
szość z nich nie ma problemów w nauce w szko-
łach ponadgimnazjalnych. A na tym przecież 
wszystkim rodzicom zależy, by szkoła dobrze 
przygotowała do kolejnego etapu edukacji, a w 
ślad za tym – do dorosłego życia. 
R: A co uważa Pani za największy sukces 
szkoły? 
A.Sz.: Tytuł tego wywiadu, zaczerpnięty z 

(Ciąg dalszy ze strony 1) hymny szkoły, mówi sam za siebie. Ale…  
Sukcesem jest niewątpliwie dobry nabór uczniów 
przy ogólnym niżu demograficznym, w szczegól-
ności dotykającym osiedla Binków. Od kilku lat 
mamy 12 oddziałów,  podczas gdy ich liczba w 
różnych szkołach ulega systematycznemu zmniej-
szaniu! Przychodzą do nas uczniowie z obwodu 
szkoły, ale drugie tyle spoza obwodu – z terenu 
całego miasta, a nawet z innych miejscowości. 
Ważna rzeczą, która kierują się rodzice przy wy-
borze gimnazjum dla swojego dziecka jest poziom 
bezpieczeństwa, który uważam za bardzo przy-
zwoity!  
R: Pani Dyrektor, czy naprawdę szkoła nie ma 
problemów dydaktycznych ani wychowaw-
czych? 
A.Sz.: Każda szkoła ma jakieś problemy do roz-
wiązania czy jakieś obszary, nad którymi trzeba 
nieustannie pracować. Dyrektor, który powiedział-
by, że szkoła nie ma żadnych problemów, byłby 
bardzo nieszczery. Problemy są wyzwaniem, za-
równo dla dyrektora jak i dla kadry pedagogicz-
nej. Jeżeli chodzi o nasze gimnazjum, dzieciom z 
trudnościami w nauce zapewniamy szeroki wa-
chlarz zajęć wyrównawczych oraz opiekę psycho-
logiczno – - pedagogiczną. A trudności wycho-
wawcze? Cóż, pojawiają się, jednakże ich więk-
szość ma związek z trudną sytuacją rodzinną 
ucznia, który w rzeczywistości szkolnej funkcjo-
nuje często w sposób zaburzony. Ale po to w 
szkole są specjaliści, by wspierać zarówno ucznia, 
jak i rodzinę. A gdy szkoła wyczerpie już wszyst-
kie dozwolone środki, pomocą służą współpracu-
jące ze szkołą instytucje zewnętrzne (np. MOPS 
czy poradnia psychologiczno-pedagogiczna).  W 
przypadku wystąpienia trudności najważniejsza 
jest dobra współpraca wszystkich organów szkoły. 
Wtedy i efekty są bardziej wymierne. Z czystym 
sumieniem mogę jednak stwierdzić, że na terenie 
szkoły bardzo rzadko mają miejsce przypadki 
agresji, wandalizmu czy innych zagrożeń. 
R: A może rodzice powinni dowiedzieć się, dla-
czego szkoła jest wyjątkowa, czym różni się od 
innych gimnazjów bełchatowskich, na czym 
polega jej specyfika? 
A.Sz.: Jest wyjątkowa, bo czysta, estetyczna i 
dobrze wyposażona. Posiada jedyne w mieście 
klasy sportowe na poziomie gimnazjum. Realizuje 
się tu wiele innowacji pedagogicznych, za sprawą 
których uczniowie rozwijają swoje zainteresowa-
nia. Utalentowani artystycznie mogą występować 
w jedynej w mieście auli ze sceną. Tu także odby-
wa się wiele uroczystości szkolnych i środowisko-
wych. Kadra pedagogiczna tworzy właściwy kli-
mat. Wielu pedagogów jest jednocześnie społecz-

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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Wywiad z Panią Dyrektor Anną Szczęsną na Dzień Otwarty naszego gimnazjum 

nikami, co przekłada się na postawy prospołeczne 
wśród uczniów (koło wolontariatu). Ogromną wa-
gę przywiązujemy do wychowania patriotyczne-
go! To chyba niemało atutów? Poza tym sam bu-
dynek szkolny jest piękny, okazały, otoczony pla-
cem i boiskami, doskonale wkomponowany w 
piękne osiedle mieszkaniowe.  
R: Pani Dyrektor, cieszy się Pani naszą nie-
skrywaną sympatią, czy zatem ten aspekt też 
może być czynnikiem przyciągającym do na-
szej szkoły?:) 
A.Sz.: Ooooo, to bardzo miłe. Dziękuję! Sta-
ram się rozumieć problemy młodych  ludzi i na 
bieżąco je rozwiązywać. Szukam okazji, by po-
rozmawiać z uczniami. To dlatego idąc koryta-
rzem, często zatrzymuję się przy Was. Chcę wie-
dzieć po prostu „ co u Was słychać”. Ucznia trze-
ba przede wszystkim traktować jak człowieka, a 
człowiek młody wymaga szczególnej uwagi.  
Uważam, że dyrektor szkoły ma obowiązek być 
przyjazny uczniowi, a uczniowie szanować dyrek-
tora, ale jeżeli uważacie, że zasługuję jeszcze na 
sympatię, to mogę obiecać, że Waszych młod-
szych kolegów będę traktować tak samo mileJ. 
Ale czasem też ofukamL, jeżeli złamiecie jakieś 
normy społeczne. Bo cała tajemnica dobrej współ-
pracy polega na tym, by mądrze kochać i mądrze 
wymagać... Do tego uśmiech, który zawsze pomaga.  

(Ciąg dalszy ze strony 3) R: Zwiedzić nasze gimnazjum i poznać jego 
pracę można w Dni Otwarte – głównie w sobo-
tę 12 marca. Dyrekcja, nauczyciele i uczniowie 
serdecznie zapraszają.   

Redakcja  „Naszej Czwórki” 

„Baczyński” oczami rodziców 

R ada rodziców jest to demokratycznie wybrana 
grupa przedstawicieli rodziców wszystkich 

uczniów danej szkoły. Reprezentują oni ogół rodzi-
ców w kontaktach:  
 z innymi organami 
szkoły, np. radą pe-
dagogiczną, dyrekto-
rem, lub samorządem 
uczniowskim,  z insty-
tucjami pozaszkolny-
mi, np. z samorządem 
lokalnym w celu po-

zyskania funduszy na zajęcia pozalekcyjne, z rada-
mi rodziców z innych szkół, np. w celu wymiany do-
świadczeń.  
Redakcja gazetki szkolnej „Nasza Czwórka” 
zwróciła się do Pani Iwony Wojciechowskiej, 
przewodniczącej Rady Rodziców PG nr 4, by 
jako członek tego ważnego szkolnego organu, a 
jednocześnie rodzic, oceniła działania naszego 
gimnazjum.  
R : W jakim stopniu nasza szkoła w opinii Pani 
realizuje należące do niej zadania?  
p. I.W.: Moim zdaniem, szkoła realizuje w stu 

procentach swoje zadania, a nawet podejmuje wiele 
dodatkowych zadań.  
R: O czym i w jaki sposób rodzice mogą wspól-
nie decydować w szkole? 
p. I.W.:  Jestem przewodniczącą Rady Rodzi-
ców, więc w zasadzie wszystkie działania, jakie 
szkoła podejmuje, są konsultowane z prezydium 
RR. Poza tym rodzice na pierwszych zebraniach 
zapoznają się z wszystkimi projektami, jakie szkoła 
zaplanowała na dany rok. 
R: Czy szkoła zapewniła Pani dziecku właściwą 
adaptację w środowisku szkolnym ?  
p. I.W.: Mój syn bardzo lubi koleżanki,  kolegów 
i oczywiście nauczycieli, a w szkole czuje się swo-
bodnie i dobrze.  
R: Co sądzą rodzice na temat wychowania w 
szkole?  
p. I.W.: Mój syn jest harcerzem, więc war tości 
takie, jak szacunek do ludzi, pomoc innym, dbałość 
o środowisko, nie są mu obce. Cieszy mnie, że w 
naszej  szkole te wartości są traktowane bardzo po-
ważnie. 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 

Krzysztof Kamil Baczyński 

Sny dziecinne pachniały... 

Sny dziecinne pachniały wanilią. 
Jak oderwać to życie od trwogi? 
Te dni jak małe bożki w oliwkowym lesie - 
- wyrosły z nich dorosłe wilki i ogień 
opaliły sosny strzelistych uniesień. 
Takie to dzieje, matko. Boli wiatru kolec 
wbity w dwudziestą jesień, kiedy umiem 
już najtrudniejsze słowa. Na pękniętym stole 
umierają kwiaty - suche deski trumien. 
Dusi las zdarzeń przerosłych. Nic więcej. 
Matko, 
jeszcze jednym uśmiechem sprzed lat dwudziestu 
przywróć mi wzrok dla świata 
dziecięcy. 

dn. 26 października 40 r. 



 

O prymusach z PG 4 
4,75 i więcej 

ucznia naszego gimnazjum. Choć mijają lata, z od-
powiedzi na zadane pytania wyłania się prawie 
identyczny wizerunek. Możemy znowu stwierdzić, 
że nie jest to rozpieszczony jedynak, bo większość 
prymusów ma rodzeństwo różnej płci i w różnym 
wieku.  Nie uczy się dobrze tylko dlatego, ze tak 
życzą sobie jego rodzice. Owszem „starsi” uświa-
damiają mu, jak ważne w dorosłym życiu jest wy-
kształcenie. Ma wiedzę, że o swojej przyszłości 
decyduje sam już tu, na etapie gimnazjalnej nauki. 
Dlatego jest samodzielny i odpowiedzialnie pod-
chodzi do obowiązków szkolnych - „odrabia lek-
cje” i tylko czasem, czyli bardzo rzadko zapomina 
tego uczynić. Jest aktywny także po lekcjach, bio-
rąc udział w pracach różnorakich kół przedmioto-
wych i zainteresowań. Do szkoły chodzi chętnie, 
regularnie i czuje się w niej dobrze, zwłaszcza we 
własnej klasie. To osobnik/osobniczka miły/a, ko-
leżeński/a, towarzyski/a i z „kujonem”, stroniącym 
od ludzi, nie ma nic wspólnego. Jednak podczas 
lekcji nie wdaje się w pogaduszki, słucha tego, co 
mówi nauczyciel, aktywnie uczestniczy w zaję-
ciach, co trzeba zanotuje i zapamięta. Dlatego ko-
repetycje nie są mu potrzebne i ma czas, by w do-
mu sięgnąć po książki, które nie są lekturami 
szkolnymi ( te czyta zawsze). Zazwyczaj w takiej 
kolejności wymienia osoby, które mają udział w 
jego szkolnych sukcesach: on sam, nauczyciele, 
rodzice, koleżanki, koledzy. Receptę na tytuł pry-
musa przedstawia następującą: praca, praca, praca 
na lekcjach i w domu ( 2-3 godziny dziennie), sys-
tematyczność, wytyczenie sobie celu i dążenie do 
jego osiągnięcia, ambicja bycia coraz lepszym, 
równoważenie nauki zabawą i odpoczynkiem.  

Ola Gilska, Marta Gierczak 

J est ich jedenaścioro, razem z tymi, którzy od-
nieśli sukcesy w konkursach przedmiotowych i 

interdyscyplinarnych. Wielu przekroczyło znacznie 
wytyczoną granicę, której osiągnięcie daje prawo 
do dumnego tytułu „Prymus”. I nic ich nie obcho-
dzi, że w ustach niektórych zamieniany jest on na 
pogardliwe słowo „kujon”. Oni są chlubą naszego 
gimnazjum. 
Poznajmy najlepszych: 

 Zuzanna Piatka – 5,2 

 Aleksandra Zarzecka – 5,2 

 Julia Nowak – 5,0 

 Kacper Szafrański – 4,8 

 Natalia Pawłowska – 4,8 

 Kacper Muszyński – 4,8 
W wojewódzkich konkursach przedmiotowych lub 
interdyscyplinarnych organizowanych przez Łódz-
kiego Kuratora Oświaty najlepiej wypadli: 

 Wojewódzki Tematyczny Konkurs Geograficzno 
– Turystyczny „Przez lądy, morza, oceany” –
 finalista SZYMON MAGIERA 

 Ogólnopolski Konkurs Wiedzy o Osobie i Cza-
sach Karola Wojtyły „Papież Słowianin” –
 zakwalifikowane do finału wojewódzkiego: 
WIKTORIA  ŁAŻEWSKA, WERONIKA 
MATYJA, PAULINA URBAŃSKA 

 Wojewódzki Konkurs z Języka Angielskiego -
 finalistka ALEKSANDRA POTOK 

 Wojewódzki Konkurs z Wiedzy o Społeczeń-
stwie – finaliści: ALEKSANDRA ZARZECKA 
i SZYMON MAGIERA 

Ankieta,  którą redakcja „Naszej Czwórki”, jak co 
roku  przeprowadziła wśród prymusów, pozwoliła 
„namalować” portret tegorocznego nieprzeciętnego 

„Baczyński” oczami rodziców 

R : Jakie są poglądy rodziców na temat dydakty-
ki, poziomu kształcenia, stopnia przekazywanej 
wiedzy? 
p. I.W.: Rozmawiam z innymi rodzicami i mamy 
podobne zdanie. Uważamy, że szkoła bardzo do-
brze przygotowuje dzieci do dalszej edukacji 
R: Na jakie jeszcze oczekiwania rodziców odpo-
wiada nasze gimnazjum?  
p. I.W.: Zarówno dyrekcja, jak i nauczyciele to 
ludzie bardzo przystępni i chętni do pomocy i 
współpracy, więc jeżeli pojawiają się jakieś pomy-
sły i propozycje ze strony rodziców, to są bardzo 
poważnie traktowane i w miarę możliwości realizo-
wane. 

(Ciąg dalszy ze strony 4) R: Czy nasze gimnazjum poleciłaby Pani  
rodzicom uczniów, którzy w tym roku  
kończą naukę w szkole podstawowej?  
p. I.W.: Ja już wiele razy polecałam nasze gim-
nazjum i myślę, że wielu moich znajomych pośle tu 
swoje pociechy. Ja o Publicznym Gimnazjum nr4  
mówię zawsze: „nasza szkoła”, ponieważ jest tu 
taka fajna atmosfera, że rodzice również czują się 
członkami tej społeczności. Nic zatem nie stoi na 
przeszkodzie, aby nas było więcej. Zapraszam do 
naszej gimnazjalnej wspólnoty wszystkich rodzi-
ców szóstoklasistów. 
R: Dziękujemy Pani za tak pozytywne  ocenienie 
pracy naszej szkoły.  

Redakcja „Naszej Czwórki” 
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Ferie – czas na czytanie nie tylko sobie 

B iblioteka szkolna zaproponowała gimnazjali-
stom niestandardowy sposób na spędzenie 

pierwszego tygodnia ferii w myśl propagowanego 
przez Ignacego Krasickiego hasła: „Bawiąc, 
uczyć”. Dwanaście gimnazjali-
stek pod wodzą p. Barbary Goź-
dziewicz wyruszyło do trzech 
bełchatowskich przedszkoli 
(Samorządowego Przedszkola 
Integracyjnego nr 3, Samorzą-
dowego Przedszkola nr 4 im. 
Marii Montessori oraz Samorzą-
dowego Przedszkola nr 6 im. Marii Kownackiej), 
by zachęcać najmłodszych do kontaktu ze sło-
wem pisanym, czyli książką. Dziewczęta zapro-
ponowały maluchom zestaw zabaw o charakterze 
czytelniczym, muzycznym i plastycznym pod 
wspólną nazwą  „Przez zabawę do czytania”. 
Przybierały one postać scenki teatralnej („Rybak i 

złota rybka)”, testu na spostrzegawczość 
( „Gazety w pociągu”), czy kreatywnej zabawy, 
polegającej na projektowaniu okładki do ulubio-
nej bajki („Kolorowe kleksy”). Największą na-

grodą dla gimnazjalistek za ich za-
angażowanie i entuzjazm  był 
uśmiech  oraz zainteresowanie ze 
strony przedszkolaków. A działa-
nia te świetnie się wpisały się  w 
ustanowiony na lata 2016 -2020 
Narodowy Program Rozwoju 
Czytelnictwa i główny  kierunek 

polityki oświatowej MEN na rok szkolny 
2015/2015: Rozwijanie kompetencji czytelni-
czych oraz upowszechnianie czytelnictwa wśród 
dzieci i młodzieży. „To było satysfakcjonujące, 
pouczające i pożyteczne spędzenie czasu”, jak 
powiedziała jedna z uczestniczek zajęć.  

informacje zebrała: Ola Potok 

Wchodzisz na www.pg4.udl.pl  i … wiesz 

S trona internetowa naszego gimnazjum to 
dzieło p. Andrzeja Gąciarza. On jest jej admi-

nistratorem. Powstała według jego pomysłu i 
funkcjonuje dzięki jego codziennej nad nią pieczy. 
Stanowi kopalnię wiedzy o życiu szkoły dla 
uczniów, ich rodziców i wszystkich zainteresowa-
nych naszą placówką. Wystarczy wejść i ...  się 
dowiedzieć! 
Przypomnijmy, co mieści w sobie wizytówka na-
szego gimnazjum. Rozwijając zakładki znajdują-
ce się po lewo, sprawdzimy, jakie ważne, bieżące 
komunikaty zostały przesłane 
uczniom, rodzicom i nauczycie-
lom. Jeśli ktoś nie wie, na którą 
przyjść do szkoły i jakie spako-
wać książki, może zerknąć w plan 
lekcji. Aby nie zadawać pytania: 
„Czy panie X, Y lub Z są w szko-
le?”, wystarczy też sprawdzić 
plan zajęć nauczycieli. Dla rodzi-
ców jest on wskazówką, kiedy 
zawitać do szkoły, by porozmawiać z konkretnym 
pedagogiem. Dzięki planom klas można zlokali-
zować na terenie szkoły koleżankę lub kolegę z 
innej klasy. Wszelkie zmiany w stałym planie 
znajdują się w zakładce „Zastępstwa”. Inne za-
kładki  zawierają też wiedzę o godzinach pracy 
pedagoga szkolnego, psychologa, biblioteki 
szkolnej, świetlicy. Podają pełny wykaz zajęć po-
zalekcyjnych i organizowanych przez szkołę kon-

kursów. Zapoznają z historią szkoły, kreślą syl-
wetkę Patrona gimnazjum – K.K. Baczyńskiego, 
prezentują sztandar, logo i hymn szkoły. Zawiera-
ją rejestr wszystkich uczniowskich osiągnięć kon-
kursowych, sportowych, muzycznych, związa-
nych z wolontariatem na przestrzeni wielu lat. 
Udostępniają najważniejsze dokumenty szkoły: 
statut, WSO, aktualne programy: wychowawczy, 
profilaktyczny, Regulamin Rady Rodziców i wie-
le innych, na których opiera się praca gimnazjum. 
Swoje zakładki mają: Samorząd Uczniowski i 

Rzecznik Praw Ucznia, a także 
gazetka szkolna „Nasza Czwór-
ka”.  
Jak zostać uczniem 
„Baczyńskiego”, wyjaśnia do-
kładnie zakładka „Nabór”.  
Natomiast  środkowa część stro-
ny stanowi aktualizowaną niemal 
każdego dnia ( dzieje się niema-
ło!) kronikę życia gimnazjum, 

istny serwis informacyjny, donoszący o różnego 
typu ważnych wydarzeniach dla społeczności 
szkolnej ( konkursach, akademiach, spektaklach, 
zawodach, wystawach, sukcesach itp.) 
Lektura strony łączy pożyteczne z  przyjemnym, 
stąd nasza propozycja: „Uczniu, rodzicu, nauczy-
cielu i sympatyku PG 4 - dodajcie ją do ULU-
BIONYCH!” 

Redakcja „Naszej Czwórki” 



M amy nadzieję, że ankieta, którą skierowali-
śmy do najstarszych uczniów PG4, czyli 

trzecioklasistów, zainteresuje zarówno obecnych, 
jak i przyszłych gimnazjalistów oraz ich rodzi-
ców, i niewątpliwie nauczycieli. Jak odpowie-
dzieli na pytanie ci, którzy ze względu na „staż” 
mają najwięcej do powiedzenia na temat naszej 
szkoły? 
1. Jakie wspomnienia będziesz wiązał z  pobytem 

w „ Baczyńskim”? 
a. dobre 48% 
b. fantastyczne 17% 
c. kiepskie 7% 
d. różne 28% 

2. Czy uważasz, że kończysz gimnazjum bogat-
sza (-y)w wiedzę i umiejętności? 
a. tak 78% 
b. nie 22% 

3. Czy spotkałaś(-eś) tu miłe koleżanki i miłych 
kolegów? 
a. tak 93% 
b. nie 7% 

4. Jak określiłbyś(-abyś) nauczycieli, z którymi 
się zetknęłaś(-ąłeś)? 
a. wymagający, ale wyrozumiali 62% 
b. wymagający i bezlitośni 23% 
c. pobłażliwi 15% 

5. Czy gimnazjum stworzyło Ci warunki do roz-
woju Twoich  zdolności i umiejętności oraz 
okazje do ich zaprezentowania? 

a. tak 65% 
b. nie 35% 

6. Jak przewidujesz? Jakie uczucia będą towarzy-
szyły Ci w momencie opuszczania murów 
gimnazjum? 
a. radość 67% 
b. smutek 33% 

6. Czego będzie ci najbardziej żal? Najciekaw-
sze : „starych kolegów”, „doznawania wspa-
niałych uczuć podczas zawodów”, „ niczego”, 
„że nie było plastyki w trzeciej klasie”, „p. Ja-
dwigi Góry i jej wyrozumiałości”, 
„nauczycieli, klimatu, jaki tutaj panuje, kole-
gów z klasy”, „lekcji angielskiego z moją ulu-
biona nauczycielką panią Łabędzką”, 
„przyjaciół i większości nauczycieli”, 
„obiadów”, „śmiesznych sytuacji w szkole i 
klasie”, „wycieczek klasowych i wspólnych 
wyjść”, „pani od biologii”, „super cukierni ob-
ok szkoły, spania na lekcji, ukochanej pani 
Błaszczyk i pani Załęcznej”, „tych wspólnych 
chwil z moimi najlepszymi kolegami” 

Biorąc pod uwagę fakt, że gimnazjaliści przeży-
wają w tym czasie okres najsilniejszego buntu 
wobec różnych rygorów, nie mówiąc o szkol-
nych, to swojej własnej „budy” nie postrzegają 
tak najgorzej, nawet przez pryzmat powyższej 
niechęci do reguł, zasad i wszelkiego porządku. 

Ola Zarzecka i  Kacper Antkowicz 

 

W opinii trzecioklasistów 

P roszę opowiedzieć nam krótko, jeśli jest to 
możliwe, jaka była Pana droga do Sejmu 

RP ? 
Zaczęło się wszystko 14 lat temu, kiedy zostałem 

członkiem Prawa i 
Sprawiedliwości. 
Zetknąłem się 
wówczas z polity-
kami, którzy byli  
w partii od dawna, 
z ludźmi z do-
świadczeniem 
politycznym: rad-
nymi, samorzą-
dowcami. Poma-

gałem im przy organizacji wyborów. To była 
skarbnica wiedzy o kampaniach wyborczych. Zgła-
szałem także własne pomysły, inicjatywy, które 
spotykały się z uznaniem i dlatego wielokrotnie 
byłem zapraszany do współpracy. Wiedza i do-

świadczenie zdobyte w ten sposób okazały się 
przydatne, gdy sam startowałem z powodzeniem 
jako kandydat do Rady Miasta Bełchatów, której, 
po ostatnich wyborach samorządowych, przewod-
niczyłem. Pomyślnie, jak wiecie, zakończyła się 
dla mnie kampania do parlamentu i tak zdobyłem 
mandat posła VIII kadencji. 
Czy traktuje Pan bycie posłem jako pracę, tylko 
bardziej odpowiedzialną, czy raczej jako posła-
nie, służbę? 
Tego nie można rozdzielać. Jest to niewątpliwie 
ciężka i odpowiedzialna praca, ale bez poczucia 
misji nie da się funkcjonować w polityce, zwłasz-
cza jako posłowi. Wynika to z przekonań, wartości, 
którym trzeba być wiernym, z zobowiązań wobec 
tradycji rodzinnych, dokonań przodków, wreszcie z 
miłości do ojczyzny wyniesionej   z domu. A praca  
rzeczywiście wymaga wielkiego zaangażowania. 
Nie ułatwia mi wykonywania mandatu poselskiego 

(Ciąg dalszy na stronie 8) 

Lekcja obywatelskiego wychowania 
…czyli rozmowa z posłem na Sejm RP  VIII kadencji, Panem Dariuszem Kubiakiem 
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Lekcja obywatelskiego wychowania 
…czyli rozmowa z posłem na Sejm RP  VIII kadencji, Panem Dariuszem Kubiakiem 

mój brak doświadczenia parlamentarnego, ale szyb-
ko się uczę i nadrabiam pierwsze kroki w Sejmie 
zdwojonym wysiłkiem. 
Jak „posłowanie” organizuje Panu obecnie każ-
dy kolejny dzień?  
Teoretycznie obrady Sejmu odbywają się co dwa 
tygodnie, od środy do piątku. W praktyce co ty-
dzień, od wtorku do piątku,  a poniedziałek jest 
dniem, kiedy spotykam się z wyborcami: rozwiązu-
ję ich sprawy i problemy, z którymi do mnie przy-
chodzą. Często ludzie, oglądający sprawozdania z 
posiedzeń sejmowych, zastanawiają się, czy cza-
sem posłowie nie wzięli sobie „wolnego”, bo nie-
wielu jest na sali obrad. Zapewniam was, że pracu-
jemy, nawet jak nas nie widać, a zwłaszcza wtedy, 
biorąc udział w różnego rodzaju debatach, które 
odbywają się  w ramach wielu komisji. Ja na przy-
kład jestem członkiem Komisji Gospodarki i Roz-
woju, a także podkomisji stałej do spraw mikro, 
średnich i małych przedsiębiorstw. Uczestniczę w 
pracach ośmiu zespołów parlamentarnych, dla któ-
rych polem działania są m.in.: energetyka, energia 
odnawialna, wspieranie przedsiębiorczości i patrio-
tyzmu ekonomicznego, ale także tradycja i pamięć 
Żołnierzy Wyklętych, a nawet siatkówka. 
Rano o godz. 10.00 podpisuję listę obecności. Po-
tem pracuję ok. dwóch godzin w komisjach, na-
stępnie uczestniczę w posiedzeniu plenarnym. Od 
godz. 14.00 rozpoczynam  działania w jakimś ze-
spole parlamentarnym i znowu sala sejmowa, póź-
niej jakaś podkomisja, a na końcu głosowania, któ-
re  przeciągają się niejednokrotnie do późna w no-
cy. 
Czy nowa funkcja, nowe obowiązki wpłynęły na 
Pana życie rodzinne, osobiste? 
Niestety, zapanował w nim wielki chaos. Nie ma 
nic pewnego, np. czy będę na kolacji, a wykonanie 
jakichkolwiek postanowień, planów stoi pod zna-
kiem zapytania. Często ilość obowiązków nie po-
zwala na dotrzymywanie obietnic danych moim 
bliskim. Spędzam w domu coraz mniej czasu. 
Trudno jest mi zaplanować jakiś wyjazd w miejsce, 
gdzie mógłbym  spędzić z rodziną kilka dni, by od-
począć. 
Czy zabierał Pan już głos w jakiejś sprawie z 
mównicy sejmowej?  
Tak, oczywiście, zabierałem głos w sprawach, na 
których się znam (np. służba cywilna) i które są 
ważne  dla naszego okręgu. 
Wybrali Pana głównie mieszkańcy Bełchatowa, 
a Pan wyjechał do Warszawy. Co z nimi, co z 
nami ? 
Odległość nie ma dzisiaj żadnego znaczenia. Moż-
na kontaktować się ze mną bardzo łatwo przez In-
ternet (https://www.facebook.com/
dariuszkubiak17/). Zapraszam też wszystkich do 

(Ciąg dalszy ze strony 7) biura poselskiego, które znajduje się przy ulicy Ko-
ściuszki 10. A w Sejmie, zapewniam, występuję w 
imieniu naszego regionu i walczę o jego interesy. 
W tej chwili jestem na etapie uzgodnień z władza-
mi Bełchatowa w sprawie wparcia przy realizacji 
ważnych inwestycji, m.in. wschodniej obwodnicy 
miasta. 
Na „załatwieniu” jakich spraw zależy Panu naj-
bardziej? 
Oczywiście tych najważniejszych dla ludzi, których 
reprezentuję, którzy mi zaufali. O poziomie ich ży-
cia decyduje praca, a praca to bełchatowska kopal-
nia i elektrownia. Przedstawiam na forum Sejmu 
sprawę budowy nowej odkrywki Złoczew. Moją 
troską jest też zapewnienie jak najlepszych warun-
ków dla działalności małych i średnich przedsię-
biorstw, które stanowią źródło dochodu dla wielu 
rodzin,  stwarzają innym  miejsca pracy i są moto-
rem rozwoju regionu. 
Jako były radny i przewodniczący Rady Miej-
skiej Bełchatowa, ma Pan niewątpliwie wiedzę 
na temat Publicznego Gimnazjum nr 4. Co sądzi 
Pan o naszej szkole? Zbliża się Dzień Otwarty 
naszego gimnazjum, dlatego Pana opinia będzie 
ważna dla rodziców, podejmujących decyzję o 
miejscu dalszej edukacji swoich dzieci. 
To jedna z moich ulubionych szkół, m.in. ze 
względu na nauczycieli, których bardzo dobrze 
oceniam, ich kwalifikacje, zaangażowanie w edu-
kację młodzieży. Mogę o gimnazjum wypowie-
dzieć się też jako rodzic, którego syn był uczniem 
„Baczyńskiego”. To szkoła muzycznych i wokal-
nych talentów. W roczniku mojego syna było wielu 
takich uzdolnionych młodych ludzi. Poznałem ich i 
do dzisiaj kibicuję im, kiedy występują na scenie, 
trzymam za nich kciuki i informuję wszystkich wo-
kół, że są to absolwenci PG4. Byłem też członkiem 
Rady Rodziców i wiele spraw udało nam się wspól-
nie z p. Dyrektor Anną Szczęsną dla szkoły zała-
twić. A teraz, tak często, jak tylko pozwala mi czas, 
biegam po bieżni szkolnego boiska, szkoda, że co-
raz rzadziej.  
Serdecznie pozdrawiam Dyrekcję Szkoły, nauczy-
cieli i uczniów, życząc sukcesów na polu edukacji. 
I polecam „Baczyńskiego” rodzicom szóstoklasi-
stów. 
Dziękujemy p. Posłowi za świetną lekcję obywa-
telskiego wychowania, za poświęcony nam cenny 
czas i dobre słowo o naszym gimnazjum. Życzy-
my sił, zdrowia, wytrwałości, a nawet niezłom-
ności w tej ciężkiej pracy dla dobra naszego re-
gionu i całego kraju.  

Z p. Posłem Dariuszem Kubiakiem mieli przyjem-
ność rozmawiać: Ola Zarzecka, Kacper Antkowicz,  
Seweryn Stefaniak, Dawid Knaś 

https://www.facebook.com/dariuszkubiak17/
https://www.facebook.com/dariuszkubiak17/


 

Jest tak bardzo bliski, bo… 

mar wojny. On, którego uczono, że nie ma miłości, 
pragnął oczom – granatom, pełnym śmierci, przywró-
cić wzrok dla świata dziecięcy, by mogły, patrząc na 

człowieka, dojrzeć w nim Boga. To 
było jego największe życzenie i prze-
słanie dla tych, którym uda się prze-
żyć lata gniewne. Wierzył niezłom-
nie, że mocno rośnie przez te czasy, 
ponad nami czas miłości i że on bę-
dzie naszym czasem. Czyżby się po-
mylił?- zadaję sobie to pytanie, gdy 
oglądam obrazy i poznaję fakty, któ-
re tę wiarę poety przekreślają. Woj-
ny, czystki etniczne, nieposzanowa-
nie życia człowieka od narodzin do 
naturalnej śmierci, akty przemocy, 
terroryzm, pospolite zbrodnie i cy-
nizm sprawców. Co stało się z nami, 
ludźmi, żyjącymi u początku trzecie-
go tysiąclecia chrześcijaństwa? I 
chce mi się powiedzieć za poetą: 
„...po nocach ciemno - walczę, wia-
ry więdną”.  

Piotr 
… pasjonuję się historią, zwłaszcza II wojny świato-
wej. Baczyński  niewątpliwie do niej należy. Wziął 
udział w najważniejszym, a zarazem najtragiczniej-
szym wydarzeniu swojego pokolenia, Powstaniu 
Warszawskim. Przyszło mu przeżyć cztery dni chwa-
ły, wolności, kiedy po prawie pięciu latach okupacji 
hitlerowskiej znowu nad Warszawą powiewała biało-
czerwona. Śmierć zaoszczędziła mu następnych 59 
dni powstańczej gehenny. Umierając na żołnierskim 
posterunku, podzielił los dwustu tysięcy warszawia-
ków. W większości pozostali anonimowi. On, dzięki 
swej poezji, stał się nieśmiertelny. „ Cóż, należymy 
do narodu, którego losem jest strzelać do wroga z 
brylantów" – powiedział wybitny historyk literatury 
- Stanisław Pigoń na wieść o śmierci poety. Tym bar-
dziej jestem dumny, że chodzę do szkoły imienia tego 
genialnego poety, który służbę ojczyźnie, swój żoł-
nierski obowiązek przedłożył nad własny talent, życie 
i osobiste szczęście. 

Natalka 
… jestem sentymentalna, jak to dziewczyna i dlatego 
płaczę, czytając wiersze Krzysztofa do Basi. Są przej-
mujące, pełne czystej, pięknej miłości i złych prze-
czuć. Spędzili ze sobą niespełna dwa lata jako mał-
żeństwo. Pobrali się w piękny czerwcowy dzień 1942 
roku, on miał 21, ona 19 lat. Rozdzielił ich mroczny 
czas. On zginął pierwszy, ona umierała nie znając 
losu ukochanego. Czy można powstrzymać łzy, ma-
jąc przed oczami obraz  młodziutkiej dziewczyny, 
która w chwili śmierci przyciska  do serca tomik 
wierszy i dyplom podchorążówki męża? 
i tak w wodę się chyląc na przemian  
popłyniemy nieostrożnie w zapomnienie,  
tylko płakać będą na ziemi  
zostawione przez nas nasze cienie.   
Te wypowiedzi  dowodzą, że my z „Baczyńskiego” 
nigdy nie zapomnimy o koledze z „Batorego”, a 
jego życie i twórczość zawsze będą poruszały w 
nas to, co najszlachetniejsze i najwrażliwsze. 

Ola Zarzecka, Ola Potok 

Z aproponowaliśmy naszym koleżankom i kolegom 
dokończenie tego zdania, które odnosi się do 

Patrona PG4, K.K. Baczyńskiego. Przeczytajmy! 
… trudno mi wyobrazić sobie gim-
nazjum, do którego  chodzę trzeci 
rok bez  jego wizerunku. Patrzy na 
mnie codziennie ze swojego portre-
tu. I ja spoglądam na ten jego smut-
ny uśmiech, a w myślach powta-
rzam: A otóż i macie wszystko. By-
łem jak lipy szelest, na imię mi było 
Krzysztof...  Gdy przede mną trudny 
dzień, nie przejmuję się tym, bo 
wiem, że On miał jeszcze trudniej, a 
udźwignął. Pamiętacie? 
Dzień czy noc - matko, ojcze - jesz-
cze ustoję  
w trzaskawicach palb, ja, żołnierz, poeta, 
czasu kurz.  
Pójdę dalej - to od was mam: śmierci się 
nie boję,  
dalej niosąc naręcza pragnień jak spalo-
nych róż. 
Nie wypada powiedzieć, że taki Pa-
tron daje kopa, więc stwierdzam: dodaje sił.  

Asia 
… wzrusza mnie jego tragiczny los, jego miłość do 
Basi, niepotrzebna śmierć obojga. Jestem przerażona, 
że historia, czyli czas w którym się żyje, tak niszczy 
czasem życie człowieka, który pragnie przecież śmiać 
się, kochać, być szczęśliwym, spełniać swoje marze-
nia, rozwijać talenty. Wiem, że w Krzysztofie ten nie-
ludzki czas poruszył ogromne pokłady poezji, że 
umarł spełniony jako artysta, ale miał dopiero 23 lata 
i całe życie przed sobą. To boli.  
A mnie przecież zdrój rzeźbił chyży, 
wyhuśtała mnie chmur kołyska. 
A mnie przecież wody szerokie 
na dźwigarach swych niosły ptaki 
bzu dzikiego; bujne obłoki 
były dla mnie jak uśmiech matki. 
Umrzeć przyjdzie, gdy się kochało 
wielkie sprawy głupią miłością. 
… podobnie jak ja, nie lubił szkoły.  Ponieważ  był 
wątły i chorowity nie potrafił, a nawet się nie starał 
zaimponować kolegom „mięśniakom”. By nie rywali-
zować na polu, gdzie nie miał nic do zrobienia, odsu-
wał się od nich. Nie był za bardzo lubiany i czuł się 
samotny. Miał poczucie własnej wyjątkowości i nie 
mógł zrozumieć, że nauczyciele tej cechy w nim nie 
dostrzegają. Wszelkie schematy narzucane przez 
szkołę i dyscyplina  wywoływały w nim bunt. Nie 
jestem geniuszem jak Baczyński, ale nie potrzeba 
chyba nim być, by podobne sprawy uwierały również 
zwykłego ucznia. Bo każdy z nas jest w jakiś sposób 
wyjątkowy i nie wiadomo, jakie „Paryże, Wiednie, 
Awiniony czekają na tych z „Baczyńskiego”, 
otwarty los nieodgadniony”. W każdym razie, ja, 
wzorując się na  naszym Patronie, będę realizował 
swoje marzenia, skoro jemu nie przeszkodziły w tym 
ani szkoła, ani wojna.  

Wiktor 
…  poeta nie zgadzał się  na rzeczywistość, w której 
przyszło mu żyć. Ja też nie akceptuję często tego, co 
dzieje się w moim świecie. Baczyński odrzucał kosz-
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Nasz Patron 
Żyje, choć umarł... - moje spotkania z poetą Krzysztofem Baczyńskim 

R zymski poeta Horacy  w swych „Pieśniach” 
pisał: Wybudowałem pomnik trwalszy niż ze 

spiżu (...)/ oszczędzi go 
nawet łańcuch lat nie-
zliczonych i mijanie 
wieków/ Nie wszystek 
umrę(...). Tak o sobie z 
pewnością mógłby po-
wiedzieć Krzysztof 
Kamil Baczyński, któ-
remu jego poezja za-
pewniła „życie po ży-
ciu” i uczyniła możli-
wym kontakt z nim 
innym ludziom nawet 

w dziesiątki lat po jego biologicznej śmierci.  
W ten sposób żyje on dla mnie, choć urodziłam się 
55 lat po jego śmierci. Gdyby  nie zginął w czwar-
tym dniu Powstania Warszawskiego, byłby teraz 
starszy nawet od mojego dziadka. Mnie i moich 
rówieśników dzieli od niego wiele dziesięcioleci, a 
jednak z portretu, wiszącego na honorowym miej-
scu w holu szkoły, spogląda na nas młody, trochę 
smutny chłopak. To moje pierwsze spotkanie z 
nim i pierwsze wspomnienie o poecie o chmurnym 
spojrzeniu. Bardzo chciałam dowiedzieć się czegoś 
więcej o chłopcu o pięknej twarzy, który w tej 
szkole miał być dla mnie wzorem, przewodnikiem, 
autorytetem. 
Przedstawił się mi słowami wiersza „Rodzicom”: 
A otóż i macie wszystko./ Byłem jak lipy szelest,/ na 
imię mi było Krzysztof,/ i jeszcze ciało - to tak nie-
wiele. Zdziwiło mnie bardzo, że pisząc te słowa, 
mówił o sobie w czasie przeszłym, jakby go już 
nie było. Gdy uświadomiłam sobie, w jak okrutnej 
żył rzeczywistości, w czasie, kiedy podeptano pod-
stawowe prawo człowieka – prawo do życia, zro-
zumiałam, dlaczego przewidywał, co najgorsze – 
własną śmierć: Zanim dwadzieścia lat minie,/ 
umrze mu życie w złocieniach rąk.  I ten żal, że nie-
ludzka historia zmieniła cel jego istnienia, który 
wskazali mu rodzice: ja miałem jak święty przeno-
sić Pana/ przez rzekę zwierząt, ludzi, piasku,/ w 
ziemi brnąc po kolana. A potem ta deklaracja, je-
dyna, jaką mógł złożyć: Ojcze, broń dźwigam pod 
kurtką(...),/ Dzień czy noc - matko, ojcze - jeszcze 
ustoję/ w trzaskawicach  palb, ja żołnierz, poeta, 
czasu kurz./ Pójdę dalej - to od was mam: śmierci 
się nie boję,/ dalej niosąc naręcza pragnień jak 
spalonych róż. Tymi słowami i , jak się później do-
wiedziałam, wierną im postawą zyskał mój szczery 
szacunek i podziw. Pamiętam, że poczułam dumę, 
że chodzę do szkoły, której patronuje wątły chło-
piec o niezłomnym charakterze.  

A tym wyznaniem „kupił” mnie zupełnie : Jestem 
tylko chłopcem, który płacze nad zabitym ptakiem. 
( „Stuletni wieczór”). On, należący do pokolenia, 
które straszliwa rzeczywistość uczyła, że nie ma 
litości, nie ma sumienia, nie ma miłości, a zamiast 
serca pozostał głaz, zachował w sobie tyle wrażli-
wości. Dlatego z wielkim zainteresowaniem, z wy-
piekami na twarzy czytałam książki Wiesława Bu-
dzyńskiego („Miłość i śmierć Krzysztofa Kami-
la”, „Śladami Baczyńskiego”, Warszawa Baczyń-
skiego”), aby poznać go lepiej, „dotykając” miej-
sca, z którym był szczególnie związany, gdzie spę-
dził całe swoje krótkie  życie, Warszawę – miasto, 
o którym pisał: Bryła ciemna, miasto pożarne,/ jak 
lew stary, co kona długo,/ posąg rozwiany w dymy 
czarne,/ roztrzaskany czasów maczugą.  Tu się 
urodził, tu umarł. Owszem, podróżował po Polsce, 
a nawet latem 1929 roku wraz z matką przebywał 
na wczasach pod Genewą w Szwajcarii. Echa tego 
pobytu pozostały  w słynnym, śpiewanym przez 
Ewę Demarczyk wierszu "Sur le pont d`Avignon".   
Z książek, które czytałam z zapartym tchem, do-
wiedziałam się ku mojemu wielkiemu zdumieniu, 
że w mieście skazanym przez niemieckiego oku-
panta, zwłaszcza po Powstaniu Warszawskim, na 
nieistnienie, zachowało się wiele miejsc naznaczo-
nych obecnością Baczyńskiego. Stworzyłam na 
podstawie poznanych lektur mapę, która wyznaczy 
mi w wakacje, tak sobie postanowiłam, moją mar-
szrutę po stolicy – mieście Patrona mojego gimna-
zjum. 
Czekam z niecierpliwością na wycieczkę do 
miejsc, które znam z książkowych opowieści. Szu-
kam i myślę, że znajdę koleżanki i kolegów, chęt-
nych  towarzyszyć  mi w tej podróży.    

 Bagatela 10 – pierwszy adres poety. Tablicę z 
brązu na ścianie w bramie bu-
dynku, w którym się urodził, 
wmurowano w 1981 roku, 
trzynaście lat później przenie-
siono na frontową ścianę do-
mu. 

 Aleje Ujazdowskie 37 – tu mieściło się przed-
szkole, do którego chodził Krzysztof przez jakiś 
czas pod koniec lat dwudziestych. Dom istnieje – 
tuż obok Pałacyku Dziewulskich. 

 Krakowskie Przedmieście 36 – tu była siedziba 
Seminarium Nauczycielskiego Żeńskiego Kato-
lickiego Związku Polek, w którym jako nauczy-
cielka metodyki pracowała mama poety. Była też 
kierowniczką szkoły ćwiczeń, do której chodził 
Krzysztof. 

(Ciąg dalszy na stronie 11) 



 

Nasz Patron 
Żyje, choć umarł... - moje spotkania z poetą Krzysztofem Baczyńskim 

 Wspólna 75 – w domu tym  mieszkała babcia 
Krzysztofa, Karolina Zieleńczyk, którą często 

odwiedzał i u której 
przez jakiś czas 
mieszkał wraz z mat-
ką. 

 Myśliwiecka 6 – 
Państwowe Gimna-
zjum im. Stefana Ba-
torego w Warszawie. 
W maju 1939  r. zdał 

tu egzamin maturalny. W jego klasie uczyli się 
późniejsi żołnierze warszawskich Grup Szturmo-
wych Szarych Szeregów: Tadeusz Zawadzki 
„Zośka”, Jan Bytnar „Rudy” i Maciej A. Dawi-
dowski „Alek”. Był harcerzem działającej przy 
szkole 23 Warszawskiej Drużyny Harcerskiej 
„Pomarańczarnia”.  

 Wiktorowska 6 m 12– Adres Baczyńskich od 
1933 do 1936.Drugi adres poety. Ze wspomnień 
kolegi: „…na ścianie wisiał   duży portret ojca w 
mundurze legionowym. Był to dom o polskiej 
tradycji.(…) Jak na ówczesne czasy, Baczyńscy 
mieli spore mieszkanie, ładnie urządzone, dużo 
książek…” 

 Hołówki 3 m  52 (obecnie: Wczasowa 3) – ro-
dzice Baczyńskiego zameldowali się w tym du-
żym stumetrowym mieszkaniu 24 września 1936 
roku. 

 Krakowskie Przedmieście 26/28 Uniwersytet 
Warszawski - od 1943 roku studiował Baczyń-
ski na tajnych kompletach polonistykę. 

 Śniegocka 10 ( obecnie 23) – mieszkała tu wraz 
z rodzicami Barbara Drapczyńska, żona  Krzysz-
tofa Kamila Baczyńskiego. 

 Kościół Świętej Trójcy na Solcu – ślub Basi i 
Krzysztofa odbył się w środę przed Bożym Cia-
łem, 3 czerwca 1942 roku o godzinie dziesiątej. 

 Hołówki 3 m 83 – w dwa lata po ślubie Krzysz-
tof i Basia zmienili mieszkanie. Nowe mieszka-
nie nr 83 /klatka X/ było dużo mniejsze – miało 
trzydzieści parę metrów i składało się jedynie z 
dużej kuchni i pokoju. W mieszkaniu Krzysztofa 
i Basi odbywały się czasem lekcje Szkoły Pod-
chorążych Rezerwy "Agricola". 

 Marszałkowska 102 – na tydzień przed powsta-
niem zarządzono stan alarmowy, w związku z 
czym cała drużyna czekała w „siedzibie” pod nu-
merem 102, w pobliżu ulicy Widok. 

 ul. Focha (obecnie: Moliera) – tuż przed Po-
wstaniem Krzysztof i jego koledzy stawili się 

(Ciąg dalszy ze strony 10) tutaj, by zająć się rozdzielaniem butów znajdują-
cych się w fabryczce na ulicy Bagno(kilka tysię-
cy par). Wybuch powstania zaskoczył Baczyń-
skiego wraz z czterema kolegami w kamienicy 
przy ulicy Focha. Zostali odcięci od reszty pluto-
nu, który bił się na Woli. Krzysztof jako najstar-
szy rangą dowodził. 

 Ratusz (czyli odbudowany w latach 90. pałac 
Jabłonowskich na wprost Teatru Wielkiego). 
Przez kilka godzin czekają i naradzają się, co ro-
bić. Rozwiązanie przychodzi niespodziewanie. 
Wieczorem Baczyński dostrzega na budynku Ra-
tusza biało-czerwoną flagę. - Chodźmy tam - ra-
dzi. 

 Pałac Blanka (dziś mieści się Ministerstwo 
Sportu i Turystyki) 4 
sierpnia powstańcy 
bronią pałacu. Około 
godziny 16 Baczyń-
ski wychyla się z 
okna. Chwilowa nie-
uwaga? Chce coś 
sprawdzić? Tego 
nigdy się nie dowie-

my. Niemiecki snajper z gmachu Teatru Wielkie-
go strzela bezbłędnie. Trafia w głowę Baczyń-
skiego. Poeta pada na dywan z raną, która wyglą-
da bardzo poważnie. Ktoś wzywa sanitariuszki z 
Ratusza, ale Baczyński już nie żyje. 

 Cmentarz Wojskowy na Powązkach – tu znaj-
duje się wspólny grób obydwojga małżonków 
Krzysztofa i Barbary Baczyńskich w kwaterze 
batalionu powstańczego AK „Parasol” (22 A), 
rząd II, miejsce 12. 

 ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego –  tak wła-
dze miejskie Warszawy upamiętniły poetę, który 
spędził w niej niemal cale swoje życie – tu się 
urodził i umarł śmiercią żołnierską 

Ola Zarzecka 
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Zacznijmy od Inki 

P owiedzcie babci, że zachowałam się jak trzeba 
Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej 

Duda z okazji piątej rocznicy ustanowienia Naro-
dowego Dnia Pa-
mięci „Żołnierzy 
Wyklętych” zdecy-
dował o objęciu Pa-
tronatu Narodowe-
go nad obchodami 
ku czci Żołnierzy 
Wyklętych w 2016 
roku. 
Narodowy Dzień 
Pamięci Żołnierzy 
Wyklętych – świę-
to państwowe, ob-
chodzone 1 marca. 
Ma na celu upa-
miętnienie żołnie-
rzy tzw.  Drugiej 
Konspiracji. Stano-

wili oni ruch niepodległościowy walczący o suwe-
renność Polski, uniezależnienie jej od wpływów 
ZSRR. Liczbę członków wszystkich grup konspi-
racyjnych szacuje się na  120-180 tys. osób.  Dzień  
1 marca został wybrany ze względu 
na rocznicę rozstrzelania członków 
IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i 
Niezawisłość w 1958 r. Okres Po-
wstania Antykomunistycznego  w 
latach 1944-63 jest  jednym z waż-
niejszych, a zarazem najbardziej 
pomijanych i zakłamywanych wy-
darzeń w XX-wiecznej historii na-
szej Ojczyzny . Informacje o walce 
i ofierze życia bohaterów konspira-
cji antykomunistycznej – 
„Żołnierzy Wyklętych” ciągle jesz-
cze w zbyt małym stopniu docierają 
do polskiej młodzieży i osób dorosłych. Zmieńmy 
to! Przywróćmy Żołnierzom Drugiej Konspira-
cji należne  im miejsce  w naszej pamięci. 
Zacznijmy od Inki! 
Najkrócej można powiedzieć o Danucie Siedzi-
kównie, ps. „Inka” tak: urodziła się 3 września 
1928 r. w Guszczewinie koło Narewki, na skraju 
Puszczy Białowieskiej, zmarła 28 sierpnia 1946 r. 
w Gdańsku, w wieku niespełna18 lat. Ale to za 
mało, zasługuje na dużo więcej. Mając piętnaście 
lat, po śmierci matki, która zginęła z rąk niemiec-
kiego gestapo, razem z siostrą Wiesławą złożyła 
przysięgę AK w grudniu 1943 r. Odbyła szkolenie 
sanitarne i po wkroczeniu Armii Czerwonej w 
1944 r. podjęła pracę kancelistki w nadleśnictwie 
Hajnówka. W czerwcu 1945 r. została niespodzie-
wanie aresztowana, wraz ze wszystkimi pracowni-
kami nadleśnictwa, przez NKWD-UB. Podczas 

ataku na konwój, dokonanego przez miejscowy 
pododdział AK, udało jej się zbiec. Trafiła do jed-
nego z oddziałów 5 Wileńskiej Brygady AK mjr. 
Zygmunta Szendzielarza „Łupaszki”. Ukrywała 
się. W lipcu 1946 r., na rozkaz dowódcy szwadro-
nu ppor. Olgierda Christy „Leszka”, pojechała do 
Gdańska po materiały opatrunkowe. Aresztowana  
na skutek zdekonspirowania lokalu kontaktowego.  
Do gdańskiego więzienia przy ul. Kurkowej 20 
lipca 1946 r. przywieziono więźnia specjalnego  i 
przydzielono mu osobną celę w pawilonie dla 
więźniów politycznych. Niezwykłe było to, że 
więzień specjalny był szczupłą, ładną dziewczyną, 
sanitariuszką AK. Danuta Siedzikówna „Inka” po 
13 dniach parodii „śledztwa” i „sądu” została ska-
zana na śmierć. Przebywała samotnie w celi, cze-
kając na wykonanie wyroku. Strażniczka więzien-
na, poruszona jej losem, przekazała gryps do zna-
jomych w Gdańsku: „Powiedzcie mojej babci, że 
zachowałam się jak trzeba...” Mogła tak napisać, 
bo podczas przesłuchań na UB pękali niemal wszy-
scy – dorośli faceci, zawodowi wojskowi. Ale nie 
siedemnastolatka z podlaskiej leśniczówki. Nikogo 
nie wydała. Nie podpisała prośby o ułaskawienie. 
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VIII 1946 r. w egzekucji oddało z 
odległości trzech metrów strzały do 
„Inki” i jej współtowarzysza niedo-
li, Feliksa Selmanowicza 
„Zagończyka”, również żołnierza 
mjr. „Łupaszki”. „Inka” i 
„Zagończyk” osunęli się na ziemię, 
ale jeszcze żyli. Zostali dobici o 
godz. 6.15 strzałem w głowę przez 
dowódcę plutonu egzekucyjnego. 
Przebieg egzekucji znany jest ze 
szczegółowych relacji złożonych w 
oddziale gdańskim IPN przez żyją-
cych do dziś świadków: ks. Maria-

na Prusaka (spowiednika „Inki” przed egzekucją) i 
Alojzego Nowickiego (ówczesnego zastępcy na-
czelnika więzienia w Gdańsku). Według tych re-
lacji, przed egzekucją „Inka” krzyknęła: „Niech 
żyje Polska!”. 
Cześć jej pamięci ! 
I… jak to możliwe ? 
O „Ince” nie znajdziecie żadnych informacji tam, 
gdzie się urodziła, mieszkała i działała. Nie ma 
wspomnienia o niej na stronie Zespołu Szkół w 
Narewce, która do dzisiaj nosi imię Aleksandra 
Wołkowyckiego, konfidenta NKWD i gestapo (on 
wydał mamę Inki w ich łapy). Na próżno szukać 
ich na stronie Gminnego Centrum Informacji w 
Narewce  i Stowarzyszenia Przyjaciół Ziemi Na-
rewkowskiej. Sprawdziliśmy i jest to niepojęte! 

Błażej, Konrad, Kuba, Hubert 



 

Biblioteka szkolna poleca 

J oanna Wieliczka-Szarkowa: „Żołnierze 
Wyklęci. Niezłomni Bohaterowie” 

W swej książce autorka 
przedstawia życiorysy po-
nad trzydziestu żołnierzy 
wyklętych. Są wśród nich: 
Witold Pilecki „Witold” 
AK, Stanisław Sojczyński 
„Warszyc” AK, Antoni 
Heda „Szary” AK, Jan Bo-
rysewicz „Krysia” AK, 
Mieczysław Niedziński 
„Men” AK, Anatol Radzi-
wonik „Olech” AK, Lu-

kasz Ciepliński „Pług” AK, Marian Bernaciak 
„Orlik” AK, Hieronim Dekutowski „Zapora” AK, 
Zdzisław Broński „Uskok” AK, Leon Taraszkie-
wicz „Jastrząb” AK, Edward Taraszkiewicz 
„Żelazny” AK, Jan Leonowicz „Burta” AK, Hie-
ronim Piotrowski „Jur” AK, Franciszek Jaskólski 
„Zagończyk” AK, Tadeusz Zieliński „Igła” AK, 
Jan Tabortowski „Bruzda” AK, Franciszek Przy-
siężniak „Ojciec Jan” NOW, Michał Bierzyński 
„Sęp” NSZ, Żebrowski Kazimierz „Bąk” NSZ, 
Mieczysław Dziemieszkiewicz „Rój” NSZ, Hen-
ryk Flame „Bartek” NSZ, Antoni Żubryd „Zuch” 
NSZ, Zygmunt Szendzielarz „Łupaszka” AK, 
Zdzisław Badocha „Żelazny” AK, Danuta Siedzi-
kówna „Inka” AK, Zygmunt Błażejewicz 
„Zygmunt” AK, Władysław Łukasiuk „Młot” 
AK, Kazimierz Kamieński „Gryf” AK, Mieczy-
sław Wądolny „Mściciel” ludowiec, Józef Kuraś 
„Ogień”, ksiądz Władysław Gurgacz „Ojciec”, 
Józef ranczak „Lalek” ostatni żołnierz wyklęty 
zabity przez SB w 1963 roku. 
Marek Koprowski: Żołnierze wyklęci. I znów 
za kraty 

Zbiór autentycznych relacji 
żołnierzy podziemia anty-
komunistycznego, którzy 
wyszli cało z sowieckich 
więzień i katow-
ni.  Szczegółowy opis re-
presji, jakim poddawani 
byli zarówno autorzy po-
szczególnych relacji, jak i 
ich rodziny oraz koledzy, 
męczeni w ubeckich ka-
towniach, trzymani w wię-
zieniach i zakładach kar-

nych, skazywani na śmierć lub nieustannie nadzo-
rowani nawet po wyjściu na wolność. 

Patryk Kurkowski : Zygmunt Szendzielarz 
Łupaszko 1910-1951 

Biografia jednego z naj-
słynniejszych „żołnierzy 
wyklętych”; zawodowego 
oficera Wojska Polskiego, 
uczestnika kampanii pol-
skiej 1939 r., dowódcy 5 i 6 
Brygady Wileńskiej AK. 
Wsławiony bojami z nie-
mieckim okupantem, major 
"Łupaszko" był również 
obrońcą ludności cywilnej 
na Wileńszczyźnie przed 
zagrożeniem ze strony od-

działów litewskich oraz partyzantki sowieckiej. 
Po 1945 r. stał się jednym z największych zagro-
żeń dla nowej władzy, kiedy odtworzył 5, a na-
stępnie 6 Wileńską Brygadę Partyzancką działają-
ce w pasie od Podlasia, poprzez Białostocczyznę, 
Warmię i Mazury do Pomorza. Ujęty przez UB 
20 listopada 50 r., został skazany przez Wojsko-
wy Sąd Rejonowy w Warszawie na osiemnasto-
krotną karę śmierci. Wyrok wykonano 8 lutego 
1951 r. w wiezieniu mokotowskim. 
Adam Cyra:  Witold Pilecki. Ochotnik do Au-
schwitz 

Pileckiemu przyszło żyć w 
niezwykle burzliwych cza-
sach. Każda ze zmieniają-
cych się epok historycz-
nych odcisnęła na nim swo-
je piętno. Był uczestnikiem 
wojen w 1920 i 1939 roku, 
jednak to lata 1940–1943, 
kiedy jako ochotnik stał się 
twórcą konspiracji wojsko-
wej w KL Auschwitz, sta-
nowią najistotniejszy ele-

ment jego życiorysu. Za swoje zasługi nie docze-
kał się za życia żadnej nagrody – wyrokiem ko-
munistycznych władz został skazany na śmierć, a 
następnie robiono wszystko, by o jego postaci i 
dokonaniach zapomniano. W ostatnich latach 
dzięki staraniom rodziny i historyków rotmistrz 
(w 2013 awansowany na pułkownika) Pilecki 
wraca do świadomości narodowej. Książka sku-
pia się przede wszystkim na działalności Witolda 
Pileckiego w organizowaniu konspiracji wojsko-
wej w Auschwitz, zawiera również słynny raport 
z 1945 roku napisany po ucieczce z obozu. 
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Powtórka nie tylko z historii 
Rok 966 - najważniejsza data w naszej historii 

P rzeczytajcie , a dowiecie się, Drodzy Czytel-
nicy, dlaczego o najważniejszej dacie w hi-

storii Polski mówi pani katechetka Wacława 
Szczepanik, a nie pani od historii. 

Wszyscy, a na pewno gimnazjaliści, wiedzą, że 
w pamiętnym 966 roku  pierwszy polski wład-
ca, Mieszko I,  przyjął chrzest. Od tego wyda-
rzenia upływa w tym roku 1050 lat. Czym jest 
chrzest?  

Jest  to sakrament, w 
którym człowiek zo-
staje włączony w ta-
jemnicę paschalną 
Chrystusa, zanurzony 
w jego śmierć i zmar-
twychwstanie oraz we 
wspólnotę Kościoła. 
Czy ten akt miał wy-
miar osobisty czy 
znacznie szerszy? 
Posłużę się cytatem z 
listu biskupów pol-

skich, który otworzył Rok Jubileuszu 1050-lecia 
Chrztu Polski: W 966 roku Mieszko I przyjął 
chrzest jako człowiek wolny. Chociaż został on 
udzielony pojedynczej osobie, to przecież dał po-
czątek wspólnocie z innymi osobami ochrzczony-
mi. Myśląc o konsekwencjach chrztu Mieszka, 
możemy mówić o „narodzie ochrzczonych”, o 
„chrzcie narodu”, a więc również o Chrzcie Pol-
ski .  Tak więc przyjęcie Chrztu przez Mieszka I, 
obok osobistego nawrócenia władcy, miało prze-
de wszystkim znaczenie dla tych, którzy mieszka-
li nad Wisłą i Odrą. Przez Chrzest swojego wład-
cy sami zostali wprowadzeni do rodziny chrześci-
jańskiej.  
Dlaczego Mieszko I postanowił przyjąć 
Chrzest? 
Decyzja o przyjęciu przez władcę i jego otoczenie 
Chrztu oznaczała rozpoczęcie procesu chrystiani-

zacji jego poddanych, który trwał około dwustu 
lat. I znowu odwołam się do litu biskupów: 

Chrzest wprowadził nasz naród w nowy świat, 
który wyraża się przez nową kulturę, nowe insty-
tucje, struktury i zapisy prawne. Doświadczenie 
wiary przełożyło się z mocą na postawy moralne, 
widoczne także w życiu gospodarczym, politycz-
nym i kulturalnym. Społeczne konsekwencje 
Chrztu Polski pojawiły się później, poczynając od 
rodziny po naród, a nawet po wspólnotę naro-
dów, jaką dzisiaj stanowi dla nas Europa. Miesz-
ko I, przyjmując chrześcijaństwo, przyjmował 
jedyny skuteczny w X wieku model organizacji 
państwa. W ten sposób zapewnił Polsce równo-
rzędne miejsce wśród państw chrześcijańskiej 
Europy. Oznacza to, że nasza polska państwo-
wość została oparta o  Krzyż Chrystusa, że to 
Kościół odegrał decydującą rolę w formowaniu 
się państwa polskiego, jego kultury i prawa. 
Jakie znaczenie ma Chrzest Polski, jego 1050 
rocznica,  dla nas, współczesnych Polaków,  a 
zwłaszcza młodych ludzi? 
Myślę, że powinniśmy podjąć refleksję nad tym, 
jakimi jesteśmy chrześcijanami? Czy bycie nimi 
jeszcze coś dla nas znaczy? Czy  z faktu, że zo-
staliśmy ochrzczeni, wyciągamy właściwe wnio-
ski, które  wyznaczają naszemu chrześcijaństwu 
należne mu miejsce w naszym życiu? Jakie świa-
dectwo dajemy w świecie, którym rządzi polityka 
wielokulturowości , a Europa odchodzi od Boga? 
A zwłaszcza przed młodymi ludźmi stoi zadanie 
zastanowienia się , co jeszcze można i należy zro-
bić, aby dziedzictwo Chrztu Polski żyło i kształ-
towało naszą współczesną rzeczywistość. W zrea-
lizowaniu tego zadania pomoże wam katecheza,  
również ta prowadzona  na lekcjach religii.  Trak-
tujcie ją z właściwą chrześcijanom powagą.  A to 
już będzie pierwszy krok na drodze budowania 
własnej  chrześcijańskiej tożsamości , która zako-
rzeniona jest w naszej ponadtysiącletniej historii. 

Rozmawiał Kacper Antkowicz 



 

Wykaż się wiedzą o Patronie szkoły 

1. Imię żony Patrona.  

2. Dział literatury obejmujący jego 
twórczość. 

3. Miejsce śmierci poety. 

4. Tomik poezji  wydany w maju 
1942 r. 

5. Powieść Gombrowicza, którą fa-
scynował się Baczyński. 

6. Nazwisko panieńskie  matki poety. 

7. Miejsce urodzenia Krzysztofa. 

8. Drugie imię poety.  

9. Imię ojca Patrona.  
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