










 Jedno z moich zainteresowań to literatura. Z literaturą 

polską miałam możliwość zapoznać się już w szkole 
podstawowej i od pierwszego momentu ją polubiłam. 
Moja pasja czytania trwa do dziś. Co mnie najbardziej 
interesuje w literaturze polskiej? Co w niej znajduję? Po 
prostu wiele niepodważalnych wartości.  
          Zacznę od możliwości zapoznania się poprzez 
literaturę z polską historią. Historia ta jest bardzo ciekawa 
i mówi o wielu znaczących osobach. Można tutaj zaliczyć 
tak królów, jak poetów, pisarzy czy bohaterów – patriotów. 
Zawsze podziwiałam ich odwagę i nieograniczoną miłość 
do ojczyzny, dla której byli zdolni zrobić wszystko, nawet 
oddać swoje własne życie. 
Lubię też zaznajamiać się z ciekawostkami z życia i 
twórczości polskich pisarzy. Niektórych spotkał ciężki los, 
albowiem z powodu trudnej sytuacji politycznej musieli 
opuścić swoją ojczyznę, a nie mogli już do niej powrócić.  
Nie pozostało im więc nic innego, jak tylko wkomponować 
tęsknotę do kraju w swoje utwory, np. Adam Mickiewicz, 
Juliusz Słowacki, Miłosz i inni.      Utworów jest bardzo 
dużo, na lekcjach czytamy tylko fragmenty, lecz bardziej 
znaczące dzieła mamy przecież możliwość przeczytać 
sobie indywidualnie. 
 
 
 
 
 
 
 

Chociaż niektóre dzieła są mniej interesujące, zawierają 
jednak pewne informacje warte zapamiętania i 
uświadomienia ich sobie. Na przykład teraz czytam „Małą 
apokalipsę“ Tadeusza Konwickiego. Według mnie to 
ciekawa książka, która przedstawia komunistyczną Polskę, 
lecz niektóre wątki są rozwlekłe i dlatego to dzieło trudno 
mi się czyta. 
Są też takie utwory, które od razu wciągają czytelnika i 
można je przeczytać jednym tchem. To na przykład dzieła 
przedstawiające realia w obozach koncentracyjnych. 
Opisują niejedną bardzo smutną i przerażającą historię. 
Każdy powinien przynajmniej jedną taką książkę 
przeczytać. Chociażby „Medaliony“, „Pożegnanie z Marią“, 
„Dymy nad Birkenau“, „Tatuażysta z Auschwitz“ i iwiele 
innych. 
Jak już poprzednio przedstawiłam, w literaturze polskiej 
znajduję wielu wybitnych pisarzy, a zarówno poznaję 
czasy, w których oni żyli. Moim zdaniem najbardziej 
interesującą epoką jest pozytywizm. Należą tutaj autorzy, 
których dzieła najbardziej do mnie przemawiają. Na 
przykład Bolesław Prus i jego „Kamizelka“, „A... B... C...“ 
Elizy Orzeszkowej czy „Latarnik“ i „Quo vadis“ laureata 
Nagrody Nobla, Henryka Sienkiewicza. 

Moje spotkania z literaturą polską. Co w niej znajduję? 
 

Alena Harmata  



 
Jeszcze wspomnę o dumie, którą polska literatura 
wzbudza w sercu każdego Polaka. Literatura ta 
przedstawia charakterystyczne cechy obywateli tego 
narodu. Ich typowym znakiem to bohaterski patriotyzm. 
Polacy są zdolni zrobić wszystko dla swojej ojczyzny. 
Na zakończenie chcę jeszcze poruszyć temat języka. 
Zapoznawanie się z literaturą, a przede wszystkim 
czytanie książek – to na ogół pomaga nam poszerzać 
nasze zdolności językowe i poprawnie się wypowiadać. 
          Biorąc pod uwagę to wszystko, co na swój sposób 
pojęłam, w literaturze polskiej zapoznaję się z jej historią 
i z wybitnymi postaciami, które w niej odegrały ważną 
rolę. Chociaż znajdujemy w niej i mniej ciekawe utwory, 
to i one zawierają informacje warte przeczytania. 
Literatura polska pomaga nam wzbogacać własną wiedzę 
i zasób słowny. 
 



Jakieś dwa lata temu, było lato, przepiękna letnia sobota 

o temperaturze 35°C w cieniu. Tego dnia siedzę w domu 
sam, więc mam wolną rękę. Postanawiam więc urządzić 
towarzyski mecz piłki nożnej z przyjaciółmi. W ciągu dnia 
jednak uświadamiam sobie, że zapomniałem o 
przygotowaniu obiadu, a czas meczu zbliża się milowymi 
krokami, postanawiam więc pójść na skróty. Decyduję się 
na  jadłodajnię i zamawiam “korytko”. To danie składa się z 
kotleta schabowego, frytek i dużej ilości sałatek, co stanowi 
świetną dietę dla sportowca, przygotowującego się do 
życiowego wyczynu. W tym momencie jednak nie myślę 
zbyt wiele, i, nieświadomy tego faktu, zjadam obiad ze 
smakiem, po czym ruszam na mecz. 
Tego dnia piłka jest niesamowita - akcje tak się kleją, że aż 
strach! Bramki padają po obu stronach, bramkarze nie 
nadążają z wyłapywaniem strzałów, słowem - 
bombastyczne spotkanie! Biegam sobie w najlepsze, kiedy 
naraz zdarzy się niemiła rzecz. Otóż dobiegam właśnie do 
ławeczki zmienników, by trochę odpocząć i zaczynam 
szukać butelki z wodą. Pić, pić! Pragnienie pali mnie w 
gardle, lecz nigdzie nie mogę znaleźć butelki!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
I wtedy się zaczyna! Uświadamiam sobie, że nie zabrałem z 
sobą niczego do picia!  W żołądku odzywa się kotlet. 
Dlaczego ja go jadłem!? Siedzi we mnie teraz niczym 
Jonasz w brzuchu ryby i śmieje się ze mnie, tylko że Jonasz 
w brzuchu tej ryby za dużo się nie śmiał. Dochodzi do 
mnie, że popełniłem karygodny błąd - bez picia ani rusz! I 
jeszcze do tego ten schab! A pragnienie całkowicie spala od 
wewnątrz! Gdyby tak mieć choćby pół litra wody, ba, 
choćby łyk! Malutką szklaneczkę wody. Każdą kropelkę 
otoczyłbym wtedy troskliwą opieką. Spuszczałbym wody 
kropelkę po kropelce do gardła. Kropelki spuszczałyby się 
do wyschniętego gardła niby to speleolog zjeżdżający do 
głębokiej jaskini, by zbadać tajniki starodawnych dziejów, 
kiedy to na naszych terenach nasi przodkowie skakali 
jeszcze po drzewach, a płyty geologiczne robiły zawijasy i 
zakrętasy, miażdżąc miliardy ton kory ziemskiej i tworząc 
zaskakujące kreacje geomorfologiczne. W tych 
zamierzchłych czasach działy się istne dziwy. Serce 
Niebieskiej Planety biło znacznie szybciej z powodu 
młodości planetarnej, którą Pieczołowity Artysta, Stwórca 
planety, skrupulatnie napełniał jej najskrytsze głębiny.  

Dobro i zło się uzupełniają 
 

Grzegorz Molin 



Odgłos tętna tego gigantycznego serca dobywał się z 
otchłani ziemskiej, wynosząc ze sobą bogate pokłady 
magmy o temperaturze około 1000°C, która mogłaby 
roztopić nawet te najtrwalsze okazy kolorowych 
diamentów. Wszystko, co żyło, oddychało świeżym 
powietrzem, tchnieniem, które było mu przecież dane 
przed tak malutką chwilą. Można było nabierać życia w 
płuca do woli, tak jak to zaplanował Misterny Wirtuoz, 
ciesząc się wszystkim, co przynosiło trwanie.  
Lecz od zaraz można też było wyczuć w tym świeżym 
powietrzu, że coś jest nie tak, że coś nie powinno tu być. W 
tym dobrym, nowym świecie istniało już coś, co 
zaprzeczało egzystencji wszystkiego innego. Czuło się, że to 
coś nie było zaplanowane, że nie przyszło razem z 
kunsztownym planem Życia, ale wkradło się tam mimo  
 
 

woli, na przekór pierwotnemu zamiarowi, który miał się 
obejść bez tego czegoś. Coś, co niszczyło tę czystą radość i 
szczerość, z jaką odnosiło się stworzenie do stworzenia. 
Coś, co wnosiło zazdrość, coś, co myślało o sobie, coś, co 
działało przeciw Życiu, coś, co przynosiło ból i śmierć. Coś, 
co przynosiło głód pod nieobecność pokarmu, 
nieprzyjemność podczas nieobecności przyjemności, strach 
podczas nieobecności odwagi, pragnienie podczas 
nieobecności dostatecznej ilości napoju.  
To coś myślało, że wszechświat nie jest cały, że jest 
niekompletny i dlatego wkradło się do niego i poplamiło 
go.  
Dlaczego jeszcze nie nazywamy rzeczy po imieniu?  
To coś nazywa się Zło. 
 



 Jakim sposobem możemy zdefiniować dobro i zło? Oto 

pytanie, jakie miałbym sobie zadać na początku mojego 
rozważania. Dobro, według mnie, to coś obiektywnie 
korzystnego dla ludzi lub środowiska z punktu widzenia 
etyki i moralności, coś pięknego, wzniosłego; zatem zło 
jawi nam się, jako wartość odwrotna do dobra, amoralna i 
nieetyczna, niekiedy wręcz zbrodnicza. Moim zdaniem  te 
dwie wartości są dosyć nieforemne, a ponieważ ich 
granice, według mnie, nie są dokładnie zdefiniowane, 
otrzymujemy mieszankę korzystnych i niekorzystnych 
właściwości. W związku z tym twierdzeniem przychodzi mi 
na myśl przykład jakiegokolwiek konfliktu zbrojnego; 
popatrzmy choćby na wojnę w Wietnamie w latach 60. XX 
wieku. Amerykanie, starając się zwalczać komunistycznych 
powstańców i m. in. wprowadzić demokratyczne rządy w 
Wietnamie, które doprowadziłyby do wolności tamtejszych 
obywateli, czyli dobra obiektywnego, jednocześnie znęcają 
się nad miejscową ludnością i dokonują zbrodni wojennych 
tak samo jak powstańcy. Oba te obozy biją się za swoje 
ideały, które uważają za dobro, ale popełniają zbrodnie, 
które nazywają „mniejszym złem”. Czy jednak możemy 
odróżnić mniejsze zło od większego zła? Ja uważam, że zło 
to zło, nawet gdyby było ono wymuszone w celu 
osiągnięcia względnego dobra. Nasuwa mi się teraz 
przykład bardziej w skali mikro. Dając bezdomnemu 
 

 pieniądze ( odbierane jako dobry uczynek), dajemy mu 
również wybór odnośnie tego, co z tymi pieniędzmi uczyni. 
Jeżeli kupi sobie za nie jedzenie albo ubrania, możemy 
nasze postępowanie określić jako dobre, jeśli zaś kupi sobie 
narkotyki czy alkohol, będzie sobie niszczyć zdrowie, nasze 
działanie będziemy uważać za niemoralne, czyli złe. 
Alternatywą byłoby zabrać bezdomnego do sklepu i kupić 
mu te rzeczy, które są dla niego naprawdę niezbędne. Ale 
czy dobro i zło mają w ogóle znaczenie? Oba te pojęcia 
zostały wprowadzone przez człowieka, aby ujarzmić 
zwierzęce popędy, które otrzymaliśmy od naszych 
przodków. Według własnej moralności i ogólnej etyki każdy 
może osądzać tak czyny własne, jak i innych. 
Społeczeństwo jest w tym wypadku jakimś organicznym 
trybunałem. Tak, koncepcja dobra i zła ma ciągle swe 
znaczenie, głównie z tego powodu, że to ona odróżnia nas 
od zwierząt. Albo może raczej nas krępuje i ogranicza 
dalszy rozwój gatunku ludzkiego? W to akurat wątpię, 
ponieważ nie potrafię sobie wyobrazić, jak taki 
anarchistyczno-faszystowski system mógłby w ogóle istnieć 
bez tego, aby człowiek nie uległ zezwierzęceniu. Tak samo 
jak dualizm biegunów magnesu, przeciwne wartości 
wzajemnie przyciągają się. Dobro ze złem pozornie 
zwalczają się nawzajem, ale tak naprawdę jedno bez 
drugiego nie mogłoby istnieć, a więc chyba się uzupełniają. 
 

Dobro i zło się uzupełniają 
Sebastian Kontír 



 Codziennie w ciepłe popołudnia lubiłem siadać na 

starej kamiennicy przy rynku i obserwować ludzi. 
Dzieci, śmiejąc się, kołysały się na białych 
huśtawkach i jadły lody. Kiedy pojawiałem się z 
moimi kolegami obok, karmiły nas okruszynkami, a 
potem biegały za nami jak za piłką. Często 
przeszkadzały zakochanym odpoczywającym w 
słońcu. Wtedy dziewczyna z chłopakiem wstawali 
z ławki i ruszali w stronę Wzgórza Zamkowego. 
Emeryci często siadali w bliskich kawiarenkach, 
dyskutując najczęściej o pogodzie, wnukach lub o 
wydarzeniach w świecie. Inni dorośli z ciężkimi 
torbami w ręce śpieszyli z pracy, by wreszcie spędzić 
wolny czas w domu lub wyjść na kawę czy piwo 
z kolegami.Czasami słyszałem rozmowy ludzi w 
innym języku. Przychodzili odpocząć po zakupach na 
targu przy Olzie. W niektóre dni na rynku brzmiała 
muzyka i pojawiały się małe domki, z których 
wychodził przyjemny zapach. Wtedyna placu było 
jeszcze bardziej hałaśliwie niż normalnie. A teraz 
wszystko się zmieniło. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Słońce świeci coraz jaśniej, na drzewach widać pąki i 
kwiaty, a w oddali słychać śpiewanie moich przyjaciół 
skowronków. Nareszcie jest cieplej i nie muszę 
ukrywać się pod dachem i trząść z zimna, a ludzie 
będą częściej spędzać czas na dworze niż w domu i 
karmić mnie resztkami jedzenia. Jednak atmosfera 
jest zupełnie inna. Jakby ludzie w ogóle nie 
zauważyli, jaka piękna pogoda. 
  
Rynek jest cichy i pusty. Tylko czasami przechodzi 
ktoś z dziwną chustą na twarzy. Przecież już nie jest 
tak zimno, żeby zakrywać usta i nos. Niedaleko na 
mostach, które łączą brzegi Olzy, stoją dziwnie ubrani 
ludzie i nie wpuszczają nikogo na drugi brzeg. Nie 
rozumiem, dlaczego nie mogą wolno się poruszać. Ja 
też mogę latać, gdzie chcę i nikt mi tego nie zabrania. 
Czy ma to jakiś sens? Czy tak zostanie na zawsze? 
Wszystko z dnia na dzień stało się inne… 
 
 

Zwykły dzień  –  rozmyślania cieszyńskiego gołębia 
Ania  Najder 



  Trudno jest być miastowym gołębiem, a szczególnie tym 

z Cieszyna. Zazdroszczę wszystkim wiejskim ptakom, 
chciałbym być także wiejski, lecz los tak chciał - jestem 
miastowy, niby ta elita ptasia, bo mogę podziwiać rzeczy, o 
których większość ptaków może tylko pomarzyć. Jedną z 
takich rzeczy jest Albert, nie wiem dlaczego Albert, ale 
wiem, że przez ludzi także znany jako sklep spożywczy. 
Dlaczego jest taki fajny? A to dlatego, bo znajduje się tam 
dużo jedzenia, lecz sęk w tym, że my jako ptaki nie mamy 
tam wstępu. Był taki jeden odważny, który spróbował się 
tam dostać i coś wziąć. Od tamtej pory ślad po nim zaginął. 
Ludzie nie cierpią miastowych gołębi, wszędzie kładą te 
ostre kolce, żebyśmy nie mogli ani chwili odpocząć po tym 
całym trudnym dniu latania i szukania pożywienia od Olzy 
aż po dworzec, ale po co, co takiego im zrobiliśmy, przecież 
jesteśmy tylko niewinnymi gołębiami, które też mają życie i 
uczucia, jesteśmy identyczni jak ludzie, jedyne, co nas 
dzieli, to to, że załatwiamy się gdzie popadnie, aha, 
możliwe, że dlatego ludzie w mieście nas nie cierpią? Tylko 
ludzkie dzieci nas rozumieją, zawsze znajdzie się jedno, 
które na rynku zrobi biesiadę, no i zaczyna nas karmić. 
Wszystkie gołębie od razu tańczą i śpiewają ze 
świadomości istnienia małego boga, czyli  tego dziecka, 
które pomaga nam przeżyć kolejny dzień.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Jednak co tu dużo mówić o tym, co było, trzeba się 
skupić na tym, co będzie, czyli dzisiejszym dniu. Od kilku 
dni nic nie jadłem, tydzień temu udało mi się upolować 
smaczną dżdżownice w parku nad Olzą, mmm, cóż to była 
za uczta! Muszę się skupić i coś znaleść, bo inaczej 
nadejdzie mego życia kres. Może uda mi się zjeść jakieś 
okruszki albo resztki. Spoglądam z budynku w dół, nieczego 
nie widzę. Powiew wiatru z lewej strony zwiastuje, że zaraz 
zacznie padać. Szybko muszę znaleść pożywienie, zanim 
chmury zaczną płakać. Wylatuję z mojego gniazda, lecę 
nad szkołą, potem obok kościoła skręcam w lewo, 
przelatuję nad parkiem, lecę wzdłuż Olzy, może zobaczę 
kogoś z rogalem albo  innym pieczywem. Nie widzę nikogo, 
tylko mamy z dziećmi w wózkach lub miziające się pary. 
Chyba zaraz skonam, nie chcę, aby moje życie skończyło się 
w taki sposób, przecież musi być jakieś inne rozwiązanie. 
Lecę dalej, wiem, że na dworcu zawsze znajdzie się 
przynajmniej jedna osoba, która będzie coś jadła i może się 
ze mną podzieli. Jestem nad dworcem, widzę kogoś, ale 
nikt nie je. Czarne chmury nadciągają coraz szybciej, zaraz 
będzie padać, nie zdążę, nie dam rady. Czy to naprawdę 
mój koniec? Zaczyna padać. Nie dam rady już niczego 
dzisiaj znaleźć, a już czuję, jak burczy mi w brzuchu. 
Burczenie zżera mnie od środka. Oczy powoli mi się 
zamykają. Coraz zimniej, nawet nie potrafię otworzyć oczu. 
Widzę ciemność... 
       

Walka z czasem 
Krzysztof  Słowiaczek 



 Wszędzie dookoła ciemność, ale nagle... zaczyna być 
cieplej. Słyszę jakąś melodię. A przecież to „Ptasie radio“, 
ale dlaczego słyszę „Ptasie radio“? Co się w ogóle dzieje, 
gdzie ja jestem? Już nie żyję? Czy tak wygląda koniec 
miastowego gołębia? Nagle w tej ciemności pojawiły się 
promienie światła. Przede mną otwierają się jakieś 
wrota, a w nich tylko światło, białe światło. Zbliżam się 
do nich, muzyka zaczyna grać coraz głośniej. Przechodzę 
przez te magiczne wrota i moim oczom ukazał się on, 
gołębi wybawca, zasiadający przy stole, na którym jest 
nieskończenie wiele jedzenia. Czy to jest to? Czy to jest 
Ptasia Walhalla? Miejsce, do którego trafiają wszystkie 
martwe ptaki i nie muszą się już martwić o to, jak żyć, bo 
tutaj znajduje się wszystko? Czy to tylko dobry sen? „Nie, 
mój przyjacielu, to nie  sen, to wszystko dzieje się 
naprawdę. A ty już jesteś jednym z nas. Zasiądź z nami i 
przyłącz się do  uczty, już nigdy więcej nie będziesz 
głodny ani smutny. Oto twoje nowe gniazdo, twój nowy 
dom.” Z uśmiechem na dziobie zasiadłem do stołu i 
zacząłem ucztę swego życia. Tak o to zakończyła się moja 
historia, czyli historia miastowego gołębia, ponieważ na 
nowo się zrodziłem. 



Wszyscy mnie znacie. Jestem tym sławnym gołębiem. Tym, 
który ze swoimi kumplami jako jedyny unosił się w 
powietrzu podczas noworocznego pokazu dronów na 
rynku w Cieszynie. Staraliśmy się naprawić tę nieudaną 
imprezę, lecz nie bardzo nam się udało. Niektórzy ignoranci 
biologiczni zamienili nas w komentarzach na Facebooku z 
nietoperzami. Po krótkiej chwili  sławy zdecydowałem się 
odejść z show-biznesu, bo uważam to za bardzo stresujące. 
Po przejściu na emeryturę odpoczywam, często latam nad 
obydwoma brzegami Olzy i oglądam przepiękne widoki 
tego czarującego kraju. Z powodu tego, że mieszkam na 
pograniczu, nauczyłem się polskiego i czeskiego języka 
gołębiego. Umiem także mówić gołębią gwarą, którą 
potocznie nazywamy „po gołębiu”. 
 W ostatnich tygodniach zauważyłem, że dzieje 
się coś dziwnego. Jednego słonecznego dnia leciałem sobie 
nad dzielnicą Czeskiego Cieszyna nazywaną Konteszyńcem, 
gdzie zobaczyłem właśnie umyty biały samochód. No po 

prostu nie mogłem się powstrzymać i użyłem tej 
wypolerowanej maski silnika jako toalety. Kiedy właściciel 
tego pojazdu przeganiał mnie, rzucając szyszkami, 
zobaczyłem, że nosi maseczkę na twarzy. Całkiem ładną, bo 
w ptaszki. Wracając do domu, stwierdziłem, że  podobne 
maseczki noszą też inni ludzie na terenie Czech, ale w 
Polsce mało kto je zakłada. Granica także jest zamknięta, a 
ja jestem uprzywilejowany - mogę przelatywać nad rzeką i 
spacerować po dwóch rynkach! Wszędzie panuje 
ponuractwo. Mniej ludzi chodzi teraz po ulicach. Mało 
karmią, ale nie przeganiają. Nie wiem, co się dzieje, ale 
wierzę, że wszystko się dobrze i w miarę szybko skończy. 

Rozmyślania cieszyńskiego gołębia 
Daniel  Brzuchanski 
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PRÓBA  GENERALNA 



UROCZYSTOŚĆ 
NA  

OBROKACH 



DZIEŃ OTWARTY W GIMNAZJUM 



GALA  JUBILEUSZOWA 



ZABAWA  NA  STRZELNICY 





Memoriał Wandy Delong 



Przedłużona lekcja tańca 



Wędrowania Polonistyczne – Kazimierz Dolny 





Dzień Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej – kino w Cz. Cieszynie – „Piłsudski” 





Galowa lekcja tańca 



Konkurs w programowaniu 
“Chat and Voicebot Hackathon” 



Dzień Otwartych Drzwi w Gimnazjum 



 



Mikołajki  



Jubileusz Zorómbka 



Kresy 



Koncert Świąteczny 



Szkapa w Konsulacie RP 



Przedsylwestrowy wymarsz w góry 



 





Zaolzie kraina niezwykła 



Złoty Groń 



Przenikanie 



 



Kurs narciarski            Korbielów 



 

ZDALNE  NAUCZANIE 



 



Matura 



Komers 




