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"Chłopi" dziś
***

     Dnia 12.04.2017r. klasa 2F zasiadła na widowni
dużej sali OCK. Światła zgasły, kurtyna ruszyła w
górę. Na deskach pojawili się aktorzy. Książka „Chłopi”
wzięła głęboki oddech i ożyła na naszych oczach. Z
każdym kolejnym aktem obserwowaliśmy ruch płuc
powieści Reymonta wyreżyserowanej przez pana
Wojciecha Kraszewskiego. Każde uniesienie
udowadniało, że historia ta wraz z całą problematyką
są żywe również i dziś.
     W zrozumieniu owego faktu pomogli aktorzy
Ostrołęckiej Sceny Autorskiej, którzy są
rozpoznawalnymi postaciami wśród ostrołęckiej
młodzieży. Obserwując ich w życiu codziennym
(niektórzy na przykład są uczniami 1LO), widz nie jest
w stanie nie utożsamiać ich z XXI-wiecznym kanonem
mody, czy choćby zestawem charakterystycznych dla
młodych ludzi zachowań. Występując w epokowych
strojach, mówiąc polską gwarą, wprawiają
obserwatorów w pewnego rodzaju zachwianie systemu
myślowego. Skutkuje to tym, iż w danej historii oprócz
odkopywania spod ucharakteryzowanych aktorów
prawdziwych żyjących w naszych czasach realnych
postaci, jednocześnie zaczynamy odszukiwać historie
zakopane pod ziemią zwaną czasem.

Okazują się one realnym przedstawieniem problemów
ludzi żyjących obecnie. W czym leży sedno sprawy?
     Piękna, młoda kobieta wychodząca za o wiele
starszego milionera, zdrady w małżeństwach
skutkujące zachwianiem wartości rodzinnych, afery
finansowe... Czy to nie brzmi znajomo? Dokładnie
takimi samymi tematami wypełnione są dzisiejsze
media. Skąd więc powiązanie z „Chłopami”
Reymonta? Jeżeli odrobinę zmienimy niektóre słowa
poprzednich zdań, np.: piękna, młoda chłopka
wychodząca za o wiele starszego, bogatego
gospodarza, dostrzeżemy główne wątki powieści.
Teoretycznie tak niedzisiejszej.
     W jakim celu marnuję tusz wypisując jakieś dziwne
rozmyślenia i refleksje? Zachęcam wszystkich
czytelników do sięgania po „przestarzałe” książki.
Może okazać się, że są nam bliższe niż dzisiejsza
literatura pisana często w celach komercyjnych. Jeśli
ktoś naprawdę nie może ścierpieć dotyku papieru i
stron pozbawionych kolorowych obrazków, niech uda
się do teatru. Na pewno się nie zawiedzie.

                    Joanna Rejmentowska - klasa 2F 



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 14 06/2017 | Strona 3 

WWW.JUNIORMEDIA.PL ILOgos

FRANKOFONIA
Wywiad z panią Katarzyną Wasyk

OiW: Na początku naszej rozmowy
chciałybyśmy spytać: Czym tak naprawdę
jest Frankofonia? Przypuszczamy, że znajdą
się jeszcze osoby, które o niej nie wiedzą, 
a my poprzez ten wywiad chciałybyśmy
zachęcić ich do poszerzania wiedzy na jej
temat. Może nawet do wzięcia udziału w tym
wydarzeniu.
KW: Frankofonia to wspólnota ludzi i państw,
posługujących się językiem francuskim i
promujących ten język na świecie. Obejmuje
ponad 50 państw oraz 13 obserwatorów, w
tym Polskę, co oznacza, że my jako kraj
bierzemy czynny udział w promocji kultury
francuskiej i języka francuskiego.

OiW: Skąd wziął się pomysł na obchody Dnia
Frankofonii? Co było inspiracją do stworzenia takiego
wydarzenia i kto je zapoczątkował ?

KW: Pomysł pochodzi od emerytowanej już
nauczycielki języka francuskiego naszej szkoły - 
pani Teresy Pieńkowskiej. To Ona zainicjowała
obchody dnia języka francuskiego. Na początku była to
impreza szkolna, z czasem przekształciła się na
większą skalę, wówczas stała się imprezą miejską -
organizowaną przy współpracy innych szkół, w
których jest nauczany język francuski. Obecnie I LO
organizuje Frankofonię jako imprezę naszej szkoły,
tyle tylko że przy współpracy z radiem OKO i
restauracją Avalon. A zaczęło się właśnie od
współpracy z Radiem Oko. Od pięciu lat mamy swoją
audycję poświęconą muzyce francuskojęzycznej w
tymże radiu. Każdego roku najlepsi uczniowie
odbywają również wakacyjny staż dziennikarski. 
To bardzo owocna współpraca. 

OiW: Jak wygląda proces przygotowania tego
wydarzenia? Ile czasu pochłania?

ILOgos

KW: Ile czasu? Startujemy już we wrześniu. Ja na
początku roku szkolnego rzucam hasło, a inspiracje 
i pomysły wychodzą od uczniów. Jak wybiorą
repertuar, ja do piosenek dopisuję scenariusz, który 
z nimi konsultuję. To oni tak naprawdę przejmują
inicjatywę. Moim zadaniem jest ich w tym wszystkim
wspierać. W tym roku, na przykład, samodzielnie
zorganizowali casting, poszukując osób, które
chciałyby wystąpić na koncercie muzyki
francuskojęzycznej. Zebrała się grupa.
Zorganizowaliśmy instrumenty i ruszyliśmy z
przygotowaniami. Pomagam uczniom od strony
technicznej: czuwam nad wymową i opracowaniem
tekstu. Intensywne przygotowania rozpoczynamy w
ferie. Kiedy szkoła świeci pustkami, my w świetlicy
internatu prowadzimy wielogodzinne próby. Z tego
miejsca wszystkim serdecznie dziękuję za
poświęcenie tego czasu na język francuski.

Redakcja ILOgos
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OiW: Co Frankofonia oferuje widzom?

KW: Przede wszystkim to wspaniałe święto, a koncert
wprowadza nas we francuski klimat, w którym można
się zakochać. Avalon bardzo nam w tym pomaga. 
W szkole taka impreza niekoniecznie oddała by tę
francuską atmosferę. Musielibyśmy się bardzo
napracować, zwłaszcza nad dekoracjami, aby
stworzyć tak przytulne miejsce, gdzie każdy mógłby
poczuć się jak we Francji. A zatem nasz koncert
oferuje każdemu: klimat, wyśmienitą atmosferę, 
a także ciekawostki o samym kraju, bo zawsze
wplatamy jakieś informacje dotyczące świata
frankofońskiego - zwłaszcza krajów
francuskojęzycznych. Oczywiście podczas tej
uroczystości można poznać fajne piosenki i ich
wykonawców, jak również spróbować tradycyjnych
przysmaków. I to chyba dlatego na wszystkich
koncertach brakuje nawet miejsc stojących.

OiW: Jak osobiście ocenia Pani tegoroczną
Frankofonię na tle lat poprzednich?

KW: Oczywiście… wszystkie są na wysokim
poziomie. Młodzież daje z siebie naprawdę wszystko.
Możemy się poszczycić wielkimi talentami
muzycznymi i aktorskimi. Nie chcę faworyzować
żadnej z nich, bo każda jest inna, wyjątkowa. Jej
przebieg zależy od repertuaru, młodzieży,
scenariusza. Frankofonia to wielotygodniowe
przygotowania, mnóstwo czasu i zacięcia uczniów.
Ale, tak jak już mówiłam wcześniej, każda jest inna i
każda ma swój własny specyficzny klimat.

ILOgosILOgos
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OiW: Czy ma już Pani coś 
w zanadrzu na następny rok? Czy
myślała Pani już coś na ten temat? 

KW: Nie. Nie myślałam, ale
młodzież już myślała. Już są
uczniowie chętni do pracy, więc
myślę, że Frankofonia 2018 się
odbędzie i będzie niezwykła. 
Co więcej, nawet absolwenci
naszej szkoły powracają 
z sentymentem, by wziąć udział w
tego typu przedsięwzięciu już jako
absolwenci. Nie chodzi tylko o
samą Frankofonię, ale też
wszystkie inicjatywy naszej szkoły
związane z językiem francuskim,
myślę tu m.in. o audycji francuskiej
w Radiu OKO. Absolwenci
odzywają się do mnie we wrześniu,
chcąc prowadzić audycję, zanim
jeszcze pójdą na studia.

KW: Jest to więc taka inicjatywa, która pozwala
uczniom wracać do naszej szkoły z sentymentem. To
dla mnie, jako nauczyciela, niezmiernie miłe. Co
więcej, przekłada się to również na chęć uczenia się
języka francuskiego w naszej szkole. Od kilku lat
mamy tendencję wzrostową, a co za tym idzie więcej
uzdolnionej i chętnej do pracy młodzieży. Każdy
znajdzie tutaj coś dla siebie, nawet jak nie umie
śpiewać. Jest radio, koncert francuski, Ogólnopolski
Konkurs Fotograficzny, w którym w tym roku Eliza
Zalewska z klasy 1d zajęła wysokie drugie miejsce! Są
wyjazdy na sztuki teatralne w języku francuskim i wiele
innych. Myślę, że w przyszłym roku Frankofonia na
pewno się odbędzie. Jestem zawsze do dyspozycji
uczniów, by ich wspierać w przygotowaniu tego
wydarzenia. Zachęcam wszystkich do udziału.

Wywiad przeprowadziły:
Oliwia Anna Białobrzewska - klasa 2F
Wiktoria Tomczak - klasa 2F
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Dzień jak co dzień?
Niezwykłe wydarzenia, ciekawe inicjatywy, 

akcje społeczne - pozalekcyjne "umilacze" czasu.

ILOgos ILOGOS
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EUROPEJSKIE ŚWIĘTA DZIEŃ HISZPAŃSKI

DZIEŃ MAFII DZIEŃ KULTURY BRYTYJSKIEJ
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Droga, prawda i życie. ANTYMINA w ILO

Dnia 30.05.2017r. w ILO gościliśmy dwójkę
wspaniałych ludzi. Mirek Kolczyk i Andrzej
Jaśtak przyjechali do naszej szkoły, aby
zaprezentować ich autorski program
„Antymina”. To oryginalne spotkanie miało 
na celu ostrzec, uświadomić i wskazać drogę
tym, którzy odrobinę w życiu się pogubili lub
z nieświadomości dokonują destrukcyjnych
wyborów. Udało mi się odnaleźć osobę,
która opowiedziała mi coś więcej o ich pracy.
Wydaje mi się, że ci, którzy słuchali ich
przesłania, nie potrzebują czytać jeszcze raz
powielanych przeze mnie stwierdzeń 
i wypowiedzi. Zamiast tego umieszczam
wywiad z jedną z uczennic naszej szkoły.

JR: Czy wizyta Andrzeja i Mirka w naszej szkole była
pierwszą okazją do ich spotkania?

U: Mam ten przywilej, iż Andrzeja i Kolę znam
osobiście już od dłuższego czasu. W ich towarzystwie
zdarzało mi się wędrować w różne miejsca Polski.

JR: W jaki sposób ich poznałaś?

U: Zacznijmy od początku. W 2013r. w Tucholi 
w trakcie wakacji odbywał się młodzieżowy zjazd DM
(Decydujący Moment). Wspominam o tym zjeździe,
ponieważ to tam zaczęło się moje „nowe życie”.
Opowiadając własną historię, łatwiej będzie
przedstawić mi to, jak wielką pracę wśród młodzieży
tak naprawdę wykonuje ten duet i jak realnie to, co
mówią, działa w życiu słuchacza, o ile tylko postanowi
on słuchać. Na DM pojechałam razem z bratem i
znajomymi. W trakcie wykładów przemawiali różni
mówcy. Między innymi był tam właśnie Mirek. Jadąc
do Tucholi, mimo mojego młodego wieku, miałam za
sobą dość spory bagaż doświadczeń, dlatego właśnie
to, co mówili ci ludzie, bardzo do mnie trafiało.

JR: Co dokładnie masz na myśli, mówiąc o bagażu
doświadczeń?

U: Jako małe dziecko przez przypadek zetknęłam się
z pewnym brzydkim filmem, mianowicie pornografią.
Mimo świetnego przykładu małżeństwa moich
rodziców, mój obraz miłości uległ zniekształceniu.
Mało tego - od tego filmu zaczęło się dość poważne
uzależnienie. Na młody umysł bardzo szybko
zaczynają działać różne bodźce, które w nadmiarze 
i bez kontroli mogą drastycznie zniekształcić normalne
funkcjonowanie umysłu dziecka. U mnie właśnie tak to
się objawiało. Kiedy teraz przypominam sobie
wszystko, widzę, że moje zachowanie było
porównywalne do zachowań osób uzależnionych od
alkoholu, czy nawet narkotyków. Bardzo starałam się z
tym walczyć, bo wiedziałam, że to nie jest dobre,
niestety mimo moich szczerych chęci, nie mogłam
sobie sama poradzić.

ILOgos Redakcja ILOgos
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JR: Dziękuję za wyjaśnienie. Dlaczego o tym
wspominasz?

U: Mówię o tym, ponieważ będąc na DM-ie coś
zaczęło we mnie pękać. Zapomniałam wcześniej
dodać, że ten zjazd był organizowany przez
wierzących chrześcijan. Będąc tam, czułam się
świetnie, ponieważ ludzie, którzy byli dookoła mnie,
wydawali mi się bardzo szczęśliwi, ale co
najważniejsze wolni. Mieli coś, czego ja nie miałam.
W ciągu dnia były wykłady prowadzone przez ludzi,
którzy kochali Boga i opowiadali o swoim spotkaniu z
Jezusem. Mówili podobne rzeczy jak Andrzej i Mirek.
Jednym z nich był właśnie Kola i tak jak w ILO
opowiadał swoją historię nawrócenia. Pamiętam, że po
którymś wykładzie był czas na modlitwę i uwielbienie.
Zamknęłam wtedy oczy i zaczęłam przepraszać Pana
Jezusa za wszystko, co do tej pory robiłam. U nas w
szkole Mirek mówił o tym, jak Bóg pomógł mu wyrwać
się z nałogu i przebaczyć sobie samemu oraz ludziom
dookoła, na przykład tacie. Ja miałam problem, żeby
wybaczyć samej sobie i myślałam, że Bóg patrzy na
mnie w taki sam sposób, że mnie potępia. Właśnie w
trakcie tamtej modlitwy, dowiedziałam się, że wcale tak
nie jest. Wcześniej wiedziałam o tym, że Jezus
Chrystus zmarł za moje grzechy, ale wtedy
zrozumiałam, co to znaczy naprawdę.  

U: W prostych słowach przeprosiłam Go i nagle stało
się coś niesamowitego. Kiedy miałam zamknięte oczy,
zobaczyłam Jezusa i siebie jako małe dziecko.
Staliśmy na łące. Pan Jezus podszedł i wziął mnie na
ręce. Wtedy zrozumiałam, że mi przebaczył. Od
tamtego momentu moje życie się zmieniło. Dziś
jestem wolna.

JR: Historia jest niesamowita. W Tucholi poznałaś
Mirka, a kiedy pierwszy raz spotkałaś Andrzeja?

U: To było w wakacje 2016r. Jeszcze na chwilę wrócę
do 2013r. Po tym spotkaniu z Jezusem, wiedziałam,
że moje życie nie może wyglądać tak, jak wyglądało.
Bardzo chciałam poznać Chrystusa, dowiedzieć się,
jaki On naprawdę jest. Zaczęłam więc czytać
codziennie Biblię i coraz bardziej się w Nim... hmmm,
jak by to ładnie ująć, chyba zakochiwać. Tak to
najlepsze słowo. Wtedy pojawił się w moim myśleniu
prawdziwy obraz miłości. Codziennie doświadczałam
jej, kiedy byłam w Bożej obecności. Wiem, że to brzmi
abstrakcyjnie, ale Bóg właśnie taki jest. Chce być
naszym przyjacielem i wciąż jest pełen łaski i miłości.
Podczas modlitwy któregoś dnia Bóg pokazał mi, że ja
dostałam od Niego nowe życie, ale na tym świecie jest
wielu ludzi, którzy Go nie znają i są w takiej samej
sytuacji jak ja lub Mirek kiedyś.

ILOgos Redakcja ILOgos
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U: Wtedy zaczęłam współpracować z chrześcijańską
misją Generacja Plus. W ramach tej misji pojechałam
właśnie na Woodstock. Oprócz Generacji Plus byli tam
też inni chrześcijanie, którzy chcieli tak jak my
powiedzieć woodstockowiczom o Jezusie, pomóc im.
Jednym z nich był Andrzej. Kiedy pierwszy raz go
spotkałam wydawał mi się takim miłym człowiekiem.
Dowiedziałam się, że ma hodowlę pszczół, żonę i jest
z Nidzicy. Widzieliśmy się tam codziennie i
zobaczyłam, jak wiele miłości do innych osób ma w
sobie ten człowiek. Dopiero później dowiedziałam się o
przeszłości Andrzeja. W wielkim skrócie mogę
powiedzieć, że kilka lat spędził w więzieniu. Dużo
nabroił. Ja poznałam go już jako zupełnie kogoś
innego. Oczywiście jego życie też zmienił Jezus.

JR: Wspomniałaś wcześniej o Generacji Plus.
Mogłabyś wyjaśnić, co to jest i jak funkcjonuje?

U: Jest to grupa młodych wierzących z całego kraju,
która organizuje tygodniowe misje w różnych miastach
Polski. W Ostrołęce byliśmy już 3 razy. 
W tym roku też będziemy, więc od razu zapraszam.

U: Podczas tygodnia organizowane są różne akcje
społeczne. Pomagamy ludziom. Na przykład
sprzątamy mieszkania starszym osobom, prowadzimy
kluby dziecięce i młodzieżowe. Dobrze się wtedy
bawimy, budujemy relacje, ale też mówimy o tym, że
Bóg jest naprawdę, że kocha ich wszystkich. Staramy
się też ostrzec przed różnymi brudami, 
w które łatwo można się wplątać. Oprócz takich akcji,
modlimy się o ludzi, którzy tego potrzebują. Ja
przykładowo byłam świadkiem tego, jak w Szczytnie w
tamtym roku podczas jakiegoś koncertu przyszła
jedna pani. Chorowała na rwę kulszową. Bardzo jej to
przeszkadzało. Misjonarze się o nią pomodlili 
i Pan Jezus ją dosłownie uzdrowił. Wiem, że to nie były
chwilowe emocje, tylko fakt, bo ta pani cały czas
trzyma kontakt z moimi znajomymi. Rwa kulszowa już
więcej nie wróciła. Osobiście za każdym razem
doświadczam tego, jak Bóg niesamowicie działa.
Często prowadzi mnie do takich osób, które modliły się
o pomoc. Na Woodstocku miałam taką sytuację.
Jedna dziewczyna przeżyła bardzo nieprzyjemną
sytuację podczas festiwalu. Była roztrzęsiona.
Potrzebowała się z kimś pomodlić i wtedy jakimś
cudem wśród kilkutysięcznego tłumu spotkała nas.
Pan Jezus wypełnił ją wtedy swoim pokojem.
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JR: Dziękuję Ci bardzo za poświęcony czas. To, co
powiedziałaś, jest bardzo cenne. W twoich oczach
pojawiał się niesamowity błysk, kiedy o tym wszystkim
opowiadałaś. Bardzo fajny widok. Zadam Ci jeszcze
ostatnie pytanie. Andrzej i Mirek mieli dość ciężką
przeszłość. To, co przekazali uczniom naszej szkoły,
to naprawdę ważna wiadomość i ostrzeżenie. Ja
jednak osobiście zastanawiam się, czy oni faktycznie
są takimi ludźmi na co dzień. Mam nadzieję, że
rozumiesz moje pytanie. Chodzi o to, że ludzie, którzy
posiadają taką przeszłość jak oni, bardzo często
wracają na przykład do alkoholu, czy narkotyków.
Ciężko jest wytrwać. Ty znasz ich trochę lepiej. Czy
wiesz może, jak to wygląda?

U: Nie znam ich aż tak dobrze. Widuję ich 2-3 razy 
do roku w różnych miastach, w różnych sytuacjach.
Na przykład Woodstock to najlepsze miejsce w
Polsce, w którym za darmo można się, kolokwialnie
mówiąc, nawalić. Alkohol i narkotyki przewijają się tam
w ogromnych ilościach. Mimo tego, Andrzej 
i Kola nie korzystali z darmowych okazji. Wiedzieli, po
co tam są; wiedzą, że Bóg ich uwolnił i nie zamierzają
wracać do przeszłości. Rozumiem, że to może być
niezrozumiałe z biologicznego punktu widzenia, ale dla
Pana Jezusa cuda są możliwe. Ja mogę obserwować
mojego tatę, który też miał kiedyś problemy z
alkoholem, ale Bóg go uwolnił. Akurat tatę oglądam
codziennie i widzę, że faktycznie jest wolnym
człowiekiem. Nie pije od 14 lat. Bóg bardzo go zmienił.
On już nie żyje, żeby żyć, ale żyje, wiedząc, że kiedyś
w Niebie spotka się twarzą w twarz z Jezusem. W
soboty jeździ do więzienia i razem z więźniami modli
się, czyta Pismo Święte. To taka jego służba i
faktycznie znam podopiecznych, z którymi się spotyka
i widzę, że to już nie są ci sami kryminaliści, że ci
którzy postanowili pójść za Jezusem, dostali od Boga
nowe, wolne życie - nawet tam w więzieniu. Oprócz
tych wszystkich spraw, jest świetnym tatą.
Oczywistym jest fakt, że to tylko człowiek i popełnia
błędy... jak każdy.

U: Chodzi mi o to, żeby przedstawić, jak całe życie
nabiera sensu, zmienia się, kiedy ktoś wraca do Boga,
zaczyna mieć z Nim żywą relację, nie religię. Sama to
przeżywam i dlatego chyba łatwiej jest mi przyjąć tę
zmianę, jaka zaszła w Andrzeju i Mirku. Wracając
jeszcze szybko do Koli - bardzo budującym jest fakt, iż
mimo zdobytej naprawdę dużej popularności jako
twórca muzyki chrześcijańskiej (pracuje z takimi
artystami jak Piotr Nazaruk, Poison, grał wraz z
Chórem TGD na Światowych Dniach Młodzieży, oraz
podczas występu Nicka Vujicica w Polsce) on nadal
jest tym samym Mirkiem. Dla niego nie jest ważne to,
co mówią o nim ludzie. Ważne jest to, co myśli o nim
Jezus. To piękne zjawisko, kiedy Boża miłość
wypełnia człowieka tak bardzo, że już nic innego w
życiu się nie liczy. Jezus powiedział: „Ja jestem drogą,
prawdą i życiem” (Ew. Jana 14;6) Jeśli ktoś szuka
prawdy, odpowiedniej drogi i PRAWDZIWEGO życia,
niech zawoła do Jezusa. „Wołaj do mnie, a odpowiem
ci…” (Księga Jeremiasza 33;3)

Ta rozmowa świetnie streszcza to, co tak naprawdę
mieli do przekazania Andrzej z Nidzicy i Mirek z
Przemyśla. Jechali wiele kilometrów po to, by zdjąć
nam klapki z oczu i pokazać tak bardzo upragnioną
prawdę - Jezusa.

                          Joanna Rejmentowska - klasa 2F

ILOgos

ILOgos

Redakcja ILOgos

Redakcja ILOgos



www.polskatimes.pl Polska The Times | Numer 14 06/2017 | Strona 11 

WWW.JUNIORMEDIA.PL ILOgos

                   "Zabawa jest nauką, nauka zabawą"
                           Co nas inspiruje? Sztuka!
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Redakcja ILOgos serdecznie dziękuje wspaniałym modelom z klasy 2F. Na pierwszym zdjęciu pojawili się: Rafał
Wardaszko, Weronika Samsel, Marlena Ruszkowska, Cyprian Krawczyk, Katarzyna Prusaczyk, Aleksander
Boruta. Do drugiego zdjęcia pozowali: Ewa Szutkowska, Aleksandra Galara, Luiza Czerniak, Marlena
Ruszkowska, Martyna Dąbkowska, Maria Czekała, Magdalena Domian, Joanna Rejmentowska.

Klasa 2F, Werneee...chore Jan Matejko, Wernyhora

Klasa 2F, Lekcja gastronomii Rembrandt, Lekcja anatomii doktora Tulpa
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