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CIAO ITALIA!!!

W ramach programu Sokrates - Comenius " Łacińskość, czyli Europa: od teraźniejszości do przeszłości, od
przeszłości do teraźniejszości" miało miejsce spotkanie uczniów i nauczycieli z Bułgarii, Austrii, Czech,
Hiszpanii, Belgii, Włoch oraz Polski. Była to międzynarodowa konferencja podsumowująca projekt. Naszą
ojczyznę reprezentowali uczniowie I LO im. Stefana Żeromskiego w Zawierciu. Delegacja składała się z pań
profesorek: Barbary Nowak, Elżbiety Latos, Beaty Pustułki oraz uczennic, czyli: Anny  Uchnast, Moniki
Krupy, Joanny Sawulskiej oraz Marleny Jaworek.

Konferencja odbyła się w Mirano, niedaleko Wenecji. Włosi, jako gospodarze, dołożyli wszelkich starań,
by uprzyjemnić nam pobyt. 

Po długiej jeździe autokarem, dotarłyśmy do celu naszej podróży, którym był przystanek w Wenecji przed
hotelem Plaza. W oczekiwaniu na przyjazd koordynatorki programu, Włoszki, prof. Giovanny Baghin
zawędrowałyśmy do... McDonalda ( cóż, McDonald jest chyba wszędzie), znajdującego się nieopodal dwor-
ca kolejowego. Od razu zwróciłyśmy uwagę na Włochów popijających na stojąco kawę z malutkich
filiżanek i przegryzających słodkie rogaliki. Jak się później dowiedziałam, było to typowe włoskie śni-
adanie( o kanapce z szynką można było zapomnieć:). Po chwili spotkałyśmy prof. Baghin, która zawiozła
nas do swojego domu. Stamtąd, wyposażone w plan Wenecji oraz bilety autobusowe, wyruszyłyśmy komu-
nikacją miejską:, czyli autobusem, na podbój Wenecji. 

Gdy wysiadłyśmy na Piazzale Roma, Wenecja powitała nas swoimi sklepikami z pięknymi, barwnymi
maskami, kolorowymi wyrobami ze szkła oraz przewodnikami w wielu językach( zaobserwowałyśmy
nawet chińskie). Po spacerze dotarłyśmy do przystani, z której wypływał autobus wodny- vaporetto
(środek lokomocji używany przez turystów, zaś cena przejażdżki gondolą przyprawiła nas o palpitacje
serca: ). Podróżowałyśmy w części odkrytej statku, na jego rufie, wdychając ten charakterystyczny zapach
wody z kanału Grande i podziwiając zabytkowe kamienice "wyrastające" z wody i jakimś cudem jej nie ule-
gające . W pamięci utkwiły mi także drewniane, porośnięte u dołu mchem słupki, służące jako "miejsca
parkingowe" dla łodzi. Było bardzo nastrojowo, choć wietrznie. Niestety wszystko, co dobre, szybko się
kończy, więc już po chwili kroczyłyśmy na spotkanie z najbardziej znaną budowlą w Wenecji, czyli Bazyliką
św. Marka. 

Naszym oczom ukazał się najpierw Pałac Dożów- Palazzo Ducale. Był on rezydencją dożów i siedzibą
władz Wenecji. Zbudowany w stylu weneckiego gotyku, z licznymi koronkowymi łukami robi wrażenie
budowli niezwykle lekkiej, zachwycającej.

Aby dojść na plac św. Marka - Piazza San Marco musiałyśmy omijać stadka gołębi drepczące nam pod
nogami. Naszym oczom ukazała się bazylika św. Marka - zbudowana 1000 lat temu ogromna katedra. Choć
kolejka turystów pragnących zobaczyć wnętrze bazyliki była długa, cierpliwie stanęłyśmy "w ogonku".
Przekonałyśmy się, że było warto czekać, aby móc na własne oczy zobaczyć malowidła i mozaiki zdobiące
jej wnętrze oraz pomodlić się przez chwilę przed szczątkami patrona miasta - św. Marka Ewangelisty przy-
wiezionymi tu przez kupców weneckich w 828 roku z Aleksandrii w Egipcie. 

Przemierzałyśmy wąskie uliczki, podpatrując życie wenecjan (ciekawie wygląda pranie wieszane od
domu do domu nad głowami przechodniów ), obserwując turystów z całego świata, którzy tęsknym
wzrokiem patrzyli na buty od Prady wystawione w sklepowym oknie, wsłuchiwałyśmy się w muzykę
płynącą z maleńkich kafejek. Po południu zmęczone, ale zadowolone, wróciłyśmy do Mirano, by poznać
rodziny, u których miałyśmy zamieszkać. 

Następnego dnia, czyli w środę zwiedzałyśmy szkołę w Mirano. Był to kolos, szkoła-gigant, w której, aby
nie zginąć, zamontowano na korytarzach kierunkowskazy. Razem z reprezentacjami innych krajów
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wyruszyliśmy także na wycieczkę do parku, w którym znajdował się stary pałacyk. Tam poznałyśmy bliżej
reprezentację z Czech. Rozmowa z nimi przypominała "czeski film"- oni nas rozumieli, my ich nie:. Po
południu zwiedzałyśmy Mestre -  dzielnicę Wenecji.

Czwartek i piątek były przeznaczone na prezentacje. W szkolnej auli zebrani byli wszyscy goście
zagraniczni oraz włoscy uczniowie. Największym zainteresowaniem publiczności cieszył się występ profe-
sorów z Wiednia i Brukseli, którzy przeprowadzili quiz z nagrodami. Asia Sawulska i Monika Krupa przed-
stawiły prezentacje o wpływie kultury łacińskiej na język polski oraz o bursztynie. Szczególnym zaintere-
sowaniem cieszyły się zdjęcia wyrobów z bursztynu. Ja i Ania Uchnast zaprezentowałyśmy prace literack-
ie uczniów naszej szkoły zgromadzone podczas trwania programu Socrates- Comenius, a także szkolną
gazetkę "Sokrates Tańczący". 

Słuchaczom przypadły do gustu informacje o staropolskich i współczesnych zwyczajach ślubnych i
pogrzebowych - czyli temat, którym zajęłyśmy się na początku naszej działalności w programie. 

Dzięki temu wyjazdowi mogłyśmy także bliżej poznać życie codzienne włoskich rodzin, spróbować ich
kuchni( na własne oczy sprawdziłam, że Włosi to makaroniarze:).

Dziewczyny, które gościły nas w swoich domach, były bardzo miłe. Dzięki Izabelli, u której mieszkałam,
dowiedziałam się wielu ciekawostek na temat lokalnych zwyczajów. Choć żadna z nas nie znała włoskiego(
oprócz p. prof. Beaty Pustułki), to komunikowałyśmy się po angielsku. Pani prof. Elżbieta Latos zaskoczyła
nas biegłą znajomością języka rosyjskiego. 

Pobyt w Mirano pomógł mi zrozumieć, jak ważna jest znajomość języków obcych, zainteresował kulturą
innych krajów Europy, pozwolił spojrzeć na życie Włochów "od kuchni" oraz troszkę opalił mi buzię (w
Wenecji pięknie świeciło słońce). Myślę, że zarówno ja, jak i moje koleżanki na długo zapamiętamy chwile
spędzone w Mirano. 

Marlena Jaworek

DOŚWIADCZENIA KULTUROWE − 
CZYLI JAK ŻYJĄ WŁOSI…
PODBYT U RODZIN WŁOSKICH

Podczas pobytu we Włoszech na międzynarodowej konferencji w ramach projektu Socrates Comenius
miałam okazję wraz z trzema koleżankami poznać bliżej kulturę, obyczaje oraz modę tam panującą.
Mieszkałyśmy w okolicach Mirano, w miejscowości, gdzie odbywała się konferencja. Zamieszkałyśmy w
domach uczniów tamtejszej szkoły, dzięki czemu dokładnie mogłyśmy przyjrzeć się codziennemu życiu
Włochów. 

Już od pierwszych chwil spędzonych tam zauważyłam różnice między naszą ojczyzną a słoneczną Italią.
Pierwszą z nich jest pogoda, tam była już zielona trawa, w ogrodach kwitły kwiaty, a ludzie dawno już
pozostawili zimowe ubrania w szafach. Natomiast w Polsce powoli znikał śnieg, a zimową odzież trzeba
było nosić nadal. Młodzież włoska do szkoły chodzi przez sześć dni w tygodniu, toteż w sobotę nie mogłam
pospać dłużej tylko musiałam wstać tak jak każdego szkolnego dnia. Na śniadanie zajadają się ciasteczka-
mi, plackiem (który bardziej wygląda jak zakalec, niż placek :) oraz sucharkami z dżemem. Popijają to
herbatą lub kawą (podawaną w maleńkiej filiżance), która po kilku sekundach stawia człowieka na nogi.
Do szkoły dojeżdżałam szkolnym autobusem. Miałam okazję uczestniczyć w lekcjach, bardzo podobnych
do naszych. Zobaczyłam pracownie przedmiotowe np. chemiczną, w której każdy uczeń miał swoje
stanowisko pracy wyposażone w sprzęt potrzebny do wykonywania doświadczeń. Materiał, który przer-
abiają np. na chemii niewiele różni się od naszego. Obiad podobnie wygląda jak w Polsce, z tą różnicą, że
Włosi nie jadają zup. Po obiedzie zawsze szłyśmy coś pozwiedzać. Dzięki temu zauważyłam, że Włosi są
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bardzo komunikatywni i chętni do nawiązywania nowych kontaktów (może, dlatego, że było nas trzy i pół
blondynki, a tam przeważają brunetki i szatynki???:)). Po powrocie z popołudniowej eskapady, czekała na
nas gorąca kolacja. W odróżnieniu od Polski, tam kolacja przypomina obiad, zawsze jest ciepłe danie.
Najbardziej jednak zdziwiłam się, kiedy zobaczyłam i spróbowałam włoską, tak sławną na całym świecie
pizzę. Przypominała bardziej naleśnik z serem i mikroskopijnymi kawałkami pieczarek, niż pizzę, choćby
taką podawaną w naszym rodzimym La Stazione.  Domy włoskie różnią się od naszych, po pierwsze mają
kilka kondygnacji, na których znajduję się od 2 do 3 pomieszczeń. W środku nie trzymają kwiatów don-
iczkowych, jedynie bukiety w wazonach. Bardzo dbają o swoje przydomowe ogródki, które są godne poza-
zdroszczenia. Okna na noc przysłaniają okiennicami. Co do ubioru, to podczas mojego pobytu, panowała
tam moda na spodnie zwężane ku dołowi tzw. marchewki w kolorze pomarańczowym, szczególnie modne
wśród panów. Poza tym prawie każda Włoszka, podobnie jak Polka prostuje sobie włosy:.

Dzięki tej wycieczce do Włoch na własnej skórze mogłam poznać ludzi o tak bogatym dorobku
cywilizacyjnym, zobaczyć jak żyją, mieszkają, czego się uczą, co sprawia im radość, a co smutek, poznałam
ich marzenia, wady i zalety. Dzięki temu doszłam do wniosku, że różnią się nieco kulturą, obyczajami i
modą. Nie są od nas ani lepsi, ani gorsi, są po prostu troszkę inni! 

Monika Krupa

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ 
KONFERENCJI W MIRANO

We Włoszech byłyśmy już we wtorek rano. Dzięki temu, że konferencja zaczynała się dopiero w czwartek,
mogliśmy zwiedzić Wenecję i Padwę. 

W czwartek 30 marca 2006r. zaczęły się prezentacje projektów opracowanych przez szkoły biorące
udział w programie Socrates Comenius. Międzynarodowa Konferencja rozpoczęła się od powitania zgro-
madzony na olbrzymiej auli przez Panią profesor Manuelę Cardin, dyrektorkę Liceum w Mirano.

Pani profesor Giovanna Baghin, główna koordynatorka programu Socrates Comenius przedstawila gości
i poinformowała o programie spotkania. 

Wreszcie przyszedł czas na przedstawienie prezentacji. Wszystkie pokazy były podzielone tematycznie.
Na pierwszy ogień poszli przedstawiciele Brukseli, którzy przeprowadzili wywiad dotyczący języka
łacińskiego w europejskich szkołach. Swoją prezentację przedstawiali w formie quizu i wszyscy chętnie
brali w niej udział. Następny temat brzmiał "Język łaciński dzisiaj". Tu zaprezentowali się uczniowie ze szkół
w Brnie, Brukseli, Wiedniu oraz my. Po krótkiej przerwie śniadaniowej nastąpiła druga cześć konferencji.
Jej tematy to: "Nauka łaciny naturalnymi metodami"- oglądaliśmy dwa spektakle w wykonaniu młodzieży
włoskiej. Następnie odbyło się kolejne przedstawienie, tym razem przygotowane przez młodzież z Czech,
a tuż po nim przerwa na lunch. Po obiedzie były prezentacje, które łączyły się z tematem "Rzym - Z Włoch
do obcych krajów" - gdzie prezentowali swoje prace Czesi, Włosi, Austriacy oraz Belgii. Ostatnim wys-
tępom przewodził temat "Rzym - Z obcych krajów do Włoch". Wtedy po raz kolejny mogliśmy pokazać nasz
projekt pt. "Szlak bursztynowy", który cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Spotkanie zakończyły insc-
enizacje teatralne przygotowane przez szkoły włoskie.

W piątek był dalszy ciąg Międzynarodowej Konferencji podsumowującej działalność szkół biorących
udział w projekcie. Tym razem spotkanie trwało krócej, ale było równie ciekawe, co poprzedniego dnia.
Swoją pracę pod hasłem "Europejska kultura" zaprezentowała się szkoła z Brukseli, Walencji, Wiednia.
Żeromski przedstawił pracę literacką - portfolio, w której uczniowie naszego liceum porównywali między
innymi śluby i pogrzeby rzymskie ze współczesnymi oraz staropolskimi ślubami i pogrzebami, badali
wpływ łaciny na twórczość Jana Kochanowskiego. Następnie swoje projekty przedstawili Belgowie, Włosi
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WSPÓŁPRACA PARTNERSKA

- młodzież z Walencji, Mestre oraz Mirano. Wszystko zakończyło się bardzo ciekawym przedstawieniem w
wykonaniu młodzieży z Hiszpanii. 

W sobotę odbyło się ostatnie spotkanie uczestników Międzynarodowej Konferencji w Mirano. Tego dnia
mogliśmy oglądać dwa spektakle, których tytuł brzmiał "Jesteśmy w stanie mówić o miłości". 

Uważam, iż każde przedstawienie było bardzo ciekawe i na pewno dowiedzieliśmy się czegoś nowego.
Szkoda tylko, że całość trwała tak krótko. Na pewno warto było tam być i to wszystko widzieć. Poza tym
mieliśmy szansę poznać  bliżej  członków  naszych  partnerskich miast, czyli z Mirano, Walencji, Mestre,
Brukseli, Wiednia, Brna.

Anna Uchnast

W realizacji projektu Sokrates Comenius uczestniczyło osiem szkół z krajów
europejskich. Partnerzy projektu pochodzący z Razloga, Brukseli, Wiednia, Brna,
Mirano, Valencji, Mestre porozumiewali się głównie za pomocą sieci. Wymieniali się
doświadczeniami oraz informacjami. Dokonywali konfrontacji naukowych oraz
porównywali i poznawali różne sposoby realizacji programu Socrates Comenius.
Dzięki poczcie elektronicznej nasza szkoła mogła przesyłać wcześniej swoje prezen-
tacje oraz inne materiały pani Giovannie Baghin- głównej koordynatorce projektu. Partnerzy spotykali się
także na tzw. "wizytach studyjnych" w Mirano, Brukselii, Wiedniu. Podczas nich mogli wyrazić swoje
opinie na temat konkretnej prezentacji, czy też programu artystycznego, omawiali poszczególne działania.

Współpracę można było także zaobserwować wśród młodzieży biorącej udział w projekcie, z Valencii:
Anabel Selma, Elisa Alegre, Pablo Montanana, z Mestre: klasa IIIA, klasa IIID i VB, z Razloga Gergana Beroa,
Tsevetelina Popowa, Rayna Damyanova,  z Brna Jan Turek, Lenka Albrechtova, Lukas Holcik, Tomas Zaleska.
Przedstawiciele Czech, zainteresowali się kulturą polską, a rozmawiając z nami mogli zdobyć na ten temat
wiele cennych informacji. Także my dowiedziałyśmy się sporo o języku i zwyczajach panujących w ich
kraju. W trakcie wycieczki do Wenecji dobrze czułyśmy się w towarzystwie kolegów z innych krajów, a
szczególnie naszych koleżanek z Bułgarii. Międzynarodowa konferencja w Mirano miała miejsce w szkole,
w olbrzymiej auli. W pierwszej chwili czułyśmy się jak w starożytnym amfiteatrze, ale w nowoczesnym
wydaniu, gdzie za chwilę miały odbyć się przedstawienia teatralne. Uważam, że aula została skon-
struowana w sposób bardzo pomysłowy. Poprzez kształt półkola widzowie nie zasłaniali sobie nawzajem
sceny, a także było dosyć miejsca, by pomieścić naprawdę dużą liczbę osób. Nowoczesna aparatura do
prezentacji multimedialnych oraz sprzęt nagłaśniający, gwarantowały bardzo dobrą jakość prezentacji.

Po zakończeniu przedstawienia prac, partnerzy wszystkich narodowości wymienili się między sobą
nagranymi na płytach prezentacjami, a także ulotkami, pismami, folderami, mapami i różnymi souvenira-
mi, zawierającymi informacje na temat danego państwa.

Przedstawiciele każdego z krajów byli bardzo otwarci i chętni do rozmowy, dyskusji czy po prostu
wyrażenia własnej opinii.

Uważam, że kontakt z partnerami projektu dał nam bardzo wiele doświadczeń. Dzięki nim mogłyśmy
zdobyć mnóstwo informacji dotyczących ich języka, kultury, zwyczajów. Było nam bardzo miło, w
towarzystwie nowych przyjaciół, podczas pieszych wycieczek po okolicy oraz w czasie całego pobytu.

Mamy nadzieję na kontynuowanie zawartych znajomości, przede wszystkim z osobami, które były nam
najbliższe, a mianowicie koleżankami, które przyjęły Nas do domów na czas trwania konferencji: Sylwią,
Beatrycze, Sarą oraz Isabellą. Dziękujemy:

Joanna Sawulska
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A oto oryginalny program przebiegu konferencji podsumowującej
działalność − Socrates Comenius.
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FOTOGRAFICZNY MIX

WENECJA
Na placu Św. Marka wśród tłumu

MIRANO
Nasza baza wypadowa, czyli Art

WENECJA
Wycieczka taką gondolą kosztuje majątek

MIRANO
Na auli w szkole
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MIRANO
Tak się prezentowaliśmy

MIRANO Liceum Cagrazzi's − 
przedstawienie −"Plautus"

MIRANO Liceum Majorana − Corner −przed−
stawienie pt. "Potrafimy mówić o miłości"

MIRANO Liceum Majorana − Corner −przedstawie−
nie pt. "Potrafimy mówić o miłości"

MIRANO Uczniowie z Brna− Johann
Amos Comenius− ,,Orbis pictus"
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Jan Amos Komeński (1592-1670)
(ciąg dalszy)

Z WIELKIEJ DYDAKTYKI

ZASADY ŁATWEGO NAUCZANIA I UCZENIA SIĘ.

ZASADA VII

Natura nie czyni skoków, lecz stopniowo na przód postępuje.
I tak kształtowanie ptaka ma swoje kolejne fazy, których ani przeskoczyć ani prze-

sunąć nie można, aż pisklę wyjdzie z rozbitej skorupki. A gdy się to stanie, nie każe
mu zaraz matka latać, ani pokarmu szukać (bo ono jeszcze tego czynić nie może),

lecz karmi je sama, i wciąż jeszcze własnym ogrzewając ciepłem, pomaga mu poróść w pióra. Upierzonego
znowu nie pędzi od razu z gniazda do latania, lecz powoli uczy, i to zrazu w samem gnieździe, rozwijając
skrzydła, później poruszać niemi, wznosząc się ponad gniazdo, następnie dopiero poza jego obrębem, ale
jeszcze w pobliżu próbować lotu, potem przelatywać z gałęzi na gałąź, wreszcie z drzewa na drzewo, w
końcu zaś z góry na górę; i tak dochodzi do tego, że w końcu bezpiecznie powierza ptaszka wolnym przest-
worzom. Oto jak każdy szczegół wymaga dla siebie odpowiedniego czasu, i nie ustopniowania tylko, ale i
niezmiennej kolejności tych faz stopniowych!

Jasne więc, że powstaje bezsensowna plątanina, gdy nauczyciele nie rozkładają sobie i uczniom mate-
riału naukowego, tak by nie tylko jedno za drugim szło nieprzerwanym szeregiem, ale także, aby każdy
przedmiot nauki wyczerpywać koniecznie w określonych granicach. Bo jeśli nie wyznaczy się celów i środ-
ków ku tym celom wiodących oraz uszeregowania tych środków, łatwo coś pominie, łatwo poprzestawia,
łatwo sprawę pogmatwa.

Odtąd więc:
1. Całokształt nauki ma być dokładnie podzielony na klasy tak, aby wcześniejsze stopnie późniejszym

wszędzie torowały drogę i światło na nie rzucały. 
2. Czas ma być starannie podzielony, tak aby na każdy rok, każdy miesiąc, każdy dzień i każdą godzinę

przypadała jakaś umyślnie odmierzona praca. 
3. Tego podziału czasu i pracy ma się ściśle przestrzegać, by niczego nie pominąć, niczego nie

poprzestawiać.

ZASADA VIII
Natura rozpocząwszy coś nie przerywa tego aż do ukończenia.
Ptak, bowiem gdy za popędem naturalnym idąc, jaja wysiadywać zacznie, nie zaprzestaje tego, aż się

młode wyklują. Bo gdyby bodaj parogodzinną przerwę zrobił, zmarniałby płód wyziębiony. Nawet wyklu-
tych już piskląt nie przestaje wygrzewać, aż nabrawszy siły życiowej, i dobrze w pióra porósłszy, będą już
mogły znosić działanie powietrza.

Stąd też jasne, że źle się dzieje, jeśli się dzieci oddaje na przeciąg miesięcy czy lat do szkoły, a potem znów
przez pewne okresy czasu odrywają je od niej inne zajęcia. Podobnie, jeśli nauczyciel z uczniem swoim to
do tego, to do tamtego się zabiera, niczego zaś z należytą powagą do końca nie doprowadza. Na koniec i
wtedy, jeśli się dla poszczególnych godzin nie wyznacza określonego planu i nie wyczerpuje go tak, aby za
każdym razem postęp był zupełnie widoczny. Gdzie nie ma takiego zapału, wszystko się wyziębia. Bo nie
na darmo zwraca się na to uwagę, że żelazo kuć trzeba póki gorące, bo jeśli wystygnąć mu się pozwoli,
daremnie młotem obrabiać je będziemy; trzeba będzie znowu do ognia powrócić, z niewątpliwą stratą i
czasu i żelaza. Ilekroć, bowiem włoży się je do ognia, tylekroć traci ono cośkolwiek ze swej masy.

I dlatego:
1. Kogo się odda do szkoły, niech tam pozostanie, aż wyjdzie na człowieka wykształconego, obycza-

jnego i religijnego.
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2. Szkoła powinna się znajdować w miejscu spokojnym, z dala od zgiełku i wszystkiego, co odrywa
uwagę.

3. Powinno się wszystko, cokolwiek według przepisu ma być odrobione, odrabiać - bez zbędnego
przewlekania sprawy.

4. Nie należy nikomu pozwalać na przebywanie poza szkołą i wałęsanie się pod jakimkolwiek pozorem.

ZASADA IX
Natura   starannie   unika   sprzeczności i  r z e c z y  szkodliwych.
Ptak, kiedy wysiadując jaja, ciepłem je swoim ożywia, nie dopuszcza ostrego wiatru, a tym bardziej

deszczu, ani gradu. Odpędza też węże, ptaki drapieżne i innych szkodników. Toteż nie jest to rozsądne, jeśli
się młodzieży u wstępu od razu podaje kwestie sporne, a więc wysuwa wątpliwości, co do tego, co ma
dopiero przyswoić swemu umysłowi. Bo czyż nie jest to tak, jakbyśmy potrząsali gwałtownie roślinką,
która chce korzeń wypuszczać? Tak samo, jeśli młodzieży nie będzie się trzymało z dała od książek złych,
błędnych i mętnych, jako też od złego towarzystwa. 

Dbać przeto trzeba będzie:
1. by uczniowie nie dostawali innych książek prócz tych, które są przeznaczone dla ich klasy; 
2. by książki szkolne tak układano, aby je z pełnym prawem i słusznością można nazwać źródłem

wyłącznie tylko wiedzy, dobrych obyczajów i bogobojności; 
3. by nie pozwalano na swawolę w szkole i jej pobliżu. 
Jeśli tego wszystkiego będzie się skrupulatnie przestrzegać, nie może chyba się zdarzyć, by szkoły minęły

się ze swoim celem:!
Aż trudno uwierzyć, że zalecenia te mają ponad trzysta lat - niemal cztery wieki temu żył człowiek, który

na temat szkoły i nauki w niej, napisał już wszystko! Gdyby tak jeszcze współczesny świat zaprzestał
poszukiwania nowoczesnych metod i z pokorą powrócił do zasad Pana Komeńskiego, szkoła wolna byłaby
od wielu problemów!

Opracowała: Maja Janus

Wpływ antyku na twórczość 
Jana Kochanowskiego

Jan Kochanowski uważany jest za najwybitniejszego polskiego poetę do czasów Adama Mickiewicza. Jan
z Czarnolasu to twórca wielu znakomitych utworów m.in.: "Odprawy posłów greckich, "Trenów", "Fraszek",
"Pieśni", które na trwałe znalazły swoje miejsce wśród największych dzieł polskiej i europejskiej literatury.

Jan z Czarnolasu, poeta doctus tworzy w okresie odrodzenia, epoki, która czerpała wzorce, ideały z kul-
tury antycznej, która odcisnęła swe piętno na jego dorobku. Jedno z jego największych dzieł "Odprawa
posłów greckich", już poprzez tytuł nawiązuje do epoki helleńskiej.

Akcja dzieła rozgrywa się w starożytnej Troi, dokąd przybywają greccy posłowie, aby odebrać porwaną
przez Aleksandra (Parysa) piękną Helenę. Jednak utwór pod kostiumem mitologii przedstawił sprawę
ówczesnej XVI wiecznej Polski.

Jan z Czarnolasu w "Odprawie…" respektuje zasady dramatu antycznego. Zachowane są zasady trzech jed-
ności oraz zasada jedności estetyk. W dramacie Jana Kochanowskiego występuje również chór; jednakże
ten nie składa się ze starszyzny, ale z młodych dziewczyn trojańskich.

Inną zaś różnicą jest fakt, że mimo tego, iż utwór jest tragedią nie ma w nim śmierci głównego bohat-
era, lecz zapowiedź klęski Troi zawarty w wypowiedzi Kasandry.

Kochanowski w "Odprawie…" zaczerpnął tematykę z "Iliady" Homera, ale realia dramatu świetnie
odzwierciedlały sytuacje polityczna Polski w XVI w. np.: prywatę, przekupstwo szlachty, scenerię obrad
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sejmowych, słabość króla. "Odprawa posłów greckich" to ewidentny dowód na to, że Jan Kochanowski w
twórczości wykorzystuje dorobek starożytności, ale to przecież nie jedyne dzieło tego doskonałego
humanisty.

Jan z Czarnolasu w utworach bardzo często opisywał sytuacje ze swojego życia. Niezwykle ważnym, ale
zarazem smutnym i rozpaczliwym epizodem z życia wielkiego poety była śmierć jego trzy-
dziestomiesięcznej córeczki Urszuli, po stracie, której napisał cykl utworów żałobnych zatytułowanych
"Treny".

Tren jako gatunek literacki powstał już w starogreckiej funeralnej (żałobnej) tradycji. Wyrażał żal po czy-
jejś śmierci. Bohaterami trenów byli wojownicy, poeci, zasłużeni obywatele, ale u Kochanowskiego tren
wyraża żal i pustkę po śmierci jego córki. Na cykl "Treny" składa się dziewiętnaście pieśni żałobnych.

Przy lekturze "Trenów" Jana Kochanowskiego bardzo ważne jest, aby zdawać sobie sprawę, w jakim okre-
sie życia autora powstały pieśni opiewające żal, lament ojca. Otóż Jan z Czarnolasu, gdy umiera jego córka
Urszulka ma pięćdziesiąt lat, wyznaje filozofię stoicką,(kolejny wpływ antyku), która mówi, że dzięki rozu-
mowi i spokojowi unikniemy niebezpieczeństw życia. Niestety, jego wypracowany na stoickiej filozofii
światopogląd runął w gruzy po osobistej tragedii, która dotknęła Kochanowskiego. W skutek tego poeta
doctus pisze cykl utworów, których wątek liryczny przeplata się z filozoficznym, a żal i cierpienie po stra-
cie dziecka z wyrzutami skierowanymi do cnoty, religii, mądrości, które przed tragedią życiowa poeta
uważał za najważniejsze rzeczy.

W "Trenach" Jana Kochanowskiego również dostrzegamy wiele elementów zaczerpniętych z mitologii
greckiej czy też odwołujących się do wielkich postaci czasów starożytnych m.in.: w "Trenie IV" ból ojcows-
ki zostaje porównany do cierpienia mitologicznej Niobe, w "Trenie VI" natomiast postać Urszulki, jej zale-
ty i zdolności zostają shiperbolizowane poprzez porównanie z wybitną poetką okresu starożytnego,
Safoną. "Tren X" natomiast wymienia różne miejsca pobytu zmarłych m.in.: Wyspy Szczęśliwe, Hades,
miejsce nadniebne (filozofia Platona) jak również postać mitycznego Charona, który przewoził dusze
zmarłych przez Styks - podziemną rzekę Hadesu, czy woda z Lety- krynicy, z której po wypiciu wody
zapominało się całe ziemskie życie. Przywołana jest też metempsychoza tzn. wędrówka duszy do ciała
zwierzęcia opisana przez rzymskiego twórcę Owidiusza w jego "Przemianach". Zaś w "Trenie XVI"
ukazany zostaje słynny poeta, mówca i filozof rzymski Cyceron. On podobnie jak Kochanowski był
przekonania, iż nieszczęścia życiowe trzeba przyjmować pogodnie, jednak po wygnaniu z Rzymu,
śmierci córki i ucieczce przed mordercami nie potrafił oprzeć się rozpaczy. Są to rzecz jasna tylko
nieliczne przykłady wielu zapożyczeń, jakich dokonał Jan Kochanowski z kultury antycznej, pisząc
"Treny".

Oczywiście prócz cyklu "Treny" Jan Kochanowski wniósł do dorobku literackiego Polski i Europy
również i utwory znacznie pogodniejsze. Do tych należą z pewnością "Fraszki". Samo słowo "fraszka"
pochodzi od włoskiego "frasca", co oznacza "gałązkę", a metaforycznie "drobiazg", "żarcik", "figielek".
Następnie terminem " fraszka" zaczęto nazywać gatunek literacki.

Jak już wcześnie wspominałem "Fraszki" Jana Kochanowskiego to utwory bardzo pogodne, wesołe,
radosne, ale też pośród pisanych przez całe życie poety trzystu fraszek znajdziemy wiersze o tematyce
refleksyjnej lub dydaktyczno- moralizatorskiej.Wszystkie fraszki Jana z Czarnolasu zostały umieszczone
w trzech księgach: "Fraszki pierwsze", "Fraszki wtóre", "Fraszki trzecie". We "Fraszkach" również możemy
wielokrotnie się natknąć na wpływy antyku: We fraszce pt. "Na swoje księgi" [z "Fraszek pierwszych"]
przedstawione są postaci rzymskiego boga wojny i młodości Marsa oraz homeryckiego herosa Achillesa,
bohatera "Iliady". Są oni jednak przedstawieni w inny sposób. Podmiot liryczny nie wychwala ich
czynów i zalet, jak czynili to poeci starożytni, a wręcz przeciwnie; mówi: "Nie dbają moje papiery/ o prze-
ważne bohatery…", ale ceni sobie radość i zabawę mówiąc dalej:, "Ale śmiech, ale żarty/ zwykły zbierać
moje karty…". Natomiast w utworze "O miłości" słowami:, "Bo jako lotny ma pieszego dogonić" mówi pod-
miot liryczny o rzymskim bożku miłości Amorze.

Czytając zbiór fraszek Pt. "Księgi wtóre", natrafiamy na utwór zatytułowany "Ku Muzom".
Wiersz ten to prośba podmiotu lirycznego zanoszona do Muz, greckich boginek opiekujących się sztuką

i nauką, o nieśmiertelność dla swoich wierszy. Pojawia się w utworze
Również źródła, Hippokrene, które według mitologii greckiej wytrysło od uderzenia kopyta Pegaza, a

woda z owego źródła dawała natchnienie poetom.
W tym samym zbiorze czytamy fraszkę Pt. "Do snu", gdzie pojawia się porównanie związane z pojęciem

tzw. harmonii sfer:"A jako koła w społecznym mijaniu/czynią dźwięk bardzo wdzięczny ku słuchaniu." Owa
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harmonia sfer, była to według starożytnych muzyka, dźwięki wydawane skutkiem obrotu dziewięciu
kręgów (kół,sfer),składających się na wszechświat. We "Fraszkach trzecich" odnajdujemy wiersz
zatytułowany "Do gór i lasów". Jest to fraszka autobiograficzna, w której podmiot liryczny opisuje przebieg

Swego dotychczasowego życia. Porównuje się do greckiego bożka, Proteusa, który mógł zmieniać swą
postać, ponieważ sam też imał się wielu zajęć. "Ja" liryczne pisze utwór z perspektywy wielu lat doświad-
czeń i jako starszy człowiek, ale mimo to optymista, mówi, bowiem: "Dalej, co będzie Srebrne w głowie
nici,/A ja z tym trzymam, kto co w czas uchwyci." Stwierdzenie to nawiązuje do epikurejskiego "Carpe,
diem"-"Chwytaj dzień".

Nie można ominąć tekstu noszącego tytuł" Na lipę (Uczony gościu! Jeśli sprawą mego cienia)". W tym
utworze podmiot liryczny (tu lipa) prosi uczonego gościa, który skrywa się pod jej liśćmi od upałów lata,
aby w nagrodę za schronienie napisał o niej wiersz tak piękny, aby wszystkie drzewa były zazdrosne.
Kochanowski stosuje tu antropomorfizację lipy jak również innych drzew. Tekst kończy się aluzją do mito-
logicznej muzyki Orfeusza, w której takt poruszały się drzewa, skały i zwierzęta "skaczą lasy, gdy Orfeusz
skrzypie".

We fraszce Pt. "Na lipę (Gościu siądź pod mym liściem)" ja lirycznego również lipa, która wychwalając
swe zalety, mówi o zapewnieniu spokoju i wytchnienia.

I w tym utworze widać związek z mitologią, bowiem pod koniec wypowiedzi personifikowanej lipy
można odnaleźć przesłanie, że wprawdzie nie rodzi ona jabłek, ale jest tak ważna jak najpłodniejszy szczep
z ogrodu Hesperyd, w którym to miały według mitologii rosnąć jabłonie rodzące złote jabłka.

Zaś w utworze "Do fraszek (Fraszki nieprzepłacone, wdzięczne fraszki moje)" przywołana zostaje postać
bogini Fortuny, rzymskiej opiekunki szczęścia oraz postacie związane z historią Minotaura i Tezeusza:
Adrianna, Minotaura (tu chłopobyk), Dedal jak również sam Labirynt w kontekście prób odnalezienia
zamysłów poety przez przyszłe pokolenia, które byłyby niczym wędrówka po niezwykle zawiłym i pełnym
ślepych uliczek labiryncie, która i tak nie przyniosłaby oczekiwanych skutków.

Wśród przebogatego zbioru fraszek Jana z Czarnolasu znaleźlibyśmy z pewnością jeszcze mnóstwo
innych nawiązań do niewyczerpanego niemalże źródła inspiracji, jakim bezsprzecznie jest antyk ze swoim
literackim dorobkiem.

Mówiąc o wpływie antyku na dorobek literacki Jana Kochanowskiego, nie można lekceważyć bogat-
ego zbioru "Pieśni", które poruszają tematy zarówno patriotyczne, biesiadne, refleksyjne. Przewijają się
przez nie również wątki mitologiczne. Bardzo widoczny jest w nich wpływ filozofii stoickiej oraz
epikurejskiej.

Już sam fakt, że Mistrz Jan podejmuje się pisania pieśni (gatunek liryczny mający swe korzenie 
w starożytności) i tworzy je przez około dwadzieścia lat świadczy o wyraźnych wpływach antyku na jego
utwory.

"Pieśni" składają się z czterdziestu dziewięciu utworów podzielonych na dwie księgi. Dodatkowo do
pieśni zalicza się odrębny cykl "Pieśń świętojańska o Sobótce".

Szczególnie jaskrawo wpływ epikureizmu (wspomnianego wcześniej) widać m.in. w utworze Pt. "Pieśń
IX". Podmiot liryczny postępuje według wskazań Epikura i cieszy się życiem wobec zmienności losu. Radzi
również, aby nie zastanawiać się zbytnio nad przeszłością, bo jak sam mówi: "Sam Bóg wie przyszłe rzeczy,
a śmieje się z nieba,/Kiedy się człowiek troszcze więcej, niżli trzeba". Pojawia się również motyw Fortuny-
bogini zmiennej wyobrażanej z wagą w ręce, która stała się symbolem zmienności losu ludzkiego. Dlatego
też obroną przed działaniami owego fatum jest nasz rozum, w, którym człowiek będzie potrafił zachować
równowagę i spokój zarówno w radości jak i w smutku. W tym przesłaniu podmiotu lirycznego widać
nawiązania do słów stoików, o czym świadczą słowa Ja lirycznego: "Chwalę szczęście stateczne:/Nie chcę -
li też być wieczne".

Kolejnym przykładem na przenikanie się filozofii stoickiej i epikurejskiej w twórczości Jana
Kochanowskiego jest "Pieśń XX ["Księgi pierwsze"]. W tym utworze podmiot liryczny również nawołuje
do radosnej zabawy, tańców, uczty, ale nadmienia, iż zabawa musi mieć swój czas, Podmiot liryczny mówi,
że na zabawę nie ma wpływu pochodzenie; co akcentuje się w stwierdzeniu: "Niech się tu nikt państwo nie
ozywa", ani to czy przestrzegamy dworskich zasad; na co zwraca uwagę słowami: "Tam dobra myśl nigdy
nie przystoi,/Gdzie z rejestru patrzą, co przystoi". Osoba mówiąca w wierszu radzi abyśmy cieszyli się
radością dnia dzisiejszego, bo nie wiemy, co przyniesie nam jutro i nie zastanawiali się nad przyszłością.

Stoicyzm pełni rolę dominującą natomiast w "Pieśni IX" ze zbioru "Księgi wtóre". Osoba mówiąca w wier-
szu nawołuje, aby nigdy nie tracić nadziei, ponieważ po złych chwilach zawsze przychodzą dni radości.
Dokonuje porównania zmienności ludzkich losów do zmian pór roku. Mówi, że tak jak po zimie nadchodzi
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wiosna tak po smutku radość.
W ostatniej strofie podmiot liryczny śle optymistyczne przesłanie, abyśmy pokładali wiarę w Bogu, bo:

"kto mu kolwiek ufa, nie zginie."
Oprócz ewidentnego wpływu na treść "Pieśni" Jana Kochanowskiego antycznych filozofii stoickiej 

i epikurejskiej, znajdujemy w tych utworach również wiele symboli z mitologii.
W "Pieśni XXIII"["Księgi wtóre"] przywołana zostaje postać bogini stosownej chwili, Pogody w kontekś-

cie łapania w życiu wszystkiego, co najlepsze, zanim przyjdzie do nas starość.
Natomiast w wierszu zatytułowanym "Pieśń XXIV"[Księgi wtóre] pojawiają się m.in.: Styks, rzeka Hadesu

przywoływana w celu ukazania, że dusza poety oprze się śmierci, o czym mówi podmiot liryczny 
w słowach: "nie umrę ani mię czarnymi/Styks niewesoła zamknie odnogami swymi".

Dusza artysty jest porównana do mitologicznego Ikara, który wzniósł się w przestworza.
Wspomniane są też boginie sztuki Muzy i poświęcony im ptak łabędź.
Każdy, kto przyjrzy się dwóm ostatnim utworom Mistrza z Czarnolasu odnajdzie zapewne wiele analogii

do utworów Horacego: "Do Mecenasa" oraz "Wybudowałem pomnik".
Twórczość tego rzymskiego poety niejednokrotnie była pierwowzorem dla dzieł Jana Kochanowskiego.
W "Pieśni XXIV" pojawia się postać Piotra Myszkowskiego, który był mecenasem genialnego poety.
Horacy również uwiecznił w swym utworze "Do Mecenasa" osobę Ciliniusa Mecenasa, któremu zawdz-

ięczał swoje utrzymanie.
W powyższym utworze Jan Kochanowski nawiązał również do ody Horacego "Wybudowałem pomnik

trwalszy niż ze spiżu"("Exegi monumentum aere perennius")
Zarówno w utworze Jana z Czarnolasu jak i rzymskiego mistrza poeta staje się istotą wywyższoną ponad

innych, nieśmiertelną dzięki swoim dziełom, która opiera się śmierci i zapomnieniu, które ze sobą niesie.
Sława poety jest w obu utworach jak największe szczęście, jak środek, który pozwoliła to by dusza artysty
jak czytamy u Kochanowskiego była niczym Ikar, który unosi się w przestworza, by mogła pokonywać
granice, wychodzić z grobu i trafiać do ogromnej liczby ludności.

Na podstawie interpretacji kilku wybranych utworów widać bezsprzecznie, że na dzieła z cyklu "Pieśni"
tak jak na wszystkie pozostałe miał wpływ antyk.

Wszystkie powyżej przedstawione utwory Mistrza Jana są pisane w języku polskim. Jednakże wiedzieć
należy, że w początkowej fazie twórczości Jan Kochanowski pisał w języku Owidiusza Horacego 
i Wergiliusza.

Pierwszy tom wierszy w języku łacińskim Jana z Czarnolasu ukazał się w roku 1560 bez podania autora 
i nosił tytuł "Epitaphium Crectorii", a następnie, w 1580r. "Lirycorum libellus" oraz "Elegiarum libri quatuor
eiusdem Foricoenia" z 1584 roku.

Także w poezji łacińskiej Poeta doctus wzorował się na horacjańskim cyklu "Odanum sive carmirum libri
quatuor".

Wiele ze swoich utworów Kochanowski dedykował swoim przyjaciołom Np. Piotrowi Rożycowi ("O dok-
torze Hiszpanie") i swemu mecenasowi, biskupowi Piotrowi Myszkowskiemu.

Do najbardziej znanych łacińskich utworów Jana z Czarnolasu należą: "Ad  Lektorem", "Elegia I", "Elegia
III", "Foricoenia Ad Petrum Myscovium", "Ad Sodiles", "Ad Petrum Rozicm", "In Imaginem Suam, "Vitae
Regnum Polonorum elegiach carmina descriptae", "Epitaphium Dorolices" oraz liryki:"(OdeII)-In Deos
Falsos" i "(OdeIV) Ad Concordiam.

Ogromny wpływ na twórczość Jana Kochanowskiego kultury antycznej, jej dorobku literackiego i filo-
zoficznego jest niezaprzeczalny.

Jednakże i antyk bardzo wiele zawdzięcza polskiemu geniuszowi, Janowi Kochanowskiemu 
z Czarnolasu. To, bowiem dzięki niemu i wielu innym humanistom Europy kultura starożytna przeżyła
swój renesans po wielu wiekach zapomnienia w ciągu trwania wieków średnich. To dzięki Janowi
Kochanowskiemu jego niezwykłemu talentowi do Polski i całej Słowiańszczyzny dotarły na szeroką skalę
wzorce życia głoszone przez starożytnych filozofów i poetów.

To dzięki takim ludziom jak Kochanowski poeci po dziś dzień czerpią inspirację do wierszy, bo przecież
mitologia obok Biblii tworzy korzenie kultury europejskiej.

Nie można zapomnieć o wielkich zasługach poety Jana z Czarnolasu, który w cieniu lipy pisał utwory 
i miał nadzieję, że w sercach przyszłych pokoleń pozostanie na zawsze. Nie mylił się, bo oto teraz jego
dzieła: "Odprawa posłów greckich", "Fraszki", "Treny", "Pieśni" i inne utwory są znane w Polsce, Europie 
i na całym świecie.

Damian Domżalski Kl. Ib
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SŁOWNICZEK ŁACIŃSKICH SENTENCJI

TŁUMACZENIA

A
Amor omnia vincit - miłość zwycięża wszystko

Audaces fortuna iuvat - śmiałym szczęście   
sprzyja

Accípere praestat quam inferre iniúriam.- 
Lepiej doznawać krzywd, niż je wyrządzać.

Aut odit, aut amat múlier, nihil est tértium -
Kobieta albo kocha, albo nienawidzi, trzeciej 
ewentualności nie ma.

B
Barba non facit philosóphum -Broda nie czyni 

nikogo filozofem
C
Cum tacent, clamant - milczenie jest 

wymowniejsze od mowy
E
Est modus in rebus - są granice, których nie 

należy przekraczać

G
Gloria virtuti resonat - sława jest echem cnoty 
N
Nullum magnum ingenium sine mixtura 

dementiae fuit - nie było wielkiego geniuszu 
bez domieszki szaleństwa.

Non est bonum esse hominem solum - nie jest 
dobrze człowiekowi być samemu

Nervus belli pecunia - pieniądz jest nerwem 
wojny

Q
Tota vita discendum est mori - przez całe życie 

trzeba się uczyć umierać

OTO EFEKT DALSZEJ PRACY TŁUMACZENIA PRZEZ NASZYCH
UCZNIÓW UTWORÓW POETÓW ŁACIŃSKICH 

Nunc est bibendum…

Nunc est bibendum, nunc pede libero
pulsanda tellus, nunc Saliaribus

ornare pulvinar deorum
tempus erat dapibus, sodales. 

Antehac nefas depromere Caecubum
cellis avitis, dum Capitolio

regina dementis ruinas
funus et imperio parabat

contaminato cum grege turpium
morbo vivorum, quidlibet inpotens

sperare fortunaque dulci
ebria. Sed minuit furorem

vix una sospes navis ab ignibus
mentemque lymphatam Mareotico

redegit in veros timores
Caesar ab Italia volantem
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remis adurgens, accipiter velut
mollis columbas aut leporem citus

venator in campis nivalis
Haemoniae, daret ut catenis

fatale monstrum:quae generosius
perire quaerens nec muliebriter

expavit ensem nec latenis
Classe cita reparavit oras,

ausa et iacentem visere regiam
voltu sereno, fortis et asperas

tractare serpentes, ut atrum
corpore conbiberet venenum,

deliberata mirte ferocior:
saevis Liburnis scilicet invidens

privata deduci superbo 
non humilis mulier triumpho.

H. I, 37

Nunc est bibendum…

Teraz należy wina wychylać puchary,
Teraz pląsać swobodnie wolno nam, druhowie.
Teraz czas przyszedł, aby salijskie ofiary
Zastawić, ozdabiając nimi  bóstw wezgłowie.

Przedtem się nie godziło dobywać Cekuba
Z ojcowskich piwnic, kiedy ojczyźnie groziła
Oraz Kapitelowi ruina i zguba,
Którą królowa pełna szalu przynosiła

Z tłumem mężów, mających oszpecone ciała.
Oszołomiona  bowiem wskutek powodzenia
Nadziei swoich w karby ująć  nie umiała.
Ale się wnet zuchwałe rozwiały marzenia,

Gdy ledwie jeden okręt ocalał z pożogi,
A umysł, mareockim nektarem pijany,
Otrzeźwił wreszcie Cezar i nabawił trwogi,
Kiedy, fatalną stworę chcąc zakuć w kajdany,

Za zmykającą spiesznie od italskich brzegów
W pogoń się na okrętach puścił; tak napada
Myśliwiec na zająca wśród hemońskich śniegów
Lub jastrząb na gołębi bojaźliwe stada.

Ale ona szlachetniej zakończyć chcąc życie
Ani zwyczajem niewiast nie drżała w obawie
Na widok dobytego miecza, ni też skrycie
Nie uciekła w daleki świat na szybkiej nawie,

Lecz ważyła się patrzeć z pogodnym obliczem
Na swój upadający pałac oraz śmiało
W dłoń wzięła straszna węże, nieulękła niczem,
Aby zabójczym jadem zatruły jej ciało.

Tym jest śmielsza, że sama śmierć sobie obrała,
Bowiem tryumfalnego, dumnego pochodu
I wrogich liburnijskich naw zdobić nie chciała 
Jako branka, niewiasta nie z lichego rodu. 

Józef Zawirowski

,,Trzeba pić… 2006 "

[czyli co poeta miałby na myśli, żyjąc w XXI
wieku na zawierciańskiej ziemi]

Hej! Koledzy moi pijmy i śpiewajmy
Tańczmy choćby i bez butów
Bawmy się i grajmy 

Trzeba pić! Tak jak z Rudnik i Salaji druhowie
Bo Kleopatra szalona od naszego Cezara 
Dostała po głowie

Pamiętacie jej dumę, gdy jeździła ulicami
Jak po sklepach chodziła 
Z tymi swoimi gorylami

Już chciała, aby nad całym miastem panować 
Lecz przyszła i pora Cezara 
Który przepędził złośnicę od naszej ziemi z dala

Już chciał ją zakuć w kajdany
I prowadzić przez miasto biedaczkę 
Niczym służkę, pomywaczkę lub praczkę.

Lecz ona sama dumną śmierć wybrała
I nocy pewnej, do apteki po cichu się udała 
I jadu kobry się nałykała.

Nie chciała być pohańbiona,
Wśród kurzu i brudu
Dumna Kleopatra , pani swego ludu. 

Damian Domżalski
kl. I b
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To już jest koniec…?
Od września 2004 roku nasza szkoła brała udział w PROGRAMIE SOCRATES COMENIUS. Projekt, 

w jakim uczestniczyliśmy, nosił tytuł - "Łacińskość, czyli Europa: od teraźniejszości do przeszłości, od
przeszłości do teraźniejszości".

Mieliśmy liczne plany, które w pełni zrealizowaliśmy. Organizowaliśmy konkursy o kulturze rzymskiej,
zapraszaliśmy do szkoły pracowników naukowych, którzy prowadzili wykłady na temat wpływu języka
łacińskiego na język polski ( w sali 61, w której wykłady się odbywały, - zaprojektowanej jak mini -aula,
mogliśmy poczuć przedsmak prawdziwych studiów !)

Prace plastyczne, związane tematyką z projektem, autorstwa naszych uczniów zdobią ściany szkolnych
korytarzy, niezwykle interesujące opracowania na temat "Wpływu kultury łacińskiej na literaturę pol-
skiego renesansu" i " Elementów klasycznych w poezji Zbigniewa Herberta" można przeczytać 
w Sokratesie Tańczącym -gazetce relacjonującej nasze poczynania i przedsięwzięcia związane z pro-
gramem.

Mimo, że ( niestety!) język jako przedmiot nauczania, jest w naszej szkole nieobecny, to jednak dzięki
Kołu Miłośników Kultury Łacińskiej, zagościł w naszych progach i chyba nieźle się tu czuł!:). Owocem tej
"gościny" było opracowanie słowniczka sentencji i zwrotów łacińskich, tłumaczenia utworów poetów
łacińskich ( próba przeniesienia rzymskich klimatów we współczesność, moim zdaniem, udała się świet-
nie!:)) oraz opracowanie portfolia tradycji rzymskich i polskich. Można by jeszcze długo wymieniać
działania, które podjęliśmy w związku z przystąpieniem do Programu, jedno jest pewne była to niezapom-
niana przygoda z kulturą rzymską, ale również możliwość poczucia się prawdziwymi Europejczykami!
Mirano, Wiedeń, Bruksela i na koniec podsumowanie znów we włoskim Mirano - nowi ludzie, nowe kultu-
ry, zwyczaje, obyczaje, klimat, jedzenie, szkoły, a jednak cel jeden - poszukiwanie wspólnych korzeni, bo
przecież, mimo tych różnic jesteśmy tak do siebie podobni, śmiejemy się, płaczemy, kochamy, martwimy -
tak samo! 

Wszyscy nauczyciele i uczniowie zaangażowani w ten projekt długo jeszcze będą wspominać nowe
przyjaźnie, jakie zawiązali dzięki pracy w SOKRATESIE!:)

Co dalej? Czekamy na nowe wyzwania !
Maja Janus

Zespół redakcyjny: Martyna Piekara, Anna Adamus, Magdalena Gzela, Joanna Kurzak, Klaudia Kowalik
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