
„Żyj tak, jakbyś miał umrzeć jutro. 

Ucz się tak, jakbyś miał żyć wiecznie.” 
Mahatma Gandhi 
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44 to my! 

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
życzymy takich myśli i marzeń, które dają 
się urzeczywistnić.

Pięknych i szlachetnych pomysłów, które 
podszeptuje serce i wytrwałości w poszuki-
waniu własnej drogi życiowej.  

Nauczycielom w podziękowaniu za trudną 
pracę i wskazanie właściwej drogi, życzymy 
dużo wytrwałości, cierpliwości, uśmiechu 
każdego dnia i dalszych sukcesów zawodo-
wych.  

Redakcja gazety „44 to my!” 
zdjęcie  Jan  Szańca klasa 3 A 
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Wywiad z Dyrektorem XLIV LO 
dr Marzeną Kozłowską 

J: Dziękujemy, że poświęci Nam Pani  Dyrektor trochę czasu.  Myślę, że 

znalezienie nawet dwudziestu minut na wywiad  w ciągu dnia, jest trudne. 

D: Tak, to prawda. To jest dla mnie nowość w tej pracy, że po prostu ciągle coś 

się dzieje, począwszy od spraw urzędowych, gdzie trzeba na przykład odebrać 

maile i wysłać odpowiedź do organu prowadzącego albo nadzorującego, 

następnie przechodzi się do zwykłych spraw dotyczących uczniów, wycieczek, 

więc takiego codziennego życia szkolnego. Zawsze z przyjemnością widzę 

u siebie uczniów i zawsze jesteście moimi mile widzianymi gośćmi, nie stanowi 

to żadnego problemu, bo sprawy uczniowskie, są tak naprawdę najważniejsze.  

J: Jest nam bardzo miło. Przejdziemy więc do pierwszego pytania. Przez 

osiemnaście lat była Pani nauczycielem, czemu akurat fizyka, a nie jakiś 

inny przedmiot? 

D: A to muszę was zaskoczyć, bo najpierw wybrałam matematykę. Ukończyłam studia na Wydziale Matematyki Informatyki 

i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. To były studia magisterskie, a potem ukończyłam Wydział Fizyki na Uniwersytecie 

Warszawskim, kończąc studia doktoranckie.  

Więc najpierw polubiłam chyba matematykę. Matematyka jest bardzo ważna. Sami wiecie jak to wygląda, że trzeba znać mate-

matykę, żeby dobrze sobie radzić z fizyką. A dlaczego fizyka? Cóż, ja jestem ciekawa świata i myślę, że fizyka pokazuje nam 

jaki jest świat, tłumaczy zjawiska, które w nim zachodzą. Bardzo lubiłam z matematyki zadania z treścią, które dotyczyły wła-

śnie fizyki czy chemii, to jest takie wykorzystanie praktyczne matematyki. Myślę, że fizyka nam na to pozwala. Zresztą niektó-

rzy są nawet nieświadomi tego, że fizykę wykorzystuje się w wielu dziedzinach nauki, takich jak na przykład, animacje w grach 

komputerowych, sport, a nawet ekonomia, nie mówiąc już o medycynie. Myślę, że zaskakuje niektórych obecność fizyki przy 

tworzeniu gier komputerowych, szczególnie tam, gdzie mamy do czynienia z animacjami.  

J: Odwzorowanie zasad fizyki w grach komputerowych na przykład. 

D: Tak. Ja bardzo lubiłam pracownię fizyczną, bo to jest praktyczne wykorzystanie wzorów, teorii i zawsze, kiedy mogłam, 

zabierałam uczniów na takie zajęcia. W czasie pandemii niestety nie było takiej możliwości, ale już się pojawiła i dla Was orga-

nizuję takie ćwiczenia. Podczas pracy z uczniami, staram się pokazywać, że fizyka jest, chociaż trudna, to jednak przede 

wszystkim ciekawa. 

I: Na podstawie własnego doświadczenia mogę powiedzieć, że fizyka do łatwych nie należy, natomiast rzeczywiście, 

na pewno jest ciekawa. W maju wygrała Pani konkurs na dyrektora szkoły,  co skłoniło Panią, aby zostać dyrektorem? 

Nie każdy nauczyciel podjąłby się objęcia takiego stanowiska. Sądzę, że to duże wyzwanie i ogromna odpowiedzialność. 

D: Tak, rzeczywiście, podjęłam się bardzo trudnego zadania. Będę pełniła funkcję dyrektora szkoły. Skąd pomysł? Myślę, że 

mam wiele pomysłów na działanie naszego liceum, a ponadto, wydaje mi się, że w dotychczasowej pracy pokazałam, że jestem 
chyba niezłą organizatorką różnych przedsięwzięć, więc chęć wprowadzenia zmian skłoniła mnie do tego, że spróbowałam. 
Osiągnęłam sukces, bo udało mi się wygrać. Chęć rozwoju zawodowego też miała znaczenie, to jakby szło w parze, ale chęć 

zmian w naszym liceum była tą dominującą sprawą. 

J: Przejdźmy do następnego pytania. Jakie zmiany planuje Pani wprowadzić? 

D: Te zmiany zaplanowałam na moją pięcioletnią kadencję, więc będą następowały powoli, chociaż już niektóre są widoczne. 

Przede wszystkim chciałabym uatrakcyjnić ofertę edukacyjną naszego liceum. Zadbać o to, by uczniowie mieli możliwość 
udziału w różnych konkursach, olimpiadach, przedsięwzięciach, projektach edukacyjnych. Niektóre już są rozpoczęte, tak jak 

np. Erasmus. Na pewno będziemy się ubiegać o certyfikat Warsa i Sawy, wyróżnienie Prezydenta Miasta Stołecznego 
Warszawy - Szkoła z pomysłem. Chciałabym również dokonać szeregu zmian dotyczących na przykład poprawy wyglądu 
patio. Kiedy patrzę z okna, to miejsce mi się nie podoba. Chciałabym tę przestrzeń zagospodarować, nawet myślałam o tym, 

żeby patio nazwać Przestrzenią Banacha. Nazwa związana jest z naszym patronem, jest to pojęcie matematyczne. Będzie fajnie 
współgrała ze strefą nauki i relaksu. Myślę o wymianie komputerów w sali komputerowej, to sprawa priorytetowa. Chciałabym 

również, aby w czytelni było kilka stanowisk multimedialnych. Priorytetową sprawą jest boisko szkolne. Poczynię starania, aby 
ono powstało, choć w tym wypadku, nie wszystko zależy ode mnie, ale jeśli będziemy wytrwale się starali, może w końcu 

burmistrz nas wysłucha. Nie wykluczam, że budowę boiska zrealizujemy w ramach budżetu partycypacyjnego, ale na pewno 
działania w tej kwestii podejmiemy.  

44  to my!  
ROK 2021  

XLIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w WARSZAWIE im. STEFANA BANACHA 



3 

44  to my!  
ROK 2021  

XLIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w WARSZAWIE im. STEFANA BANACHA 

Od października pojawią się Mlegitymacje i to jest już projekt, który został wdrożony, więc uczniowie bardzo na tym sko-

rzystają. Tych pomysłów mam sporo, nie wiem, czy wszystkie teraz wam przedstawię. Na pewno palącą sprawą są szafki w 

szatni. Jest szereg takich różnych działań koniecznych do realizacji, jak chociażby siedziska na korytarzach, bo drugie pię-

tro wygląda bardzo fajnie, ale na pierwszym i na parterze można jeszcze coś zrobić. Myślałam również o hotspotach na 

terenie szkoły, aby wszyscy mieli darmowy dostęp do Internetu. To najważniejsze plany, chociaż lista potrzeb jest jeszcze 

duża. Spośród tych ważniejszych, wymieniłabym jeszcze budowę parkingu rowerowego, który byłby zadaszony z dużą 

ilością miejsc i oddalony od furtki, by uniknąć kradzieży. Wspomnę jeszcze o jednej ważnej sprawie. Mówimy o zmianach 

związanych z nakładami finansowymi, ale są zmiany, które trzeba wprowadzić w sferze wychowania. Wprowadzę nagrodę, 

którą nazwałam statuetką Banacha. Ta nagroda będzie przyznawana zarówno uczniom jak i nauczycielom, rodzicom 

i pracownikom szkoły. Nie będzie to nagroda za wybitne osiągnięcia edukacyjne, a za postawę wobec drugiego człowieka, 

za pracę i aktywność na rzecz szkoły, godne reprezentowanie szkoły.  Został już powołany zespół, który pracuje nad 

regulaminem przyznawania tej nagrody. To najważniejsze moje plany. Trudno byłoby w tej chwili mówić o wszystkich. 

J: Rozmawialiśmy o bardzo wielu. 

D: I podkreślam, że na pewno nie uda mi się wszystkich zrealizować, jeśli nie będę miała wsparcia uczniów, nauczycieli, 

rodziców. Mam nadzieję, że uczniowie będą chcieli brać udział we wszystkich proponowanych projektach. O tym marzę. 

I: Te wszystkie wymienione wyżej zmiany zapowiadają się świetnie, aż szkoda, że niektórych prawdopodobnie nie 

doczekam w czasie mojej nauki w liceum. Przejdziemy do następnego pytania, wydaje mi się dosyć istotnego. Co 

najbardziej lubi Pani w swojej pracy, bo stanowisko dyrektora jest bardzo odpowiedzialnym zajęciem i wiąże się 

z wieloma obowiązkami. Wydaje mi się jednak, że to ciekawe zajęcie. A co dla Pani jest w tej pracy najbardziej inte-

resujące. 

D: Ja bym powiedziała najpierw o tym czego nie lubię, bo o tym się już zdążyłam przekonać. 

J: To również jest zawarte w kolejnym pytaniu, więc chętnie posłuchamy również o tym. 

D: Może nie, że nie lubię, ale bardzo mnie to zaskoczyło i niechętnie odbieram olbrzymią ilość maili. Natomiast co ja lubię 
w tej pracy? Ogólnie lubię pracę w szkole, więc ta zmiana dotyczy głownie tego, że mniej przebywam wśród uczniów, 

mniej mam pracy dydaktycznej i nad tym bardzo ubolewam. Kiedy wychodzę na lekcję, to czuję się chyba najlepiej. Myślę, 
że jeszcze nie potrafię powiedzieć co na tym stanowisku lubię najbardziej, ponieważ pełnię tę funkcję zbyt krótko. Jestem 
pochłonięta nowymi obowiązkami, więc pełną odpowiedź na to pytanie zostawię na później. 

I: Oczywiście 

J: To jeszcze pytanie  bardziej od uczniów, niż od nas. Gdy tworzyliśmy tę listę, to często pytaliśmy jakiego pytania 

oczekują uczniowie. Chyba najczęściej pojawiającym się, było pytanie o plan lekcji, co jest najważniejsze, co prze-

szkadza, co pomaga w jego układaniu.. 

D: Ułożenie dobrego planu lekcji jest to przedsięwzięcie bardzo trudne. Trzeba pamiętać o wielu rzeczach. Bardzo staramy 

się, żeby klasy nie miały lekcji później, niż 8 godzina lekcyjna i żeby nie było tzw. okienek, żeby uczniowie rozpoczynali 

zajęcia w miarę wcześnie. Mamy więcej oddziałów niż sal lekcyjnych. Mimo, że istnieje program, który pomaga 

w układaniu planu, to jednak człowiek jest tutaj najważniejszy. Układanie takiego planu trwa naprawdę długo.  A jeszcze 

dochodzą na przykład bloki językowe, gdzie dwie klasy muszą mieć lekcje w tym samym czasie. Trzeba więc zgrać ze sobą 

wszystkie te elementy. Na przykład przedmioty międzyklasowe sprawiają, że kilka klas musi kończyć jednocześnie. 

Z punktu widzenia uczniów wydaje się to pewnie łatwe, ale tak nie jest.  

J: Jest w tym bardzo dużo zmiennych. 

D: Tak, matematycznie mówiąc, jest tu bardzo dużo zmiennych, które muszą być zastosowane i należy znaleźć rozwiąza-

nie, które będzie odpowiadać większości, nigdy nie uda się zadowolić wszystkich. 

J: Jednak wielość czynników, które trzeba wziąć pod uwagę robi wrażenie. 

D: A nie wymieniłam wszystkich, tutaj w grę wchodzą jeszcze nauczyciele, którzy pracują na niepełny etat, którzy mogą 

pracować tylko w niektórych dniach, więc naprawdę szereg elementów wchodzi tu w grę. 

I: Przejdziemy do pytania przedostatniego. Jak już wcześniej wspomnieliśmy, pracuje Pani Dyrektor w naszym 

liceum osiemnaście lat. Miała Pani przez te kilkanaście lat okazję pracować z wieloma uczniami. Jakie według Pani 

są najbardziej pożądane cechy charakteru ucznia? Co w uczniach ceni Pani najbardziej? Czy mogłaby Pani 

przedstawić kilka tych cech, które powinien posiadać  dobry uczeń. 

D: Ja ogólnie jestem daleka od określania wzoru, do którego wszyscy musimy dążyć, takiego wzoru i ideału ucznia. Wszy-

scy jesteśmy różni. Mamy inne cechy charakteru, co innego lubimy. Każdy z nas jest dobry w czymś innym, więc trudno 
powiedzieć jaki powinien być idealny uczeń. Natomiast wydaje mi się, że jeśli chodzi o społeczność szkolną, o wszystkich 

uczniów, to powinniśmy po prostu przestrzegać zasad dobrego wychowania, kultury osobistej, zasad zapisanych w Statucie 
Szkoły. Myślę, że bardzo ważny jest szacunek wobec drugiego człowieka i wobec pracy innych.  
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Natomiast jeśli chodzi o uczniów, to bardzo cenię, tak jak chyba wszyscy, chęć pracy ucznia, jego zaangażowanie, ciekawość 
świata, upór, nie poddawanie się trudnościom. Kiedy otrzymujemy trudniejsze zadanie do wykonania, to poszukajmy wiadomo-

ści dodatkowych i spróbujmy znaleźć rozwiązanie. Nie mówimy, że to nie dla nas. To tyle, więc nie mam takiego ideału, bo 

każdy uczeń coś wnosi do społeczności szkolnej. 

J: Zostało nam ostatnie pytanie, chyba najbardziej osobiste ze wszystkich. Gdyby miała Pani pewność, że spełni się Pani 

jedno marzenie, jakie by ono było? 

D: Tylko jedno? 

I: Jedno najważniejsze. 

D: Związane z pracą zawodową, czy tak bardziej prywatnie? 

J: Związane z czymkolwiek, w tym pytaniu jest dość duża dowolność interpretacji. 

I: Nie jest to w żaden sposób określone.  

D: Staram się oddzielić moją prace zawodową od życia osobistego, więc jeśli chodzi o takie obecne marzenie związane z życiem 

zawodowym to, by moje plany się po prostu spełniły, żeby rzeczywiście te pięć lat sprawowania funkcji dyrektora, okazało się 

dobre dla szkoły i całej społeczności szkolnej. Natomiast prywatnie, chciałabym mieć czas żeby podróżować, ale tak długo. 

Żeby to nie były podróże na tydzień, dwa, tylko naprawdę na dłużej. Mam nadzieje, że kiedyś znajdę tyle czasu, że będę 

podróżować przez dłuższy czas. 

J: Myśli Pani o jakimś konkretnym miejscu? 

D: Nigdy nie byłam w Chinach, więc bardzo bym chciała na przykład zwiedzić Chiny. 

J: To byłoby pewnie bardzo miłe. 

D: No właśnie, pomarzyć zawsze można.  

J: Dziękujemy bardzo za poświęcony czas i życzymy, aby to marzenie się spełniło. 

        Wywiad przeprowadzili: Jan Brzozowski i Igor Łukasiewicz klasa 3A 

Notatka biograficzna Dyrektor Szkoły dr Marzeny Kozłowskiej       

1994-1997 -  szkoła średnia-I Liceum Ogólnokształcące im. Jarosława Dąbrowskiego

w Tomaszowie Mazowieckim;     

1997- 2002 -  studia na  Uniwersytecie Warszawskim, Wydział Matematyki,

Informatyki i Mechaniki, uzyskanie tytułu magistra matematyki;     

2002 - 2010 - dzienne studia licencjackie na Uniwersytecie Warszawskim 

Wydział Fizyki; 

2004 - 2010 - dzienne studia doktoranckie na Uniwersytecie Warszawskim Wydział Fizyki; 

2010 - uzyskanie tytułu naukowego doktora nauk fizycznych; 

Temat doktoratu:     

„Uogólniony i zreinterpretowany model materiałów lepkosprężystych jako narzędzie badania dynamiki

 wybranych indeksów giełdowych”.      

2015-2016 - studia podyplomowe na Wydziale Pedagogiki UW w zakresie polityki i zarządzania oświatą 

2003-2021 - nauczyciel w XLIV LO im. Stefana Banacha w Warszawie. 

Od 1 września 2021 – Dyrektor Szkoły XLIV LO im. Stefana Banacha w Warszawie 

Staż pracy pedagogicznej: 18 lat 

         zdj. nr 1: I LO w Tomaszowie Maz.-1997 r. 
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Dlaczego LO im. S. Banacha? 

Jedno z najważniejszych i prawdopodobnie najczęściej zadawanych pytań to pytanie, dlaczego? Dzięki postawieniu 
tego pytania możemy dowiedzieć się jaka była przyczyna zaistnienia pewnych sytuacji.  

Postanowiłam zadać to pytanie dwóm klasom pierwszym naszej szkoły, aby dowiedzieć się, dlaczego nowi uczniowie naszego 
liceum wybrali tę, a nie inną szkołę oraz czym kierowali się dokonując tego wyboru. W ankiecie wzięło udział 59 uczniów 
z dwóch klas pierwszych. 

Przyjrzyjmy się więc najczęściej padającym odpowiedziom. 

Każdy z uczniów w pytaniu o kryteria mógł określić ich kilka, a oto wyniki: 

dobry dojazd  -70 % ankietowanych 

opinie o samej szkole, nauczycielach i atmosferze panującej w klasie, zarówno od absolwentów szkoły,
 jak i aktualnych uczniów - 25 % ankietowanych 

profil  klasy - 68%  ankietowanych 

ranking liceów ogólnokształcących w Warszawie – 40% ankietowanych 

Szkoła przykuła uwagę uczniów z kilku podstawowych powodów Postanowiłam również tym samym uczniom klas pierwszych 
zadać kolejne pytanie, które pokazałoby, w jakim stopniu uczniowie są  zadowoleni z dokonanego wyboru oraz czy szkoła speł-
nia oczekiwania, które zostały przez uczniów postawione. 

Z odpowiedzi przedstawionych przez uczniów w ankiecie wynika, że jak na razie są zadowoleni lub raczej zadowoleni z wybo-
ru i szkoła spełniła ich oczekiwania. 

Znów garść danych: 

70% ankietowanych jest zadowolonych z wyboru 

28% jest raczej zadowolonych 

Można więc śmiało stwierdzić, że tworzymy silną społeczność uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły XLIV LO 
im. S. Banacha i stanowimy szkołę, do której będą chcieli aplikować obecni ósmoklasiści, oby tak dalej! 

Zosia Bieńkowska klasa 1 G 

44  to my!  ROK 2021  

XLIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w WARSZAWIE im. STEFANA BANACHA 

zdj. nr 3: Obrona doktoratu 2010 r. zdj. nr 2: Matura 1997 r. 
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Uczniowie z pasją 

Nazywam się Maja Bochenek. Od tego roku jestem uczennicą klasy 3A, a moją pasją jest 
siatkówka.  

Swoją przygodę z siatkówką zaczęłam 3 lata temu. Mało kto dawał mi wtedy nadzieję na to, że 
zaczynając grać tak późno, dojdę do tego momentu, w którym jestem aktualnie. Początki były bardzo 
trudne, jednak determinacja i ambicja były kluczem do pierwszego mniejszego suk-cesu i po roku grania 
zostałam wybrana do Kadry Polski. Pierwszym moim klubem był MKS Dwójka Zawiercie, z którym co rok 
dochodziliśmy do Finałów Mistrzostw Polski, będąc niemalże w każ-dym sezonie Mistrzem Śląska. 
Reprezentując wysoki poziom i wkładając całe serce w grę, z tre-ningu na trening, stawałyśmy się coraz 
lepsze. 

Moim obecnym klubem jest Sparta Warszawa, z którym wiążę ogromne nadzieje na osiąganie coraz 
lepszych wyników. Trenuję w drużynie juniorek oraz seniorek (ll Liga Siatkówki Kobiet) pięć razy 
w tygodniu przez ponad dwie godziny. Staram się łączyć naukę z moją pasją. 

Maja Bochenek klasa 3A 

zdjęcie nr 1 – Maja 6. od lewej strony obok trenera 

zdjęcie nr 2-Maja  7. od lewej strony (osoby stojące)

XLIV LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE w WARSZAWIE im. STEFANA BANACHA 
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Byliśmy, widzieliśmy, polecamy 

Pieniny to jedno z najpiękniejszych pasm górskich w Polsce. Malownicze krajobrazy roztaczają się

na każdym kroku. Kotliny i doliny, wspaniałe szlaki o różnym poziomie trudności i szczyty: Sokolica, Trzy Koro-
ny czy Wysoka.  

W tym roku w lipcu, podczas wakacji, pogoda była wspaniała, a żar lał się z nieba, co jednak nie po-
wstrzymało ludzi przed wytrwałym zdobywaniem szczytów. 

Najmilej wspominam wycieczkę na Trzy Korony i Wysoką. Szlaki na szczyty biegną lasem, wśród pięknych ma-
jestatycznych drzew, dookoła rozpościerają się malownicze krajobrazy. Przy odrobinie szczęścia i mając  do-
bre mapy, można znaleźć ścieżki rzadziej uczęszczane przez turystów. Góry są miejscem, w którym czas prze-
staje się liczyć, gdy człowiek zmierza do celu. Kiedy do niego dotrze, czuje się wolny i spełniony. Stoimy i chło-
niemy wszystko dookoła, pragnąc jak najdłużej zatrzymać każdy szczegół w pamięci. Tam nie ma zmartwień, 
jest człowiek i otaczająca go przeogromna przestrzeń.   

Żaden obraz, czy zdjęcie nie jest w stanie oddać potęgi i piękna tych miejsc. Tam trzeba pojechać, by 
to przeżyć. Górskie widoki, otaczająca dzika przyroda, wiatr, słońce i cisza wszystko wpływa na każdy nasz 
zmysł. Czujemy, że żyjemy i wszystko poza górami nie ma znaczenia. 

Zosia Majcherek  klasa 2 B 

zdjęcie wykonała Zosia: Widok z Trzech Koron na Tatry 

44  to my!  ROK 2021  
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Poznajemy świat 
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Saint-Tropez to niewielka miejscowość letniskowa licząca niespełna 6000 
stałych mieszkańców, położona na południu Francji na Lazurowym Wybrzeżu. Udałyśmy się 
tam na wakacje jak co roku. Miasteczko jest pełne pięknych plaż, uroczych francuskich 
sklepików. W restauracjach można zjeść pyszne jedzenie, które starałyśmy się zamawiać 
po francusku.  
Bardzo polecamy to miejsce, chociaż  na kilkudniowy wyjazd. 

La France est belle! 

Natalia Daykola, Paula Salamon klasa 3D

Saint-Tropez to  miejscowość znana głównie za sprawą filmów 
„I Bóg stworzył kobietę” z Brigitte Bardot, a także serii przygód 
fran-cuskich żandarmów z Saint Tropez, z Louis de Funčs w roli 
głównej. Przechodząc uliczkami Saint-Tropez, chodząc wzdłuż plaż, 
bądź sie-dząc w jednej z wielu kawiarenek, możemy spotkać znane 
osobistości z całego świata.
Francuskie specjały to: Ratatouille i Bouillabaisse (czyt. bujabes) –  
oryginalna prowansalska zupa rybna). 

przyp. red. 
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Naprawdę warto… 
przeczytać 

Battle Royale 
Każdy chyba słyszał o coraz  bardziej popularnym gatunku w grach, jakim jest Battle Royale. W skrócie 

polega on na zawodach, w których wszyscy gracze zabijają się nawzajem do momentu, 
gdy na polu bitwy zostanie ostatni zawodnik lub na mapie nie pozostanie żadna wolna 
strefa. 

Ogólnie mówi się, że za spopularyzowanie tego gatunku odpowiada Suzanne Collins, au-
torka znanej na całym świecie serii książek „Igrzyska Śmierci”… I tutaj się nie zgodzę. 
Przedstawiam Wam, ten jedyny, prawdziwy „Battle Royale”, który powstał już… w 1999 r.
Jednak, co przyczyniło się do sukcesu książki i późniejszego spopularyzowania tego
gatunku? O tym za chwilę… 

Autorem książki jest Kōshun Takami, japoński pisarz i dziennikarz. Najbardziej znany 
właśnie z „Battle Royale”, które zostało zaadaptowane do dwóch filmów live - action
i trzech serii mang. 

Tutaj ciekawostka odnośnie jego książki. Została ona odrzucona w ostatniej rundzie konkursu literackiego Ja-
pan Grand Prix Horror Novel w 1997 r., ze względu na zbyt kontrowersyjne treści, przedstawiające dzieci 
z gimnazjum zmuszane do zabijania się nawzajem. 

Oczywiście, potem stała się wielkim hitem i już rok po jej wydaniu został nakręcony film fabularny. 

Wracając do treści… 

Przenosimy się do Republiki Wielkiej Azji Wschodniej. Wielu ludzi jest bez pracy, a wśród nastolatków docho-
dzi do buntów i braku poszanowania wobec starszych. Rząd Republiki w obawie przed osłabieniem swoich wpły-
wów, postanawia wdrożyć w życie „Program”. 

W międzyczasie, klasa trzecia B Gimnazjum Miejskiego w Shiroiwie w prefekturze Kagawa jedzie na wyciecz-
kę. Okazuje się, że zostają porwani na wyspę. Tam, Pan Sakamochi tłumaczy zasady „Programu”. Uczniowie ma-
ją za zadanie… zabijać się nawzajem. 

Gra się skończy, gdy na polu bitwy zostanie ostatni uczeń/uczennica. W przypadku nieposłuszeństwa lub końca 
czasu, obroże przyczepione do ich szyi eksplodują. Jednak, czy będą zdolni do zabicia swoich przyjaciół, sym-
patii, a przede wszystkim drugiego człowieka? 

Sposób przedstawienia postaci w „Battle Royale” jest fantastyczny. Mimo ich natłoku (bo mamy ich tutaj 42), 
nie czuć, że któraś z nich została potraktowana po macoszemu. Nawet te, które pojawiają się na dosłownie 
30 sekund, są przedstawione tak, że naprawdę może nas dotknąć ich śmierć.  

Jeśli chodzi o główną trójkę bohaterów, czyli Shuya, Kawada i Noriko, są to, moim zdaniem, rewelacyjne posta-
ci. Mają dobrze rozbudowane charaktery, widać, że ta cała sytuacja wpływa na ich tok rozumowania i podejmo-
wane decyzje. Próby walki z systemem podejmowane przez nich są dobrze napisane. W momentach odpoczynku 
dla bohaterów, kiedy mamy okazję bliżej ich poznać, są rewelacyjni. Dowiadujemy się więcej o ich problemach 
-dlaczego są tym, kim są i że to po prostu normalni nastolatkowie. Z zapartym tchem śledziłem ich losy i próby 
przetrwania tej morderczej gry. 

Główny antagonista, Pan Sakamochi, jest równie ciekawą postacią. Wiecznie zadowolony (w momentach, kiedy 
nie jest zdenerwowany), niewidzący w tym „Programie” problemu-potwór (bo nie można nikogo takiego nazwać 
człowiekiem). Pierwsze pojawienie się tej postaci wzbudziło we mnie niepokój. Wiedziałem, że z nim nie ma żar-
tów i nikt nic nie zrobi bez jego pozwolenia. On kontroluje całą grę i może w jednej chwili pozbyć się wszyst-
kich. Bardzo ciekawa, budząca respekt postać. 

Klimat w „Battle Royale” jest intrygujący. Dobrze wiemy, jaka jest stawka i o co grają bohaterowie książki. 
Od momentu rozpoczęcia gry, a właściwie jeszcze podczas tłumaczenia jej zasad wiemy, że jest źle, wręcz 
fatalnie. 

44  to my!  ROK 2021  
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Żadnej drogi ucieczki, kontaktu z resztą świata, wsparcia innych uczniów. Każda próba przetrwania, podejmo-
wana przez postaci jest straszna i usłana trupami. Autor w świetny sposób przeplata ze sobą elementy walk 
z momentami spokojniejszymi, ale nawet wtedy nie możemy być pewni niczego. 

Skoro fabuła jest o zabijaniu się nawzajem, to nie mogło tu zabraknąć porządnych scen śmierci. Te opisane są 
bardzo szczegółowo (ale nie do przesady). Krew leje się gęsto, kończyny odlatują, eksplodują lub palą się. Au-
tor dał  sobie pole do popisu, ponieważ mamy tutaj 42 postaci. Każda ginie w inny sposób. Szczerze, przy żad-
nej innej książce lub filmie nie odczuwałem tak śmierci bohaterów jak tutaj. Zasługa w tym dobrze napisanych 
postaci. 

Moim zdaniem, ciekawie wypadła tutaj walka z systemem głównych bohaterów. Najpierw muszą oni żyć w kra-
ju, w którym jakiekolwiek wychylenie się przed szereg grozi śmiercią. Potem zostają porwani i zmuszeni do 
udziału w tej krwawej grze. 

Będąc w takiej sytuacji, raczej każdy by miał dość. Próbowałby podjąć walkę z systemem i rządem za tym sto-
jącym. Bo irracjonalne jest wysyłanie na rzeź nastolatków, po to, by podporządkować sobie lud. Jest to bez-
sensowne, głupie, makabryczne i niemoralne. 

Według mnie, jest to dobry komentarz do obecnej sytuacji na świecie, gdzie często stosuje się różne środki 
przymusu, aby podporządkować sobie ludzi.  Takim osobom wszystko uchodzi na sucho i nie ponoszą z tego 
tytułu żadnych konsekwencji. 

Podsumowując, „Battle Royale” to świetna książka. Ciekawi bohaterowie, surowy klimat, ale dające do myślenia 
przesłanie. Polecam przeczytać każdemu, nie zawiedziecie się. 

Dominik Kiernicki 

 klasa 2 D 
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Jesienny przepis: 
KREM Z POMIDORÓW 

Składniki (1 porcja): 

2 puszki pomidorów albo od 3 do 4 pomidorów 

połowa malej cebuli 

1 ząbek czosnku 

1 łyżka oliwy z oliwek 

1 łyżka pesto 

1 stołowa łyżka kwaśnej śmietany 

świeżo zmielony pieprz 

15 g sera pleśniowego 

Wykonanie: 

Sparz pomidory we wrzątku, a następnie zdejmij z nich skórkę, jeżeli do 

sporządzeniu kremu używasz świeżych pomidorów, jeżeli nie, pomiń ten krok; 
Pokrój pomidory na małe części; 

Dodaj, do garnka o średniej wielkości, oliwę, następnie cebulę i czosnek. 

Podsmaż i dodaj pomidory z puszki albo świeże pomidory z niewielkim 

dodatkiem wody; 
Dopraw solą i pieprzem oraz zagotuj; 

Krem z pomidorów z puszki jest łatwiejszy w przygotowaniu, dlatego gotujemy 

je krócej, a świeże pomidory trzeba gotować  dłużej, bo od 8 do 10 minut. 

Przetrzyj przygotowaną zupę na krem przy użyciu blendera. 

Podanie: 

Wlej krem do miski, następnie dodaj łyżkę kwaśnej śmietany i łyżkę pesto, możesz 

też dodać trochę sera pleśniowego, dodaj również świeżo mielony pieprz.

Przepis podała: Zosia Bieńkowska klasa 1 G 
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Kontakt z redakcją  

Barbara Woszczyk  

wos13@op.pl 
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Korekta: 

prof. Bronisław Kądziela 

prof. Małgorzata  Wojtukowicz 

Z humorem: 
Dyrektor szkoły przechodzi korytarzem obok klasy, z której sły-
chać straszny wrzask. Wpada, łapie za rękaw najgłośniej wrzeszczą-
cego, wyciąga go na korytarz i stawia w kącie. Po chwili z klasy 
wychodzi kolejnych trzech młodzianów, którzy pytają: 
- Czy możemy już iść do domu? 
- A z jakiej racji? 
- No... przecież skoro nasz nowy pan od matematyki stoi w kącie, 
to chyba lekcji nie będzie, prawda?  

Matematyczne łamanie głowy! 

Kto rozwiąże zagadkę filozoficzną? Pomyślcie logicznie! 

Na przyjęciu dla bardzo logicznych przyjaciół, Anny i Jana gospodarz schował niespodziankę pod 

jedną z kolorowych płytek. Annie powiedział jaki ma kształt płytka, a Janowi, jaki ma  kolor. 

Gospodarz zapytał: 

- Czy wiecie gdzie schowałem niespodziankę? Długa cisza. 

Gospodarz zapytał: 

- Czy ktoś z was wie? Jeszcze  większa cisza. 

Anna i Jan jednocześnie: Teraz już wiem! 

Gdzie jest niespodzianka? 

Zagadka logiczna z rozmowy kwalifikacyjnej na wydział filozofii na Oksfordzie! 

Zagadkę podała prof. Anna Mandecka 

Serdeczne podziękowania składam nauczycielom i uczniom, którzy 

przyczynili się do wydania pierwszego numeru gazety „44 to my!” 

Zapraszamy gorąco do współpracy, bo bez Was tej Gazety nie będzie. 

Barbara Woszczyk 
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