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Słowo wstępne 
 
„Jak ten czas leci…” – mawiają ludzie, odpędzając melancholię 

głębokim westchnieniem. Rzeczywiście: leci, pędzi, gna, umyka… Ileż 
określeń podsuwa polszczyzna! Dopiero co świętowaliśmy narodziny 
I Społecznego Liceum Ogólnokształcącego im. Hetmana Jana 
Tarnowskiego w Tarnobrzegu, a w 2020 roku „Hetman” osiąga 
dojrzałość i jest szacownym jubilatem z trzydziestką na karku! 

Jak ten czas leci! 
Ledwie rozpoczęty rok szkolny 2019/2020 już mamy za sobą. Gdy 

miała miejsce jego uroczysta inauguracja we wrześniu 2019 r., któż 
mógł się spodziewać, że będzie to rok tak trudny? 

Jak ten czas leci… 
12 marca 2020 r. na wieść o pandemii musieliśmy opuścić mury 

szkoły, by budować ją na nowo w internetowej przestrzeni… Jakże 
różne emocje nam wtedy towarzyszyły! Jedna z uczennic w trakcie 
zdalnych spotkań lekcyjnych powiedziała: „Proszę Pani, będzie 
o czym opowiadać dzieciom i wnukom”. 

No właśnie, pamięć ludzka, chociaż jest wspaniałym narzędziem, 
ma swoje słabości. Często zaciera, rozmywa, niszczy wspomnienia. By 
było o czym opowiadać dzieciom i wnukom, trzeba najpierw 
z doświadczeniem pandemii się zmierzyć i go utrwalić. Podsumować 
ten czas, aby jego ciężar nie był brzemieniem, a zrodzone wtedy 
refleksje pomogły mądrzej, lepiej żyć. Stąd pomysł, by stworzyć 
swoisty szkolny „dziennik miesięcy zarazy” w postaci kolejnego 
numeru szkolnej serii wydawniczej.  
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Dziesiątemu tomikowi „Biblioteki Hetmana” nadaliśmy tytuł 
„Hetman w pandemii”. Cechą charakterystyczną tego zbiorku jest 
jego różnorodność. Nauczyciele, absolwenci i uczniowie sięgnęli po 
różne środki wyrazu. Poprzez zdjęcia, prace plastyczne, nagrania 
utworów muzycznych, „złote myśli”, artykuły, wywiady, kartki 
z pamiętnika, poezjowanie… pragnęli udokumentować to,  
co się z nami działo w trudnych miesiącach izolacji.  

We wrześniu 2020 roku zaplanowane były uroczyste obchody  
30–lecia istnienia szkoły. Ze względu na czas pandemii zostały 
odwołane, ponieważ nie było nam dane dobrze się do nich 
przygotować. Dlatego też, wydając nowy tomik „Biblioteki Hetmana”, 
chcemy, choć symbolicznie, zaznaczyć wyjątkowość tego pięknego 
jubileuszu. 
  
 
 Renata Dąbrowska 
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Renata Dąbrowska „Darasz” 
 
Wszystko wydawało mi się dzisiaj bardzo wyraziste i bardzo małe. Jak 
gdybym patrzyła na świat przez dziurkę od klucza w drzwiach, których 
nie mogę otworzyć. 

Sylvia Plath 
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Rozmówki o pandemii,  
czyli jak przetrwać i nie zwariować w czasie kryzysu 

 
W obecnym świecie, ogarniętym pandemią, dużo się mówi 

o istniejących kryzysach ekonomicznych oraz tych, które jeszcze mają 
nadejść. Skupiamy się na tym, jakie będą ich konsekwencje dla świata, 
poszczególnych państw czy też jednostek. Wiele osób martwi się o swoją 
przyszłość finansową. W tym chaosie, lęku o stabilną przyszłość 
gospodarczą, zatraca się myślenie o naszej psychice. Jak globalna 
pandemia wpływa na nasze zdrowie psychiczne? Jak sobie poradzić, 
by wyjść z pandemii bez większego uszczerbku na psychice? 
W rozmowie z psychoterapeutą, Jolantą Grabowską, szukałyśmy 
odpowiedzi na te pytania. 
 
Zuzanna Grabowska: Obecnie dużo się z mediów słyszy 
o światowych kryzysach gospodarczych, jakie nastąpiły w trakcie 
pandemii. Co natomiast z pojedynczymi ludźmi? Co nimi 
najbardziej wstrząsnęło w tej pandemii?    

Jolanta Grabowska: Myślę, że przede wszystkim duża zmiana, jaka 
zaszła. Wszystko to, co było dla nas utrwalone, znane, przewidywalne, 
nagle uległo zmianie i musimy się do tego dostosować. Zostaliśmy 
zamknięci w domu, pozbawieni możliwości spotykania się, musimy 
sobie sami czas zorganizować, nie możemy swobodnie dysponować 
swoim czasem. Wokół panuje lęk, poczucie zagrożenia. Z tym 
zagrożeniem też musimy sobie jakoś w wewnętrznej przestrzeni 
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poradzić. Niepewność, co będzie dalej? Kiedy świat opanuje tę 
pandemię? Kiedy zostanie wynalezione lekarstwo czy szczepionka? 
Co będzie w Waszej sytuacji? Co z maturą? Czy będzie bal maturalny? 
Pojawia się szereg pytań budzących niepewność co do dnia 
jutrzejszego. Wszystko, co do tej pory było przewidywalne i pewne, 
teraz staje się niepewne. 

ZG: Jak sobie z tym radzić? 

JG: Dobre pytanie, jak sobie radzić w sytuacji kryzysu? Jak nie dać się 
zwariować temu, z czym przyszło nam się zmagać… 

ZG: Łatwo powiedzieć, ciężej zrobić. 

JG: Sięgnąć do swoich zasobów. Zastanowić się, jak w takiej sytuacji, 
w której nic nie idzie po mojej myśli, mogę sobie poradzić. Przede 
wszystkim wytypować cele. Co chcę naprawić? Co chciałabym 
zmienić? Rozeznać w sobie pofrustrowane potrzeby. Czy dotyczą one 
przestrzeni szkolnej, czy relacji rówieśniczej, a może przeżywanego 
wewnętrznie chaosu? Mając cel, szukać rozwiązania. Zrobić sobie 
burzę mózgów, znaleźć możliwości, choćby wydawały się one 
początkowo absurdalne. Weźmy Twój przykład. Brakowało ci relacji, 
rozmów, spotkań. Zorganizowałaś grupę internetową. Czy ta 
potrzeba kontaktu została zaspokojona? 
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Julia Konefał „Motyle”  
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ZG: Tak, zdecydowanie. 

JG: Przede wszystkim trzeba rozeznać, czego mi brakuje, tak? Co jest 
podstawowym deficytem w moim życiu, bo wiadomo, że takie 
niezaspokojone potrzeby skutkują gorszym nastrojem, 
rozdrażnieniem. Jak rozeznasz, czego ci brakuje, to wtedy zacznij 
myśleć, jak możesz sobie to zorganizować. W danych warunkach, 
w takich, jakie one są. 

ZG: Jak też wiadomo, w czasie pandemii budzą się w ludziach 
może kiedyś uśpione lęki. Mówiłyśmy wcześniej też o niepokojach, 
jakie towarzyszą brakowi wiedzy na temat, jak będzie wyglądać 
nasza przyszłość. Jak sobie z tymi lękami poradzić? 

JG: Przede wszystkim trzeba rozmawiać o tym. Rozmawiać 
z rodzicami, ze sobą nawzajem. Rozeznać też, co dokładnie jest 
źródłem tego lęku. Słowo „pandemia” jest zbyt ogólnym pojęciem. 
Co dla Ciebie znaczy ta pandemia? Czy boisz się tego, że się 
rozchorujesz, czy że umrze ktoś z twoich bliskich? Czy też na innym 
poziomie. Czy będziesz siedzieć np. 5 lat w domu i twoje życie przeleci 
ci między palcami?  

ZG: Mówiąc o lęku związanym ze śmiercią najbliższych z powodu 
Covid-19… Jak sobie można poradzić w takiej sytuacji, gdy mamy 
kogoś bliskiego w szpitalu i naturalnie, martwimy się o niego? 

JG: Nagłość, nieprzewidywalność tej sytuacji wywołuje kryzys. Taka 
sytuacja graniczna stawia nas przed totalną zmianą, jaka może 
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nastąpić w naszym życiu. Czyli uświadamiamy sobie, że możemy 
kogoś stracić, kogoś dla nas ważnego i to naturalnie wywołuje lęk. 
Zawsze, kiedy jesteśmy w takiej niepewności, warto rozeznać sytuację. 
Stworzyć jakieś ramy. Takie czarnowidztwo czy pójście 
w zamartwianie się jest bardzo niekorzystne. Jest to bowiem spirala, 
która cały czas się nakręca. Trzeba przede wszystkim pomyśleć o tym 
racjonalnie. O tym, że ta bliska osoba jest w szpitalu, gdzie dostaje 
pomoc, że jest to najlepsza na dany moment forma pomocy dla niej. 
Zastanowić się, czy zrobiłem wszystko, co mogłem, by pomóc? Reszta 
dotyczy lęku przed utratą.  
Najczęściej pomaga rozmowa o tym z najbliższymi. Bo to też daje 
takie poczucie, że żyjemy obok siebie i nie zwracamy na siebie uwagi, 
prawda? A w momencie, kiedy ta osoba zaczyna chorować, 
zaczynamy też myśleć, jak bardzo była ona dla nas ważna. Zaczynamy 
inaczej ustawiać priorytety, dokonywać przewartościowania. 
Co byśmy chcieli w przyszłości? Jak byśmy chcieli z nią czas spędzić? 
Co ona tak naprawdę dla nas znaczy?  
Nie uciekniemy przed chorobą i śmiercią. Nie ma takiej możliwości, 
żeby jej nie było. Ona (śmierć) jest stałym elementem życia. 
Więc musimy się z nią oswajać. Najczęściej oswajamy się z nią od 
dzieciństwa, kiedy umiera babcia, dziadek czy ktoś z rodziny. 
Ale zawsze jest to dla nas bolesna sytuacja. 
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Julia Konefał 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pszczoła się mnie nie lęka 
I dobrze znam motyle 
Z serdecznym leśnym ludkiem 
Spędzam niejedną chwilę – 
 
Głośniej się przy mnie śmieje potok –  
Wietrzyk weselszą cieszy grą. 
Dlaczego, letni dniu, mój wzrok 
Zachodzi srebrną mgłą? 

Emily Dickinson 
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ZG: Ludzie nadal jednak, wydaje się, boją się śmierci i za wszelką 
cenę starają się jej zapobiec? Na przykład poprzez gromadzenie 
różnych produktów, np. papieru toaletowego czy środków 
czyszczących. 

JG: Tak, bo sytuacja pandemii to jest taka sytuacja, w której nic 
co pewne było, już pewne nie jest. Więc jakby zaczynamy działać na 
zasadzie odruchu. Skupiamy się w dużej mierze na tym, co możemy 
zrobić. Ponieważ nie możemy walczyć z wirusem, to staramy się 
zabezpieczyć przed sytuacją kryzysową, kiedy nie będzie można wyjść 
do sklepu czy nie będzie podstawowych środków potrzebnych nam 
do życia. I to nam daje złudną iluzję, że coś jednak robimy. 
Tak naprawdę to zapobiega bezradności w sytuacji, kiedy świat walczy 
z chorobą, której jeszcze naukowcy nie znają. Nie wiedzą, jak ją leczyć. 
Ja na przykład obserwuję to w szpitalu, kiedy trafiają pacjenci 
z Covidem i lekarze leczą trochę po omacku. Nie do końca wiedzą, 
czym leczyć, jak leczyć? Przez ostatnie miesiące się to zmieniało, rosną 
kompetencje, stosuje się to, co daje dobre efekty. To klasyczna 
sytuacja adaptowania się do nieznanego. Człowiek ma taką naturą, że 
chce działać. Bezczynność go wykańcza, więc tak naprawdę ten 
odruch, by kupować, żeby zabezpieczać, jest takim sposobem 
na uciszanie lęku w sobie. Podświadomie mówimy sobie „jednak coś 
robię, jakoś działam”. Są takie osoby, które np. uspokajają się, właśnie 
poddając się wszystkim obostrzeniom. Słuchają w telewizji, co trzeba 
robić, czego nie. To znów daje taką strukturę, która wycisza.  
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Anna Strumińska „Surrealistyczny czas” 
 

Kiedyś – nie ma takiego dnia tygodnia. 
Janet Dailey 
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ZG: A co kieruje tymi osobami, które robią zupełnie na odwrót? 

JG: No właśnie… Takie bardziej nonkonformistyczne osoby, budzi się 
w nich niechęć do przestrzegania obostrzeń. Nie chcą, by ktoś im 
rozkazywał. Zazwyczaj są to przecież młodzi ludzie. To tak naprawdę 
jest swojego rodzaju mechanizm zaprzeczania. Część mówi, że żadnej 
pandemii nie ma, że wszystko zostało wymyślone, że nic im nie grozi. 
I to też jest mechanizm obronny, który zapobiega lękowi. Lęk nas 
obezwładnia, więc to, co psychika robi, to zaczyna stosować 
mechanizmy obronne. Mechanizm zaprzeczania jest niedojrzałym 
mechanizmem. Dlatego jest on najczęstszy wśród młodych ludzi, 
którzy cały czas jeszcze kształtują swoją osobowość.  

ZG: Do tej pory mówiłyśmy dużo o lękach w czasie pandemii, lecz 
często też z mediów słyszymy doniesienia o tym, że takie 
odizolowanie może wzbudzać myśli depresyjne. Jak to w tej 
dziedzinie wygląda? 

JG: Izolacja powoduje coś takiego. Ludzie potrzebują kontaktu 
z drugim człowiekiem. I kiedy jesteśmy wyizolowani, to pojawiają się 
depresyjne myśli dotyczące sensu życia. Jaki sens ma moje bytowanie 
w samotności w czasie nieograniczonym, kiedy nieznany jest czas 
zakończenia pandemii? Zwłaszcza starsi ludzie, którym towarzyszy 
poczucie ograniczonego czasu, silnie doświadczają lęku przed 
śmiercią. 
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ZG: Jak zatem może im pomóc osoba w moim nastoletnim wieku? 

JG: Utrzymując z nimi kontakt. Jeśli można, to pomaga wstąpienie do 
takiej osoby, jeśli się nie da, rozmowa przez telefon lub inne 
komunikatory. Danie sygnału, że dbamy o taką osobą, że o niej 
myślimy. Tak samo przecież i wy, młodsze pokolenie, sobie radzicie, 
dostając „sygnały” od rówieśników. Działa to na zasadzie czegoś 
w rodzaju grupy wsparcia. Przekazujecie między sobą informacje, 
że macie podobne sytuacje, odczuwacie te same niepokoje czy emocje. 
To zawsze pomaga - dzielenie się wspólnymi myślami, wspólnym 
doświadczeniem.  

ZG: Jak już wiemy, rozmowa, przekazywanie sobie wsparcia 
są głównymi metodami radzenia sobie w pandemii z naszymi 
obawami. A czy są jakieś aktywności czy ćwiczenia na poprawę 
naszego zdrowia psychicznego? 

JG: Zdrowie psychiczne to bardzo szeroki temat, ale zdecydowanie 
obejmuje go słynne stwierdzenie: „W zdrowym ciele, zdrowy duch”. 
Jest to bardzo ważne, żeby utrzymywać aktywność fizyczną. To mogą 
być na przykład ćwiczenia w domu. Takie jak pilates czy joga. 
Wszystko, co sprawia, że wyciszmy nasz organizm albo - jeśli jest taka 
potrzeba – rozładowujemy zalegające w nas emocje. Zdrowy sen jest 
bardzo ważny. Odpowiednia ilość snu, nie za duża. Zdarza się nam 
w domu siedzieć do późna w nocy i następnie odsypiać w ciągu dnia. 
Co nie jest dobre, ponieważ każdy z nas ma jakiś cykl snu i czuwania. 
Jak chodziliście do szkoły, to wstawaliście rano i cały dzień byliście 
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Dawid Teper, modelka – Marianna Zych 
Nie próbuj zatrzymać w dłoni 
wątłych skrzydeł motyla 
choćby usiadł ci na sukni 
nie próbuj zacisnąć w dłoni 
pozwól mu wytchnąć chwilę 
i pożegnaj uśmiechem… 

Halina Poświatowska 
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aktywni i noc była takim czasem odpoczynku. Natomiast ta zmiana, 
która się pojawia, powodująca rozregulowanie, nie jest dobra, dlatego 
że mózg przestaje działać na 100%. Co może skutkować konkretnymi 
zmianami, np. w układzie hormonalnym. Czujemy się gorzej, 
nie dostarczamy odpowiedniej ilości słońca, co także może 
powodować depresje u młodzieży. Ludzie tkwią przed komputerem, 
przed tym niebieskim światłem, które powoduje rozdrażnienie 
czy problemy z koncentracją, ospałość. Człowiek staje się wtedy 
swojego rodzaju zombie. Zaczyna się zacierać granica między dniem 
i nocą. Wszystko staje się monotonne i prozaiczne.  
Nastrój mogą poprawić też takie proste rzeczy, jak: wietrzenie pokoju, 
dostarczanie tlenu czy dobre odżywianie się. Również rozwijanie 
zainteresowań, nie tylko nauka i zamartwianiem się, co będzie, ale 
odwracanie uwagi, szukanie swoich nowych pasji, robienie rzeczy, 
na które do tej pory nie mieliśmy czasu.  

ZG: Pandemia jednak nie będzie trwała wiecznie. Kiedyś musi się 
skończyć, więc jeśli przestawimy się na „tryb pandemiczny”, 
to jak mamy wrócić do świata sprzed pandemii? 

JG: Po pierwsze, wydaje mi się, że już nigdy nie będzie rzeczywistość 
taka, jaką była. To doświadczenie pandemii nas zmienia. Jeśli dobrze 
przejdziemy ten okres, będziemy w stanie zajrzeć w głąb siebie. 
Będziemy mieli lepsze poznanie samych siebie. Powrót 
do rzeczywistości wydaje mi się, że będzie trochę na innych zasadach. 
Wcześniej pędziliśmy, nie mając tak naprawdę czasu na rozmyślanie, 
co teraz zdecydowanie dała nam pandemia. Możliwość zatrzymania 
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się i zastanowienia się nad swoim życiem, nad relacjami z otoczeniem. 
Zdecydowanie daje mam to możliwość uważniejszego wkroczenia 
w przyszłość. Podobnie przecież działo się w czasach wojny, 
w obozach, gdzie ludzie tracili dobra doczesne i siebie nawzajem. 
Nie mając już niczego, musieli dokonać przewartościowania, co dało 
im nowy punkt patrzenia na świat. Tak też pewnie będzie teraz. 
Zaczniemy zauważać nowe zjawiska i cieszyć się z wcześniej 
normalnych dla nas rzeczy, takich jak spotkania z kolegami 
czy spacery na świeżym powietrzu.  

ZG: Mówiąc o spotkaniach społecznych, do jakich będziemy mogli 
wrócić po pandemii, trzeba się również zastanowić, co się stanie 
z ludźmi, którzy przeżywają różne lęki społeczne. Obecnie 
narzucone odizolowanie musi dla nich być chwilą wyciszenia 
i swojego rodzaju uśpienia od tych niepokojów, jakie ich wcześniej 
męczyły. Jak takie osoby mają sobie poradzić z powrotem 
do świata po pandemii bez większego nawrotu lęków? 

JG: To tak, jak mówisz. Dla osób, które się czegoś boją i radzą sobie 
poprzez unikanie, to jest pozornie najlepszy moment, bo nie muszą 
robić rzeczy, które je przerażają. W terapii pracujemy z osobami 
doświadczającymi lęków społecznych w taki sposób, by przełamywać 
ich irracjonalny lęk przed ludźmi, światem. By zobaczyli, ile tracą, 
zamykając się w domu. W tej chwili jest czas, by wykorzystać metodę 
„małych kroczków”, spróbować pokonywać lęk społeczny, 
np. poprzez spotykanie się w Internecie… 
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Igor Nowiński „Pusty zakątek” 

 
Nigdy nie przyszło mi do głowy, że nieobecność może zajmować tyle 
miejsca, znacznie więcej niż obecność. 

Anna Maria Matute 
 

 

 

 



Tomik 10  BIBLIOTEKA HETMANA 
 

22 

ZG: Albo wychodzenie na zakupy, czasami, by przebywać co jakiś 
czas… 

JG: W terapii poznawczo-behawioralnej jest zalecenie, żeby 
dokonywać takiej ekspozycji. Wychodzić na chwilę, wchodzić do 
sklepów, spotykać się z ludźmi. By doświadczać tego, że nasze lęki 
mają irracjonalny charakter. Nikt na przykład nie patrzy na to, że jesz 
na mieście albo twoje wyobrażenie, że się ośmieszysz jest 
nadmiarowe, bo nikt się z ciebie nie śmieje, gdy wychodzisz do ludzi. 
Zdobycie takiego doświadczenie jest bardzo cenne. Oczywiście 
też są takie osoby, którym bardzo ciężko wejść w grupę, więc taki 
kontakt pomniejszony, w nielicznym gronie, staje się preludium 
do przełamywania lęków społecznych. By zobaczyć, że przebywanie 
z ludźmi nie jest takie złe, że oni mnie dobrze odczytują, że nikt mnie 
nie krytykuje. Wtedy to doświadczenie pozwoli na pójście o krok 
dalej. 

ZG: Dziękuję za udzielenie mi wywiadu. Wydaje mi się, 
że wszystkie porady zdecydowanie pomogą w wyjściu z pandemii 
w łagodny sposób.  

  

Wywiad przeprowadziła: Zuzanna Grabowska 
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Alicja Paszko „Oddech” 
 
Z nadzieją, że wrócą czasy w których będziemy mogli znowu oddychać 
pełną piersią. 
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Paulina Gawryś 
Czas pandemii 

11 marca szczególnie utkwił w mojej pamięci. Wciąż mam przed 
oczami żywy obraz dnia, od którego rozpoczął się jeden 
z najdziwniejszych, a zarazem trudnych, momentów w dziejach 
współczesnych Polaków. Wiadomości o rozprzestrzeniającej 
się pandemii, pierwszych śmiertelnych przypadkach zaczęły pojawiać 
się z większą częstotliwością. W głowach ludzi rodził się strach przed 
nieznanym. Wciąż ciężko było pogodzić się z informacją, 
że niebezpieczeństwo, które narodziło się daleko za granicami Polski, 
stanowi dziś realne zagrożenie.  

Tego dnia w oczach uczniów zauważyłam niepokój. Dochodziły 
do nas pogłoski o możliwym zawieszeniu zajęć szkolnych. 
Wątpliwości rozwiało jednak spotkanie z Panem Dyrektorem, który 
potwierdził wiadomości o przerwie w nauce i przymusowym, 
dwutygodniowym pobycie w domu, co do tej pory – oprócz wakacji 
i ferii zimowych - nie miało miejsca. Oznaczało to, że mieliśmy 
się zmierzyć z sytuacją bezprecedensową. W społeczności szkolnej 
czuło się niepokój, jak i pobudzenie – w końcu uczniowie stali się 
świadkami czasów, o których zapewne będzie wzmianka 
w podręcznikach historii. Maturzyści upatrywali w dwutygodniowym 
„urlopie” szanse na samodzielne przygotowanie do matury, 
nie wiedzieli wtedy, że 11 marca okaże się ostatnim dniem szkoły 
w ich życiu. Dwutygodniowa rozłąka rozciągnęła się na okres kilku 
miesięcy.  
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Opustoszały nie tylko szkoły.  Czas dla wielu ludzi się zatrzymał, 
zwłaszcza wtedy, gdy decyzją rządzących ogłoszono zakaz 
wychodzenia z domu. Nie tylko uczniowie musieli się zmierzyć z tą 
trudną sytuacją. Kwarantanna objęła bowiem większość Polaków, 
którzy musieli zmienić swoje dotychczasowe nawyki, priorytety 
i nauczyć się nowego sposobu funkcjonowania, m.in. wymogów 
pracy zdalnej. Zapewne w wielu domach w tym czasie królował 
niepokój i szerząca się niepewność, nie tylko o własne zdrowie i życie, 
ale także o dalszy byt. „Lockdown” wiązał się bowiem z zamknięciem 
miejsc pracy, wielu instytucji publicznych, kawiarni, restauracji – 
miejsc, gdzie niegdyś tętniło życie, gdzie odbywały się poważne, jak 
i te zwyczajne, ludzkie rozmowy, wymieniane były gesty i uśmiechy. 

Błyszczące ekrany telewizorów prezentowały najnowsze 
doniesienia przekazywane przez media informacyjne. Na kolorowych 
wyświetlaczach przez cały dzień ukazywały się liczby, statystyki, 
prezentowano rozmowy z lekarzami, widoki pustych, 
odczłowieczonych ulic, czy dzielnie walczących o życie ludzi 
pracowników ochrony zdrowia.  

Czas pandemii dostarczył wielu istotnych informacji ma temat 
wpływu mediów na ludzkie nastroje. Koronawirus stał się przecież 
tematem niezwykle dochodowym. Zaniepokojeni ludzie chcieli 
wiedzieć jak najwięcej o grożącym im niebezpieczeństwie. Jednak 
pełny odczuwalnego napięcia przekaz, w połączeniu z ciężkimi 
do przyjęcia faktami, powodował znaczne obniżenie nastrojów ludzi. 
Koszmar, znany tylko z filmów science fiction, przerodził się w realną 
rzeczywistość, od której nie było ucieczki.  
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Julia Konefał „Cena perfekcji” 

„Nie dążmy do perfekcji, dążmy do tego, żeby żyć lepiej. 
Regina Brett 
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Julia Konefał „Sowa” 

Sowa przyleciała tu wczoraj czy przedwczoraj i zauważyła mnie. 
Właściwie nawet nie odezwała się do mnie, ale w każdym razie poznała 
mnie. To bardzo uprzejmie z jej strony.  

Alan Alexander Milne  
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Początek pandemii to czas liczb. Pierwsze zachorowania, pierwsze 
zgony, ściskały serca i żołądki Polaków. Realni, rzeczywiści ludzie, 
tracili swoje zdrowie i życie przez mikroskopijną cząsteczkę zakaźną. 
Później jednak, gdy liczby przybierały monstrualne rozmiary, ciężko 
było doszukać się w nich jednostkowego oblicza. Budziły one 
wrażanie odrealnienia, a z czasem powodowały uniewrażliwienie. 
Z nastaniem pandemii świat stał się miejscem odwróconych 
priorytetów, unicestwionych codziennych rutyn. Wymagał 
specjalnego traktowania, zmiany działania, odnalezienia się 
w zupełnie nowej sytuacji. Sprawy największego kalibru stawały się 
mniej ważne, codzienny obowiązek pracy czy szkolnej nauki poddany 
został znacznej modyfikacji, nieprzekładalne egzaminy odbyły się 
w późniejszym terminie, a najważniejsze dla chrześcijan święto 
Wielkiej Nocy przyszło oglądać nam zza ekranu, w domowym 
zaciszu.  

Pandemia podważyła wiele ludzkich priorytetów i udowodniła, 
że Gombrowicz wcale nie mylił się co do obecności Formy w naszym 
życiu. Okazuje się więc, że żyjemy w plastycznej, ulegającej zmianom 
rzeczywistości, która wymaga od nas ciągłego dopasowania. Rzeczy, 
które uznawaliśmy za stałe, tak naprawdę nigdy nimi nie były, 
a sprawiały dotychczas takie wrażenie przez nasz sposób postrzegania 
świata.  

Zmianom uległy również pragnienia i marzenia. Dokładnie 
pamiętam spacer w piękny, kwietniowy dzień z moją mamą. Wokół 
opustoszałe ulice. Gdzieniegdzie tylko pojawiał się drugi człowiek, 
z tym samym wzrokiem pełnym niepokoju. Wtedy przemknęła mi 
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przez głowę pewna myśl. Gotowa byłabym zapłacić, choć za jedną 
chwilę, by oddychać pełną piersią, bez maski, powąchać powietrze 
pachnące kwitnącymi kwiatami, zapomnieć o tym, że rzeczywistość 
spłatała nam figla i przestawiła nasze życie do góry nogami. Marzyłam 
o tym, by być wolna, chociaż na chwilę. Wolna od zakazów, wolna od 
niepokoju, by cofnąć się do czasu „sprzed”, do pięknych dni, gdy nie 
doceniało się uroku ciepłych wiosennych wieczorów.  

Pandemia zmusiła więc człowieka, by doceniał, tęsknił za każdą 
chwilą spędzoną z najbliższymi, z naturą. Nigdy nie przeszło mu to 
przez myśl, że przyjdzie mu żyć w czasie, gdzie w poczuciu 
społecznego obowiązku będzie musiał wyzbyć się niegdyś 
codziennych dla niego zwyczajów. 

Pandemia mimo swoich oczywistych skutków zdrowotnych 
i gospodarczych przyniosła również negatywne żniwo w kontekście 
psychologicznym i społecznym. Według prowadzonych badań, 
wzrosła ilość osób chorujących na depresję czy zespół lęku 
uogólnionego. Większość ludzi odczuwała znaczące obniżenie 
nastroju. Społeczeństwo nauczone żyć osobno, pogrążone 
w codziennym pędzie, zostało dodatkowo poddane izolacji. Obcy 
człowiek mijany ulicą, niegdyś ignorowany, przybrał dziś postać 
zagrożenia. Pomału strach przed zakażeniem wirusem, stawał się 
strachem przed drugim człowiekiem. Zasada ograniczonego zaufania 
przerodziła się w jego brak – nawet w stosunku do własnej rodziny. 
Przecież nigdy nie ma pewności co do działań drugiego człowieka. 
Czy zastosował się do zasad sanitarnych, czy o nich zapomniał? 
Czy spotkanie z nim stanowi śmiertelne zagrożenie, czy przyniesie 
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jedynie nutkę obawy? Powrót do świata po epidemii będzie się więc 
wiązał z odbudowaniem społecznego zaufania, poczucia 
bezpieczeństwa, którego w tym niecodziennym czasie bardzo brakuje. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anna Bąk 
„Dziewczyna z perłą” Jan Vermeer 
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Czas pandemii to również czas uczenia się nowego dialogu. 
Członkowie rodzin, przyzwyczajeni do pośpiechu, spędzający ze sobą 
coraz mniej czasu, podczas wspólnej izolacji musieli nauczyć się 
rozmawiać. Na nowo podjąć naukę kompromisów, dialogu, dzielenia 
wspólnej przestrzeni. Natomiast rozdzieleni przez izolację ludzie 
podejmowali ciężki wysiłek, by pomimo dzielącej ich odległości, być 
ze sobą blisko. Ból płynący z izolacji, tęsknota za kochanymi osobami 
łączyły Polaków. Wspólne zobowiązanie, do powstrzymania szerzącej 
się epidemii, okazało się priorytetem, a pragnienie zjednoczenia 
z najbliższymi odłożone zostało na później.  

Dla psychologów na pewno ciekawą obserwacją było bardzo 
wyraźne zarysowanie mechanizmów obronnych u ludzi. Osoby, które 
w czasie bezpiecznym poddano ankiecie i określiły się jako osoby 
przyjazne, kochające drugiego człowieka, podczas epidemii 
dopuszczały się aktów nienawiści wobec najbardziej narażonych na 
zakażenie wirusem – lekarzy, pielęgniarek, pracowników służby 
zdrowia. Słysząc o przypadkach zostawiania niemiłych wiadomości, 
wezwań do przeprowadzki, odmowy obsłużenia ich w sklepie, rodzi 
się pytanie: Skąd w ludziach tyle braku wdzięczności, tyle zła, mowy 
nienawiści? Odpowiedzią na to pytanie jest strach. Właśnie osoby 
pełne obawy o swoje zdrowie, pod wpływem strachu, dopuszczały się 
czynów pełnych nienawiści.  
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Emilia Roman „Pamiętnik z pandemii” 
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Ciekawym zjawiskiem było również oswajanie rzeczywistości, 
przez humor. Żarty, tzw. „memy” o koronawirusie, często pomagały 
w rozładowaniu napięcia, lęku, który rodził się z obecnego pośród 
ludzi zagrożenia. 

Po zniesieniu większości obostrzeń, świat pomału wraca do 
„normy”. Kawiarnie, restauracje znów przyjmują klientów, 
w sklepach wielu ludzi robi codzienne zakupy. Zakaz wychodzenia 
z domu nie obowiązuje, ulice są pełne śpieszących się dokądś ludzi. 
Media znalazły inne tematy do debat, informacje o koronawirusie 
przybrały raczej postać wzmianki. Ludzkość pomału zapomina 
o wirusie, choć on wciąż jest obecny. Wciąż budzi niepokój, zapala 
czerwoną lampkę. Choć wydaje się, że pomału wracamy 
do „normalności”, wciąż rodzi się pytanie, czy jest to możliwe. 
Czy pragnienie powrotu do czasów sprzed pandemii jest możliwe 
do spełnienia, czy stanowi jedynie nadzieję, która umożliwia 
przetrwanie w rzeczywistości pełnej niepokoju?  

Mimo wszystko świat nie zatrzymuje się, wciąż pędzi dalej. 
Na nowo staramy się zdefiniować pojęcie wolności, bo wciąż ciężko 
nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że człowiek nie jest całkowicie 
wolny, od natury, historii, norm i społeczeństwa. W końcu sama 
ludzkość doznała zniewolenia przez mikroskopijną cząsteczkę 
zakaźną, która podporządkowała sobie ich życie, zmieniła ich 
priorytety i pragnienia. Czas płynie jednak dalej i rzuca ludziom nowe 
wyzwania. Warto więc wciąż mieć nadzieję, że przyszłość przyniesie 
czas lepszy, owocny w bezpieczeństwo, spokój, a pandemia minie, 
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choć zapewne już niedługo przybierze postać „wydarzenia 
historycznego”, które zapisze się na kartach pamięci i historii. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julia Konefał „Balony” 
 
Życie jest jak balon (…) Napompuj świeżego powietrza, a od razu 
stanie się lżejsze.  

Carole Mortimer 
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Julia Śnieżyńska 
Uspokajająca moc burzy 

Pierwszy dzień kwarantanny ‐ burza. Nie lubiłam burz. Burza 
to chaos. Dzikość, nieuporządkowanie, zburzenie ładu i równowagi. 
Niebezpieczeństwo, niepewność, brak kontroli.  

Czyli wszystko to, czego nienawidziłam. 
Epidemia przyszła nagle. Na pewno nikt nie spodziewał się, 

że rozwinie się ona aż do takiej skali. Mamy w końcu XXI wiek ‐ czyż 
to nie my, ludzie, jesteśmy panami tego świata, czyż to nie my 
kreujemy go i rozwijamy? Potrafimy już wynajdować setki 
szczepionek; znaczący rozwój techniki, medycyny, nowoczesnej 
technologii stał się atrybutem naszych czasów. Wydawać by się 
mogło, że niemożliwe jest, by człowiek poddał się sile jakiegoś tam 
wirusa. A jednak. Może za bardzo wierzyliśmy naszej potędze? Może 
myśleliśmy, że jesteśmy bogami, że tylko na sile naszego umysłu 
opiera się świat?  Może jesteśmy współczesnymi budowniczymi wieży 
Babel, których poniosły ambicje i chciwość?  

Jakże szybko i boleśnie sprowadzono nas na ziemię.  
Zaraza ta była trochę jak niedocenione, zbagatelizowane 

niebezpieczeństwo. Póki bezpośrednio nas nie dotknęło, po prostu 
było ono gdzieś daleko. Niebezpieczeństwo, które najpierw cicho 
i nieśmiało wchodzi w nasze codzienne życie, przyzwyczaja nas 
do swojej obecności. Z czasem robi się coraz śmielsze, 
bezwzględniejsze, nie obawia się nikogo i niczego, bo cóż mu może 
zagrozić? W momencie, gdy zdamy sobie sprawę, do czego może 
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doprowadzić, dopiero dociera do nas, jak bardzo jesteśmy bezsilni 
wobec niego. Może przez pewien czas oszukiwaliśmy samych siebie, 
że panowaliśmy nad sytuacją; nie chcieliśmy może zobaczyć bądź 
dopuścić do siebie myśli, że jesteśmy zdani na łaskę lub niełaskę losu. 
Gdy w końcu otrząsnęliśmy się z pierwszego szoku i przejrzeliśmy na 
oczy, zobaczyliśmy, że była to bomba, która wybuchła 
w odpowiednim momencie i wywołała swój zamierzony efekt: chaos, 
panikę, dezorientację. Brutalnie mówiąc, byliśmy niczym wobec jej 
potęgi. 

Epidemia skupiła na sobie całą naszą uwagę. Wchodziła 
do naszego życia stopniowo, ale pewnie. Na początku wydawała się 
odległą legendą ‐ gdzieś w dalekiej, orientalnej Azji czyha 
niebezpieczeństwo, coś dziesiątkuje ludzi, sieje strach.  Nikt nie wie, 
skąd się wzięło, czym jest, jego pochodzenie owiane jest tajemnicą. 
Brzmi jak bajka opowiadana na dobranoc, by przestraszyć dzieci, jak 
opowieść snuta przy ognisku.  

Wtedy jeszcze nikt nie wierzył, że to naprawdę uderzy w nas już 
za niedługo. 

Wkrótce przekonaliśmy się, jak szybko to postępowało. Włochy. 
Hiszpania. USA. Anglia. Najgorsza była niepewność. Nieuniknione 
było nadejście ‐ pytanie: Kiedy?  Czekamy na coś, czego nie widać, nie 
wiadomo, jak z tym walczyć i czy w ogóle możliwa jest jakakolwiek 
walka.  
Gdy wirus nadszedł, nie chcieliśmy się mu poddać. Codziennie 
uczyliśmy się, jakie kroki należy podejmować, czego należy się 
spodziewać, próbowaliśmy zapobiegać. Tak jak dzieci dopiero 
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zaczynające poznawać niesamowity świat od podstaw, my 
poznawaliśmy naszego wroga.  

Długo zabierałam się do napisania tego, co czuję, co myślę, gdyż 
sama przed sobą nie chciałam przyznać się, że w pewnym momencie 
naprawdę się bałam. Życie każdego z nas niewątpliwie uległo zmianie. 
Początek epidemii wydaje się dla mnie niezwykle odległy. Czasem 
miałam wrażenie, jakby trwała ona nieprzerwanie od wielu lat. 
Całkowicie zatarła mi się w pamięci granica czasu „sprzed” i „po” 
epidemii. Choć jeszcze za wcześnie, by mówić o czasach „po”. Bo 
jakby nie patrzeć, cały czas jest z nami. Powoli zaczynamy rozumieć, 
z czym mamy do czynienia, mamy już wiedzę, jak się bronić. Tym 
razem najlepszą obroną nie jest atak, a pasywne, spokojne 
wyizolowanie się. Ale właśnie to jest najtrudniejsze. 

Człowiek to zdecydowanie „zwierzę stadne”. Samotność nie jest 
wpisana w naszą naturę. Od zarania dziejów człowiek, by przetrwać, 
łączył się w grupy. Teraz, by móc przetrwać, człowiek musi rozdzielić 
te grupy. Musi się od nich odciąć, by zminimalizować wszelkie ryzyko. 
Oczywiście nie da się tego zrobić w stu procentach. Praca, zakupy, 
nagłe wypadki czy niezbędne sprawy w urzędach to nie są rzeczy, 
które można wyrzucić z naszego życia lub ich uniknąć. Jednak, 
doszliśmy do takiego momentu w rozwoju ludzkości, że sporo spraw 
można przeprowadzić, załatwić zdalnie. Jak dobrze, że nadeszła 
rewolucja 4.0! 

Na pewno nie był to łatwy do zaakceptowania fakt, że wszelkie 
kontakty z innymi należy sprowadzić do minimum. Dotyczyło 
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to zarówno dorosłych, jak i młodzieży czy dzieci. „Stanęły” w końcu 
i szkoły!   

Do lekcji online przyzwyczaiłam się zaskakująco (dla siebie 
samej!) szybko. Niby większość pozostała bez zmian: ten sam 
nauczyciel danego przedmiotu, przerabiany materiał taki sam jak 
na „zwykłych” lekcjach. Dziwne było jedynie dla mnie wstać rano 
i zamiast szybko przygotowywać się na busa do szkoły, szykowałam 
laptop i szukałam do niego ładowarki. Choć muszę przyznać, 
że bardzo przyjemny był fakt, że pospieszne robienie makijażu, 
jedzenie śniadania w biegu (o ile w ogóle zdążyłam je zrobić) i bieg na 
przystanek zastąpiło spokojne obudzenie się w wygodnym łóżku 
i powolny rytuał parzenia mojej ulubionej czarnej kawy bez cukru. 
Myślę, że podobnie uważają moi znajomi.  

Właśnie. Znajomi. Przyjaciele, koleżanki i koledzy. Ci bliżsi lub ci, 
których tylko mijałam na szkolnym korytarzu. Tęskniłam za nimi: 
za ich twarzami, nieraz zmęczonymi, z podkrążonymi oczami, nieraz 
roześmianymi, cieszącymi się z piątki z matematyki, nieraz 
zatroskanymi zapowiedzianą kartkówką.  

Tęsknię za szczegółami: za kawą ze szkolnego automatu 
(w szczególności za czekoladowym cappuccino!), za wylegiwaniem 
się na kanapach przed salą od języka angielskiego, za wiecznie 
przeludnioną szatnią okupowaną na przerwach, za staniem w długiej 
i krętej kolejce w sklepie na długiej przewie, za biegiem na dworzec, 
by zdążyć na kurs do domu.  

Teraz myślę, że nie doceniałam tamtych chwil. Ich wartość widzę 
dopiero po ich stracie.  
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Aleksandra Stawiarska „Alternatywa pandemii” 
Sztuka życia polega mniej na eliminowaniu naszych problemów, 
a bardziej na rozwijaniu się dzięki nim. 

 Bernard M. Baruch 
 
 

 

 

 

 

 

Jan Kiełb „Nocą dnia XXXI” 
W nieszczęściu jest cząstka abstrakcji i irrealności. Ale kiedy abstrakcja 
zaczyna nas zabijać, trzeba się zająć abstrakcją.  

Albert Camus 
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Pandemia mimo swojej straszliwości nauczyła mnie doceniać 
każdy moment, każdy szczegół. Wymusiła na mnie, abym się 
zatrzymała na chwilę, zwolniła w życiu. Ten ogromny pęd, w którym 
cały czas żyłam, nagle gwałtownie się zatrzymał. Jakby za dotknięciem 
magicznej różdżki, wszystko stanęło. 

Ale chyba tego było mi trzeba. Zatrzymania się. 
Nauczyła mnie także, że każdy chaos można opanować. 

Nie można bać się niespodziewanego, nie można stać i załamywać 
ręce, gdy na drodze znajdzie się przeszkoda. Takich dramatów może 
być więcej w przyszłości. Nie wiemy, czego możemy się spodziewać, 
ale różne przeszkody były, są i będą częścią naszego życia. Gdy już się 
pojawią, nie możemy stać sparaliżowani strachem, tylko musimy 
wyjść im naprzeciw. 

Ruszyć do walki z podniesioną głową.  
Dziś idę na kolejny spacer z psem. W trakcie pandemii 

wchodziłam na nie trzy razy dziennie. Po dwudziestym szóstym razie 
przestałam liczyć. Prawdopodobnie mój pies ma mnie już dość. 

Idę polami, ścieżką, na której znam już każdy kamień i dołek. 
W pewnym momencie wiatr wzmaga się, granatowe, ciężkie chmury 
przeganiają te małe, lekkie, białe. Nadchodzi burza.  

Dziś jest już dla mnie piękniejsza.  
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Anna Paczocha „Upadek” 

Podstawą rzeźby jest uszkodzona ławka. Symbolizuje ona upadek 
– tragiczną sytuację na całym świecie, spowodowaną pandemią 
koronawirusa.  

Książka – tytuł i autor książki nie są przypadkowi. W obecnym, 
trudnym czasie każdy ma więcej wolnego czasu, który warto 
spożytkować na czytanie książek.  Tytuł „Inwigilacja” i pytanie 
zawarte na okładce („Jak daleko posunie się władza, by chronić 
obywateli?”) odzwierciedlają uczucia ludzi, którzy w miejscach 
publicznych mogą być legitymowani, np. gdy wychodzą na spacer. 
Szczególnie dotyczy to osób objętych kwarantanną, których 
codziennie odwiedzają funkcjonariusze, sprawdzając czy nie 
naruszyli warunków odosobnienia. Ograniczone zostały prawa 
obywatelskie w imię ochrony zdrowia i życia mieszkańców. 
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Mandaty – w pobliżu książek leżą druki mandatów, które 
są wręczane osobom łamiącym przepisy prawne. 

Kamerki i słuchawki – jest to nawiązanie do lekcji prowadzonych 
przez Zooma, a także możliwości komunikowania się z innymi 
osobami, w tym bliskimi, wyłącznie poprzez przekaz internetowy. 

Telefon – wraz z aplikacją Zoom to urządzenie, którego 
nieustannie w obecnym czasie używamy. 

Zwiędnięte kwiaty – symbol pogarszającej się sytuacji w wielu 
krajach na całym świecie.  

Krzyż karawaka – krzyż św. Zachariasza, powstały 
w średniowieczu, w celu ochrony przez zarazą. 

Ustawy i rozporządzenia – obecnie powstaje wiele nowych 
przepisów prawnych, z którymi należy się zapoznać i przestrzegać ich. 

Środki do dezynfekcji, rękawiczki, maseczki, wezwanie 
do powrotu do domu – w tym czasie powinniśmy szczególnie dbać 
o nasze bezpieczeństwo. 

Piłka do siatkówki – jako symbol aktywności fizycznej 
w domowych warunkach. Kolor i miejsce położenia piłki 
nie są przypadkowe. Widniejące kolory symbolizują Włochy, 
a miejsce (na samym dole instalacji) wskazuje na tragiczną sytuację 
w tym kraju. 

Biało-czerwona taśma – symbol ograniczeń w poruszaniu się, 
niedostępności wielu miejsc. 

Bocian – górujący nad pozostałymi przedmiotami bocian oraz 
dorodne tulipany stanowią symbole nadziei na lepsze jutro. 
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Iga Domańska 
*** 

Doszukuję się w tej izolacji pozytywów, jednak w głębi duszy 
zastanawiam się, czy w ogóle ma sens i czy rzeczywiście jest nam 
potrzebna… 

W każdym razie jest to na pewno czas, który powinnam 
wykorzystać jak najlepiej. Nie chodzi mi tylko o „przetrwanie”, 
ale przede wszystkim o samorozwój oraz wprowadzenie dobrych 
nawyków, które pozwolą mi lepiej się organizować oraz zdrowo żyć. 
Mam teraz czas na czytanie książek, oglądanie filmów i mnóstwo 
innych czynności, na które nigdy nie miałam czasu lub nie przyszłyby 
mi nawet na myśl. Ostatnio na przykład zainspirowana obrazem 
„Kobieta z wachlarzami” Edouarda Maneta, postanowiłam stworzyć 
własną wizję tego dzieła, nawiązującą do czasu kwarantanny. Jak 
widać na załączonej fotografii, pobyt w domu wcale nie musi być 
nudny. 
 

 

 

 

 

 

Iga Domańska  
„Kobieta z wachlarzem” Edouard Manet 
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Warto produktywnie wykorzystać sytuację, w jakiej się 
znajdujemy. Nie ma sensu siedzieć bezczynnie i zamartwiać się 
wiadomościami o kolejnych zakażeniach koronawirusem. 
Zdecydowanie lepiej na przykład zrobić porządki, nie tylko w domu 
czy na pulpicie komputera, ale też w głowie. Poukładanie myśli 
pozwoli nam spojrzeć na świat z innej perspektywy. 

Codzienna rzeczywistość przenosi się do internetowego świata. 
Niezmiernie cieszę się, że nasza szkoła tak dobrze funkcjonuje 
podczas kwarantanny, która to - sama w sobie - jest ważną lekcją 
życia, a z niej warto wyciągnąć wnioski. Myślę, że przede wszystkim 
dzięki niej każdy z nas będzie teraz bardziej doceniać zdrowie, kontakt 
z ludźmi face to face oraz możliwość nauki. Myślę, że marzeniem 
wielu osób jest powrót do normalności i żywię ogromną nadzieję, 
że nastąpi on już niebawem. 
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Julia Turbacz „Autoportret” 
Mężczyźni zamykają kobietę w kuchni lub buduarze – i dziwią się, 
że jej horyzont jest ograniczony; podcinają jej skrzydła – i ubolewają, 
że nie umie latać. 

Simone de Beauvoir 



Tomik 10  BIBLIOTEKA HETMANA 
 

46 

Projekty wykonali:  Anna Bąk, Karolina Błażkiewicz, Alicja Boczula, Kinga 
Brzuś, Antoni Cichoń, Wiktoria Dereń, Kuba Dryś, Michalina Gosztyła, 
Zuzanna Grabowska, Gabriela Homarowicz, Dominika Jajko, Aleksandra 
Justyna, Martyna Justyniarska, Gabriela Kasprowicz, Michał Kędzia, Karolina 
Kosior, Oliwia Kotarba, Anna Krasoń, Magdalena Krzyżek, Julia Lewczyk, 
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Martyna Łukasiewicz, Martyna Malinowska, Alicja Nowak, Mikołaj Nowak, 
Paulina Orlińska, Alicja Paszko, Wiktoria Pruszyńska, Emilia Roman, Julia 
Sałata, Maria Sałata, Paulina Stasiak, Piotr Stasiak, Martyna Szmołda, Szymon 
Szulich, Julia Szyszkowska, Emilia Ślęp, Julia Śliwińska, Klaudia Śliwińska, Julia 
Teter, Julia Turbacz, Wiktor Twardowski, Maciej Walewski, Jakub Wit, Liwia 
Wołosz. 
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Oliwia Kotarba, Aleksandra Justyna 
Pandemia 

Pandemia, pandemia, 
Domowa akademia. 
Uczymy się zdalnie, 
I nie jest banalnie! 
Nauczyciele w necie strofują, 
Uczniowie ocenami się stresują. 

Chociaż na spacer czasem wychodzimy, 
To z nikim się nie widzimy. 
Bardzo długo to trwa, 
Nie pamiętam, jak wygląda twarz twa. 
Za to w domu mama, tata, ja i brat, 
Nadrabiamy wiele lat. 

Koronawirusie, idź stąd precz! 
To zabawa zacznie się wręcz. 
Znowu się spotkamy, 
Razem gdzieś się udamy. 
Będziemy spacerować po świt, 
I nie jest to żaden mit. 
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Przytulić cię pragnę, 
Bardziej niż włoską lasagnę. 
Wolności smak poczuć chcę znów, 
Nie tylko takiej ze snów.  
Wolności prawdziwej mi potrzeba, 
Usłyszeć szum morza i zobaczyć błękit nieba. 

Pandemio, skończ się już! 
I więcej się nie dłuż.   
Daj nam wrócić do normalności, 
Niech nikt już się nie złości. 
Widoku maseczki mam dość, 
Bo to daje nieźle w kość! 

Bo zachwyca dużo nas, 
A widzimy tylko las. 
Gdzie dawna normalność? 
Bo to absurdalność!   
Niech skończy się już ten zły czas,  
I więcej złego nie spotka już nas. 
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Maciej Walewski   
„Ja podczas kwarantanny” 
 
W ciszy słychać więcej, 
w samotności więcej widać. 

Paweł Smoleński 
 

 

 

 
Katarzyna Mazurkiewicz 
„Świat w objęciach” 
 
Mamy tylko jedną Ziemię, a jej 
przyszłość zależy od każdego, na 
pozór niewielkiego, ludzkiego 
działania, zależy od każdego z 
nas.  

Florian Plit 
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Alicja Boczula „K2. Góra marzeń” 

Nie powinniśmy ośmielać się oceniać tych, którzy szukają 
niebezpieczeństw w najwyższych górach świata, i żądać, by powiedzieli, 
jaki ma sens to, co robią. Gdy płacą najwyższą cenę za swoją pasję, 
po prostu powinniśmy o nich pamiętać...  

słowa Wandy Rutkiewicz wypowiedziane po śmierci Jerzego Kukuczki 
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Kinga Brzuś 
Kartka z pamiętnika z czasów pandemii 

Piątek, 01.05.2020 r. 
To już dokładnie 51. dzień odkąd wszyscy musieliśmy całkowicie 

zmienić nasze życie, ograniczając wyjścia, spotkania i wyjazdy... 
Jesteśmy zamknięci w czterech ścianach, oglądamy w kółko 
wiadomości, czytamy informacje na temat wzrostu zachorowań 
i zgonów z powodu koronawirusa. Z tego wszystkiego moja mama 
zaczęła prowadzić swoje zapiski, ile przybywa ofiar i zarażonych 
w Polsce, województwie, powiecie i w mieście Tarnobrzegu. Zrobienie 
zakupów wygląda powoli jak wyjście na pole bitwy, gdyby nie tata, 
to nie przetrwalibyśmy długo na samej mące i makaronie. Pomijajam 
fakt maseczek, w których zaczynam się dusić po kilku minutach :) 
Siedzimy praktycznie całe dnie przed komputerem i czekamy na lekcje 
online i kolejne zadania domowe. Nie jest to łatwe ani dla nauczycieli 
(skąd wiem? Mama jest nauczycielką), ani dla nas – uczniów. 
Z pewnością jest to czasami zabawne, ale czasami potrafi poszarpać 
nerwy. Niestabilne łącza, brak internetu, zacinanie podczas lekcji 
z efektem „harmonijki” - to tylko kilka z minusów, z jakimi 
się musimy mierzyć każdego dnia. Czekam niecierpliwie na dzień, 
w którym nareszcie będę mogła wyjść bez obawy, że przyniosę „coś 
niechcianego” do domu. 

Podsumowując, każdy dzień aktualnie jest bardzo monotonny. 
Siedzę od rana do nocy z nosem w książkach i brakuje mi bardzo 
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kontaktu z innymi ludźmi, ale trzeba żyć z dnia na dzień i cieszyć się 
zdrowiem, póki je mamy :) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Natalia Tysa „Koronaprzyjaciel” 
 

Szczęście można znaleźć nawet w najciemniejszych czasach, trzeba 
tylko pamiętać, aby zapalić światło.  

J.K. Rowling 
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Natalia Koper 
Izolacja 

Często słyszymy, iż człowiek jest kowalem swojego losu. 
Utwierdzamy się wtedy w przeświadczeniu, że mamy pełną kontrolę 
nad naszym życiem i - dzięki odrobinie pozytywnego nastawienia - 
możemy wszystko. Jednak czasem, ku wielkiemu zaskoczeniu, 
w naszym idealnie zaplanowanym życiu zdarzają się sytuacje, na które 
nie mamy wpływu. 

Wracając myślami do początku tego roku, odświeżają się 
w naszych głowach wielkie marzenia i cele, ogromna wiara w ich 
spełnienie. Wkrótce miał nastać magiczny czas wchodzenia 
w dorosłość. Umysły przepełnione były tysiącami pomysłów. Plany 
licznych podróży, wakacyjnych spotkań, celebrowania młodości. Lecz 
niespodziewanie stanęliśmy w obliczu pandemii, do której nikt nie był 
w stanie się przygotować. Pojawił się strach przed nieznanym. 
Dotychczasowe plany przestały mieć znaczenie. Musieliśmy 
przystosować się do nowej rzeczywistości. Stworzyć nową rutynę, 
która pozwoliłaby nam poczuć choć odrobinę normalności. 

Z początku samotne dni w domowym zaciszu nie stanowiły 
problemu. Była to chwila odpoczynku od zawrotnego tempa 
codzienności. Moment dla siebie, dla rodziny, dla wszystkich 
odwlekanych przyjemności. Lecz z czasem brak obowiązków 
doprowadzał do bezczynności. Budząc się każdego poranka bez celu, 
zaburzając właściwy rytm dnia, zatracamy także motywację 
do jakichkolwiek zmian. Czujemy się uwięzieni. Zamknięci 
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w czterech ścianach i we własnym umyśle. Zaczynamy 
rozpamiętywać wydarzenia z przeszłości. Analizujemy wszystkie 
błędy i potknięcia. W końcu nie mamy wpływu na przyszłość. Nie 
posiadamy także kontroli nad tym, co tu i teraz. A to właśnie poczucie 
kontroli jest tym, czego najbardziej pragniemy. 

Nie warto jednak walczyć ze wszelkimi przeciwnościami losu. 
Należy pogodzić się z tym, co nieuniknione i zapytać samego siebie, 
czego ze znanej dotychczas normalności najbardziej nam brakuje. Kto 
tak naprawdę tworzy naszą codzienność? Czego najbardziej 
pragniemy? Powinniśmy spojrzeć na ten czas izolacji jak na pauzę, 
która daje możliwość refleksji skłaniających do poprawy 
dotychczasowego życia i nas samych.  
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Patrycja Pacholska „Koty” 
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Patrycja Pacholska „Pantera” 

 
Zwierzęta pomagają nam ponownie nawiązać bezpośredni kontakt 
z mądrymi realiami natury, utraconymi dla cywilizowanego 
człowieka. 

 Konrad Lorenz 



Tomik 10  BIBLIOTEKA HETMANA 
 

58 

Karolina Błażkiewicz 
 

Wpis do pamiętnika z czasów pandemii nr X 

Nadchodzi kolejny dzień kwarantanny - kolejny dzień pandemii. 
Codziennie rano, po południu i wieczorem wykonuję te same 
czynności. Dni bliźniaczo do siebie podobne są efektem samoistnie 
stworzonej rutyny. Ona pomaga to wszystko spokojnie przetrwać. Nie 
wychodzę z domu. Nie ryzykuję i wolę bezpieczne zacisze własnego 
domu i ogrodu. Co jakiś czas obserwuję ptaki na niebie i zastanawiam 
się, jak długo to jeszcze potrwa i czy pozwoli to odrodzić się chociaż 
trochę naturze. Tak mijają tygodnie. Przyjmuję to spokojnie. Przecież 
nic nie trwa wiecznie, a moja złość nic nie zmieni. Ale te dni nie muszą 
być tak szarobure. Chwile spędzone z rodziną po tak długim czasie 
bycia zabieganym i odłożone na „kiedyś” hobby, które mogą teraz 
wypełnić ten czas. To przynosi uśmiech i mój optymistyczny umysł 
myśli sobie: „Nawet najgorsze sytuacje mają dobre momenty i ich się 
trzymajmy”. 

 
Zwyczajny Uczeń 
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Gabriela Homarowicz i Emilia Roman 
„Dwie Fridy” Frida Kahlo 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabriela Homarowicz 
„Czytająca kobieta” Ivan Kramskoy
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Jakub Bednarski  
*** 

Specyficzny, dziwny dla ludzkości nastał czas. 
Ciężka sytuacja obciąża i krzywdzi nas. 
Każdy boi się też niewidzialnego wroga, 
który dla naszego życia wystawia roga, 
próbuje zabić, albo skrzywdzić nasze zdrowie 
a w swej całej nikczemnej i złej ozdobie 
zmienił nasz świat, życie, egzystencję na nowe. 
Wszystkie dziedziny naszego życia, owe 
zamienił w piekło, coś nie do wytrzymania. 
W czasach trwania tej pandemii 
każdy spędza najwięcej chwil w domowym zaciszu 
aby unikać kontaktu z ludźmi.  
Siedzenie w domu sprzyja nudzie, walczymy 
z tym uczuciem, oglądając film, warzymy 
wszelakie potrawy, jednym słowem uczymy 
się walczyć z nudą. Różne książki czytamy, 
na przykład „Wesele”, dramat od Wyspiańskiego  
albo „Wiedźmina” od Andrzeja Sapkowskiego. 
Wychodzimy w maseczkach, obostrzenie 
takie, różne rzeczy zakażenie 
spowodowało w prawie polskim i życiu 
każdego z nas. Teraz miasta są puste, 
często zobaczymy symboliczną też chustę 
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na twarzy przypadkowego przechodnia ulic. 
Chusta zakrywa krzywy grymasik jego lic, 
ponieważ każdy tęskni już za normalnością 
i takie grymasy mogą być codziennością, 
bo takie życie może nam się nie podobać 
idzie po prostu człowiekowi zwariować. 
Ale bądźmy silni, nie poddawajmy się 
mimo wszystko, bo to minie na pewno 
i nasza codzienność narodzi się na nowo. 
A teraz trzymajcie się zdrowo, myjcie rączki, 
aby szybciej wrócić od choroby gorączki 
i aby już dwudziestego piątego maja 
radośnie wkroczyć stęsknionym do naszej szkoły… Hetmana 
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Martyna Szmołda 

„Autoportret z zabandażowanym uchem” Vincent van Gogh 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zuzanna Panejko 
„Portret malarki Niny Suzdalevej” Alexander Oreshnikov
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Emilia Piątek 
Pamiętnik z pandemii 

Przed kwarantanną stawałam na nogi już o 5:00 rano, dlatego też 
poczułam ulgę, kiedy mogłam obudzić się dwie godziny później i zejść 
na zdalne lekcje w piżamie. W domu łatwiej jest mi się skupić i wolę 
tę formę zajęć. Introwertykom, takim jak ja, trwająca kwarantanna 
nie przeszkadza. Ograniczony kontakt z ludźmi brzmi dla mnie jak 
wybawienie. Po godzinie 13:00 wychodzę do ogrodu. Mam 
to szczęście, że mieszkam w domu. Świeże powietrze sprawia, że czuję 
się lepiej. Tata na ten moment pracuje zdalnie. Mama jest lekarzem 
i zwykle nie ma jej cały dzień, ale jestem już do tego przyzwyczajona. 
Ostatnio zaczęłam się o nią martwić, ponieważ wygląda na mocno 
przemęczoną. Pokazała mi swoje zdjęcie w kombinezonie, w którym 
musi przyjmować pacjentów. Dopiero wtedy zrozumiałam, 
że sytuacja w Polsce jest poważna. Mimo wszystko dostrzegam, 
że relacje w mojej rodzinie znacznie się polepszyły. Pandemia 
spowodowała, że zaczęliśmy spędzać ze sobą więcej czasu. Najbardziej 
ekscytujące są zakupy o godzinie 22:00. W sklepie zwykle mało ludzi, 
każdy w maseczce i rękawiczkach. Zwykłe z pozoru czynności stały się 
obecnie wielką atrakcją.  

Dzisiaj zobaczyłam pierwszy wiosenny kwiat lilii wodnej i żabę, 
która rozpoczęła gody. 
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Emilia Piątek 
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Urszula Żak  
Pandemiczne abecadło 

A – Antyszczepionkowcy. Ruch społeczny, który przed pandemią 
sprzeciwiał się, wbrew faktom i rzetelnej wiedzy naukowej, 
obowiązkowym szczepieniom ochronnym. W czasie pandemii do 
fikcyjnych zarzutów o wywoływanie przez szczepionki autyzmu 
dołączyły: czipy kontrolujące świadomość i zmianę ludzkiego DNA. 

A – Antycovidowcy. Grupa społeczna pokrewna 
antyszczepionkowcom negująca istnienie pandemii koronawirusa. 
Niektórzy z antycovidowców twierdzą nawet, że śmierć chorego 
na COVID-19 następuje wskutek podłączenia go do respiratora. 

B – Bezobjawowy COVID-19. Pewien odsetek ludzi przechodzi 
chorobę nawet o tym nie wiedząc, niestety zarażając innych. Są wśród 
nich kochający bezobjawowo, którzy często znajdują sobie 
współistniejące partnerki. 

C – COVID-19 (ang. Coronavirus Disease 2019). Ostra choroba 
układu oddechowego, pierwszy raz rozpoznana i opisana 
w listopadzie 2019 w Chinach. Do Polski przybyła w lutym 2020 r. 
Polskim „pacjentem zero” był mieszkaniec Cybinki k. Zielonej Góry. 

C – Classroom. Szkolny system porozumiewania się w sprawach 
zadań domowych, sprawdzianów, materiałów do lekcji. Stanowi 
on uzupełnienie Librusa, którego uczniowie naszej szkoły znają 
od dawna.  
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Anna Krasoń  

„Mona Lisa” Leonardo da Vinci 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
Alicja Sierant  

„Maria Magdalena pokutująca” Nicolas Régnier 
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Maria Sałata 
„Dama z gronostajem” Leonardo da Vinci 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liwia Wołosz  
„Portret żony artysty” Ivan Konstantinovich Aivazovsky
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D – DDM: dystans, dezynfekcja, maseczka. Łatwa do zapamiętania, 
trudniejsza do zastosowania zasada profilaktyki zakażeniom COVID-
19. Istnieje też prostsza wersja tej zasady: Do DoMu! 

E – Epidemia. Przestarzałe słowo wyparte przez pandemię. Podczas 
pandemii nie ma epidemii innych chorób. Ludzie nie chorują, nie 
zapadają już na żadne inne choroby – przynajmniej ochrona zdrowia 
nic o nich nie wie. 

F – Foliarze. Znajomi antyszczepionkowców, którzy bardziej 
niż szczepionek boją się technologii 5G. Foliarza najłatwiej rozpoznać 
po postach udostępnianych na Facebooku lub improwizowanej klatce 
Faradaya z folii aluminiowej. 

G – Grupa zero. Medycy, którzy są szczepieni przeciw 
koronawirusowi w pierwszej kolejności. Do kolejki bez kolejki 
ustawili się niektórzy celebryci i artyści, co wywołało skandal 
polityczno-obyczajowy. 

H – Hybrydowe nauczanie. Model nauczania, który miał 
powstrzymać rozwój pandemii w roku szkolnym 2020/21. 
Zastosowano go jednak dopiero, gdy wielu nauczycieli i uczniów 
wylądowało na kwarantannie i w izolacji. Niektórzy rozumieją 
hybrydowość jako połączenie obecności na lekcji i na Facebooku 
jednocześnie. 

I – Izolacja. Okres przynajmniej 10 dni, kiedy zakażony 
koronawirusem, znajduje się pod troskliwą opieką lekarza 
rodzinnego, sanepidu i policji.  
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J – Jednoimienny szpital. Tę nazwę wymyślono, aby dziennikarze nie 
musieli w relacjach z pandemii przydługo mówić: „szpital powiatowy 
przekształcony w szpital zakaźny dla chorych na COVID-19”. 

K – Kwarantanna. Marzenie każdego ucznia, gdy zbliżał 
się sprawdzian z matematyki – przynajmniej do czasu, kiedy na tę 
kwarantannę trafił.  

L – Lockdown. Pojęcie nieprzetłumaczalne na język polski, na myśl o 
którym restauratorom, hotelarzom, góralom, klientom siłowni, 
miłośnikom kina, teatru, dyskotek, czyli właściwie wszystkim 
ludziom - pięści same się zaciskają.   

M – Memy . Dla niektórych główne źródło wiedzy o koronawirusie. 

N – Narodowy. Obowiązkowy człon każdej nazwy wymyślonej przez 
rząd w ostatnim roku. Na przykład: Narodowy Program Szczepień, 
Narodowa Kwarantanna, Narodowy Szpital Tymczasowy, Straż 
Narodowa. 

O – Ozdrowieniec. Najpierw pechowiec, a później farciarz. Nie grozi 
mu już COVID, innym też nie zagraża. Gdyby jeszcze mógł pojeździć 
na nartach… 

P – Przyłbica. Element ochrony osobistej, dzięki któremu każdy 
może przez chwilę pomarzyć o byciu rycerzem. „Zakuty łeb” to brzmi 
dumnie.  

R – Raport koronawirusa.  Lekcja statystyki online odbywająca się 
codziennie o godzinie 10:30. Liczbę zakażonych, zgonów 
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i ozdrowieńców przeliczamy na milion mieszkańców i za każdym 
razem wychodzi, że jest u nas lepiej niż w Niemczech, Czechach 
czy Burkina Faso. 

S – Szkoła z TVP. Znany program edukacyjny z początków pandemii. 
Uczniowie ze zdziwieniem stwierdzali: Jak dobrze i ciekawie było 
w naszej szkole! 

T – Test na obecność koronawirusa. Pozytywny, nie oznacza zdany, 
wręcz odwrotnie. Najlżejsza konsekwencja to zamknięcie w czterech 
ścianach na minimum 10 dni, bez smaku i węchu.  

U – Utrata smaku i węchu. Strata niewielka, bo chorobie towarzyszy 
także utrata apetytu. Charakterystyczny objaw, po którym osoby 
z naszego otoczenia trafiają na kwarantannę.  

W – Wuhan. Nikomu nieznane miasto w Chinach – przynajmniej 
przed 2019. Tutaj wszystko się zaczęło… 

Z – Zdalna nauka.  Eksperyment edukacyjny na światową skalę. 
Przyspieszony kurs obsługi programów komputerowych i Internetu 
przez uczniów i nauczycieli. Uczeń nieprzygotowany dostał nową 
wymówkę, która zastąpiła przedpandemiczne „paluszek i główka…”: 
„Proszę pani, Zoom mnie wyrzucił”. 
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Martyna Malinowska i Wiktor Twardowski 
„Portret małżonków Arnolfinich” Jan van Eyck
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Michał Paszta 
I Still Hope 

 
Running out of lonely days 
Hiding from sunshine rays 

Through life’s highs and through life’s lows 
Someone’s up and someone falls 

Questions – I can’t answer for 
Evenings – wasted behind the door 

Letters – without responses 
It should have never become like this 

Please, remind me if I get lost 
and forgive me if I forget 

that no matter what it would cost 
you were with me since we had met 

even though you came so far 
you remember who we are  

wish that I could be back then 
have a chance to hold you once again 

Good things come to those who wait 
Know the patience my old friend  

I might be right, I might be wrong 
I still hope it won’t last long 

Questions – I can’t answer for 
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Evenings – wasted behind the door 
Letters – without responses 

It should have never become like this 
Please, remind me if I get lost 

and forgive me if I forget 
that no matter what it would cost 

you were with me since we had met 
even though you came so far 
you remember who we are  

 
wish that I could be back then 

 have a chance to hold you once again 
 
 

 
 

Link do piosenki 
https://www.youtube.com/watch?v=3mX5ktJlBEs 

 
Słowa i muzyka – Michał Paszta 
Wokal – Natalia Ciecierska 
Ilustracja – Julia Turbacz  
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Hetmańska seria wydawnicza – Biblioteka „Hetmana” 

Z przeświadczenia, że człowiek twórczy to istota szczęśliwa oraz 
silnie zmotywowana do pracy nad sobą i dla dobra innych, zrodził 
się w 2016 roku pomysł powołania do życia szkolnej serii 
wydawniczej, BIBLIOTEKI „HETMANA”. Jej celem jest 
promowanie w środowisku lokalnym talentów - literackich, 
plastycznych, fotograficznych, naukowych… - kreatywnych młodych 
ludzi z naszej szkoły. W ciągu czterech lat udało nam się wydać aż 
dziewięć autorskich tomików! Były to: 

 Zeszyt 1/2016 p.t. „Opowiadania” Blanki Holuk 
z ilustracjami Patrycji Dziwińskiej i Grzegorza Bieni. 

 Zeszyt 2/2016 p.t. „Logos” – zbiór wierszy Bartłomieja Kupca 
z pracami plastycznymi Sabiny Pięty. 

 Zeszyt 3/2016: tomik matematyczny z zadaniami 
z kombinatoryki uczniów klasy trzeciej z poziomu rozszerzonego 
(Zuzanna Gosztyła, Sebastian Rolek, Martyna Stala, Grzegorz Bienia, 
Michał Ziobro, Eliza Karłowska, Bartosz Paczocha, Adam Kobielski, 
Patrycja Dziwińska, Mateusz Rączka, Alicja Babiak, Jacek Mainardi, 
Miłosz Błoński, Alicja Pazder, Igor Marcjan, Karol Sitowski, Karol 
Szpyt, Agnieszka Lech, Kamil Kozieł), projekt okładki: Kamil Suska. 

 Zeszyt 4/2017 p.t. „Ale gdybyś w końcu był tak” – wybór 
wierszy Pawła Hajduka w oprawie graficznej przygotowanej przez 
Arkadiusza Stokłosę. 
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 Zeszyt 5/2017 p.t. „Zagięcia” – zbiór opowiadań Weroniki 
Koprowskiej z akwarelami Katarzyny Żak. 

 Zeszyt 6/2018 p.t. „Chimica varia” – zbiór z zadaniami 
chemicznymi, poezją i esejami Sebastiana Wojtysiaka z ilustracjami 
Aleksandry Wołek. 

 Zeszyt 7/2019 to promujący czytanie „Tu, tam czytam” – 
teksty uczniów (Dominika Matusiewicz, Julia Lewczyk, Maria Rożek, 
Izabela Wiater, Jan Ziętek, Antek Serwan, Franek Ciach),  
absolwentów (Iwona Grosicka-Dybus, Mateusz Kupiec,  Zofia 
Dobrowolska, Jacek Mainardi, Katarzyna Uzar), nauczycieli (Urszula 
Żak) i przyjaciół „Hetmana” (Małgorzata Makowska-Brzychczyk, 
Mieczysław Godyń, Alicja Młynarczyk, Maria Okulska); prace 
plastyczne (Patrycja Pacholska, Julia Turbacz, Julia Krzeszowska, 
Magdalena Ciach, Tomasz Ciach, Zuzanna Grabowska, Martyna Lis, 
Anna Popczyk-Borowiecka, Milena Nowak, zdjęcia - Dawid Teper).  

 Zeszyt 8/2019 p.t. „W rytmie serca”: wybrane wiersze 
i opowiadanie Adriany Kapały, poezja Eweliny Barszcz i Aleksandry 
Tomczak oraz opowiadanie Karoliny Pakulskiej; ilustracje: Nina 
Żyłowicz. 

 Zeszyt 9/2019 p.t. „Danse macabre” – miniatury prozatorskie 
Kamila Suski z autorską kompozycją muzyczną Magdaleny Bobowik. 

Egzemplarze hetmańskiej serii są dostępne w zbiorach 
regionalnych Biblioteki Pedagogicznej i Miejskiej Biblioteki 
Publicznej w Tarnobrzegu. Trafiły również do kolekcji znanego 
sandomierskiego regionalisty, Bogusława Kędziory. 
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Ukazaniu się kolejnych tomików towarzyszy otwarty dla 
mieszkańców miasta wieczór autorski połączony z koncertem, gdzie 
twórcy opowiadają o swojej pracy, mają bezpośredni kontakt 
z publicznością, udzielają wywiadów i…  dają pierwsze autografy. 
Przy tej okazji swoje talenty muzyczne, wokalne, taneczne, teatralne, 
kabaretowe mogą zaprezentować inni uczniowie szkoły.  
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