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Uczniowie 

na deskach 

teatru. 
Dnia 20 listopada 2013r. odbyła 

się premiera spektaklu pt. 

"Zaginął bez wieści" grupy 

artystyczno-wokalnej "4art", w 

której w skład wchodzą 

uczniowie XXIII Liceum 

Ogólnokształcącego im. 

Nauczycieli Tajnego Nauczania 

w Lublinie. Przedstawienie miało 

miejsce w Teatrze Starym na 

ul. Jezuickiej. Ukazuje ono 

historię trzech rodzin, których 

losy do końca spektaklu nie są 

jasne. Akcja rozgrywa się w 

przedwojennym i wojennym 

Lublinie. Autorką scenariusza 

opartego na faktach jest Pani 

Beata Kozdroń, anglistka 

wspomnianego liceum, 

wspierająca aktorów. 

Wokalistów do występu 

świetnie przygotowała Pani 

Justyna Niezgoda. Osoby 

biorące udział w przedstawieniu 

odznaczyły się ogromną 

dojrzałością. Widzowie, wedle 

późniejszych dyskusji, 

podziwiali perfekcyjnie dobrane 

stroje do epoki i urywki nagrań, 

które zostały w idealny sposób 

włączone do spektaklu.

 

Agnieszka Agnieszka Kowalska 
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Bulimia, choroba 

nastolatek. 
 

Należy do najczęstszych 

zaburzeń odżywania. Bulimia 

(żarłoczność psychiczna) polega 

na występowaniu napadów głodu, 

podczas których osoba chora 

spożywa różnego rodzaju 

produkty w ogromnych 

ilościach, a następnie pozbywa 

się nadmiaru jedzenia 

prowokując wymioty, zażywając 

środki przeczyszczające, 

wykonując lewatywy itd. Często 

towarzyszy innemu zaburzeniu 

odżywiania – anoreksji, czasem 

jednak występuje u osób o 

prawidłowej masie ciała i 

sprawiających pozory zupełnie 

zdrowych.  

 

Przyczyny bulimii 

 

O żarłoczności psychicznej 

możemy mówić, gdy napady 

głodu występują co najmniej 

dwa razy w tygodniu przez 

minimum trzy miesiące. 

Zaburzenie to pojawia się 

cztery razy częściej niż 

anoreksja, a jego powodem jest 

brak samoakceptacji, problemy 

rodzinne, silny stres, brak 

akceptacji ze strony otoczenia. 

Źródeł problemu można 

doszukiwać się także w 

zaniedbaniach emocjonalnych w 

okresie dzieciństwa oraz braku 

ukształtowania odpowiednich 

mechanizmów samokontroli. 

Udowodniono także, że 

występowanie bulimii może być 

wywołane złym funkcjonowaniem 

ośrodka sytości w mózgu, a 

także pewnymi czynnikami 

genetycznymi. Ryzyko 

zachorowania wzrasta więc, 

jeżeli w rodzinie są osoby otyłe 

lub cierpiące na depresję.  

 

Objawy bulimii 

 

Osoby chore mają świadomość 

utraty kontroli nad swoim 

odżywianiem. Często napady 

głodu wyzwala stres, 

przygnębienie, niepowodzenie w 

pracy. W takim momencie 
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spożywają one bardzo duże 

ilości pokarmu, niekiedy nie 

mającego żadnych walorów 

smakowych np. masło, mąka. 

Następnie następują czynności 

kompensacyjne. W jednym 

przypadku (typ 

przeczyszczający) będzie to 

zwrócenie zjedzonego 

pożywienia poprzez wywołanie 

wymiotów czy biegunki, w 

drugim (typ 

nieprzeczyszczający) osoba 

chora skupi się na intensywnych 

ćwiczeniach fizycznych oraz 

drastycznej diecie.  

 

Wkrótce pojawiają się 

objawy  wycieńczenia 

organizmu, takie jak:  

niedobory pokarmowe, 

wycieńczenie, zaparcia, 

odwodnienie, zaburzenia 

miesiączkowania, zaburzenia 

funkcjonowania układu 

pokarmowego, sucha skóra. Do 

tego dochodzą dolegliwości 

natury psychicznej: zły nastrój, 

stany depresyjne, poczucie 

wstydu i upokorzenia, 

uzależnienie od środków 

przeczyszczających i 

wspomagających odchudzanie. 

 

Jak walczyć z bulimią? 

 

Bulimia, jak większość zaburzeń 

odżywiania, jest chorobą 

głównie o podłożu psychicznym. 

Dlatego najlepsze skutki daje 

psychoterapia. Istnieje wiele 

ośrodków prowadzących 

indywidualne i grupowe zajęcia, 

pomagające osobom w takim 

stanie. Lekarz pomoże w 

dobraniu odpowiednich zajęć, 

dostosowanych do stanu i 

preferencji pacjenta. Oprócz 

terapii dobrze sprawdza się 

leczenie fluoksetyną, która jest 

w stanie zredukować znacznie 

intensywność napadów głodu. W 

niektórych przypadkach 

konieczne okazuje się 

równoczesne leczenie 

antydepresyjne. Ogromnie 

ważne jest wsparcie rodziny lub 

bliskich osób podczas walki z 

bulimią. Także likwidacja 

przyczyn jej wystąpienia 

(konflikty rodzinne, stresująca 

praca) może przyczynić się do 

znacznych postępów w szybkim 

powrocie do zdrowia.

 Radosław Gruszczyk 
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Współczesne Safari 

Motyw zwierzęcej panterki. Wygoda, 

ponadczasowość, elegancja teraz w całkiem 

nowym wydaniu. Sprawdzi się nie tylko na 

wieczór.  

 

 

Nasza propozycja: 

Kombinezon, Tom Martinx, 179,99zł, 

torebka, Milosso, 99,99zł, zegarek, O’clock, 

599,99zł, bransoletka, Ring, 299,99zł 
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Panterkowe wariacje  

Spodnie, Denis, 159,99zł, buty, Ładny bucik, 59,99azł, lakier do 

paznokci, Lee Meer, 19,99zł, szorty, Denis,79,99zł, tunika, Joko, 

99,99zł, baleriny, Ładny bucik, 89,99zł, tort, Cukiernia Dekoracyjna, 

159,99zł, spódnica, Foloow, 59,99zł 

 

 

Anna Dziurawiec
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Modna 

praca 

 
Kasia Saba i Marysia Kot 

od lat interesowały się modą, 

zawsze potrafiły w ciekawy 

sposób skomponować strój, 

który sprawiał, że obie 

wyglądały jak panie z 

pierwszych stron gazet.  

Połączyła je pasja, która stała 

się ich pracą.  

 

Spełniając marzenia 

 

               Październik 2005r 

Kasia zaczyna studia na 

Akademii Sztuk Pięknych w 

Łodzi, kierunek projektowanie 

ubioru, od lat marzyła właśnie o 

tym kierunku. Od początku 

swojej edukacji dążyła do tego 

między  innymi przez 

wcześniejsze uczęszczanie do 

Liceum Plastycznego w Lublinie. 

- Zawsze marzyłam o tym, aby 

projektować ubrania, chciałam 

robić to, co kocham – wspomina. 

– Robiąc domowe projekty 

zawsze chciałam, aby ktoś je 

zrealizował.  Dlatego już od 

najmłodszych lat starałam się 

robić to, co sprawia, że chyląc 

się nad kartką, z ołówkiem w 

ręku, mam uśmiech na twarzy.  

Kasia szybko 

zaklimatyzowała się w nowym 

miejscu, często spotykała się z 

nowymi znajomymi. Nowe 

otoczenie sprzyjało jej i 

pozwalało na to, że miała coraz 

więcej inspiracji do 

projektowania. Inspirowało ją 

praktycznie wszystko, stara 

kamizelka pani, która siedziała 

obok niej w tramwaju,  czy też 

kołnierz marynarki 

przystojnego bruneta, który 

mijał ją na przejściu nieopodal 

ulubionej kawiarni. Starała się 

sama tworzyć ubrania, które 

projektuje, jednak nie miała ona 

zmysłu do tego, aby przy 

pomocy maszyny przenieść 

swoje projekty z kartki na 

tkaninę, a na to, aby zlecić 

wykonanie projektu krawcowi 

nie miała pieniędzy. Kasia 
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dzieliła się swoimi projektami z 

innymi prowadząc bloga. –

Cieszyło mnie to, że moje 

projekty mogą się komuś 

podobać, często dodawałam 

posty, wspominałam o tym, że 

chciałabym, aby moje projekty 

„weszły w życie”, otrzymywałam 

miłe komentarze od 

czytelniczek – mówi Kasia. 

Najbardziej jednak ucieszył 

mnie komentarz od Marysi, 

blogerki, która również 

interesowała się tym, co ja. 

Marysia mieszkała w 

Łodzi, ukończyła technikum 

krawieckie i wszelkie możliwe 

kursy w tym kierunku. – Byłam w 

tym naprawdę dobra- mówi- Ze 

skrawka niepotrzebnego 

materiału potrafiłam uszyć coś, 

co budziło podziw u moich 

koleżanek. Zawsze potrafiła 

stworzyć coś z niczego, często 

kupione za grosze ciuchy w 

Second  Hendzie przerabiała na 

ubrania, które wyglądały, jak 

kupione w drogim butiku.- Byłam 

zawsze pełna zapału i gotowa na 

nowe wyzwania. Jedynym 

problemem Marysi było to, że 

mimo jej wielkiego talentu, 

wciąż nie mogła znaleźć pracy w 

swoim zawodzie.  

 

Blogowy początek 

 

To było w marcu 2006r-

wspomina Kasia. Jak co dzień 

weszłam na mojego bloga, aby 

dodać nowy post i poczytać 

nowe komentarze i wtedy 

przeczytałam komentarz 

Marysi: „Bardzo ciekawe szkice, 

byłabyś zainteresowana 

współpracą?” .  

– Zaintrygowało mnie to i 

napisałam do niej.  Dziewczyny 

wymieniały się mailową 

korespondencją przez kilka 

tygodni, rozmawiały godzinami o 

tym, co jest tak naprawdę 

całym ich życiem, czyli o 

modzie. W końcu postanowiły 

się spotkać, jak się okazało obie 

mieszkały w Łodzi. –Kiedy 

pisałam z Kasią, byłam 

zachwycona tym, że ma w sobie 

tyle samo energii co ja, albo i 

jeszcze więcej- wspomina z 

uśmiechem Marysia. – Bez 

problemu potrafiłyśmy się 

dogadać.   

Z początku ich współpraca 

polegała tylko na małej pomocy, 

Kasia dawała projekty, Marysia 

je wykonywała, ale z dnia na 

dzień pragnęły więcej, 

wiedziały, że nie chcą, aby to 

była tylko pasja.  
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Nowa marka 

 

Rok po naszym pierwszym 

spotkaniu, postanowiłyśmy, że 

sprzedamy kilka naszych ubrań 

w Internecie- mówi Marysia. 

Jeszcze wtedy nie wiedziały, że 

odniosą taki sukces, ubrania, 

które wystawiły na aukcji, 

rozeszły się jak świeże bułeczki 

w ciągu kilku dni. Zaczęły więc 

robić to częściej. –Cieszyłam 

się, że w końcu mam jakąś 

pracę- wspomina Marysia. 

 Z początkiem 2008r. 

postanowiłyśmy założyć własną 

stronę internetową- mówi Kasia. 

– Założyłyśmy oficjalną 

działalność, z tym, że nasze 

ubrania można było kupować 

tylko w Internecie, jednak dla 

zainteresowanych klientek nie 

stanowiło to problemu. 

Stworzyłyśmy nową markę. To 

były nasze początki. Zyski stały 

się bardzo wysokie, ubrania 

szybko sprzedawały się, dlatego 

w 2010r założyłyśmy butik w 

centrum Łodzi.- mówi Marysia.  

Teraz dziewczyny jak inni 

młodzi projektanci wyznaczają 

nowe trendy modowe Łodzi, do 

ich butiku zaglądają eleganckie 

panie, znane twarze, nawet 

gwiazdy i celebrytki polskiego 

show biznesu. 

 

   

Życie projektantek 

 

 Dziewczyny cieszą się, że 

mogą robić to, co kochają, a 

przy tym zarabiać pieniądze, 

które pozwalają dalej im się 

rozwijać. Obie mają pracę, o 

której marzyły. Dzięki swojej 

pasji stały się nierozłączne i są 

najlepszymi przyjaciółkami. Ich 

butik szczyci się niezwykle 

wysokim standardem, a  

pokazywanie się w ubraniach 

Kasi i Marysi świadczy o 

poczuciu stylu.- Cieszymy się, 

że to co tworzymy podoba się 

innym,  mamy zamiar dalej się 

rozwijać, a co z tego wyjdzie, 

czas pokaże. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  Artykuł fikcyjny  



11 
 

Smoky eyes zawsze w 

modzie. 
 

W tym sezonie przydymione oko powinno lśnić. Dotąd smoky 

robiłyśmy na wieczór, ale możemy również inspirować się nim na 

co dzień, używając jaśniejszych cieni do powiek.  

    

Jak wykonać smoky eyes ?  
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Wywiad z panią Beatą Kozdroń 

na temat XXIII LO im. 

Nauczycieli Tajnego Nauczania  
 

E: Czy uważa Pani, że 

XXIII Liceum 

Ogólnokształcące im. 

Nauczycieli Tajnego 

Nauczania jest szkołą z 

tradycją? 

B.K.: Myślę, że nasza 

szkoła jest jeszcze szkołą 

dość młodą i trudno 

porównywać ją z innymi 

lubelskimi szkołami, które 

funkcjonują już wiele lat. 

Dlatego też uważam, że ta 

tradycja wciąż się tworzy 

nie tylko poprzez działania 

nauczycieli, ale też 

uczniów i ciągle mamy 

szansę w tym procesie 

uczestniczyć. 

 

E.: Czy sądzi Pani, że 

wybranie nauczycieli 

tajnego nauczania na 

patronów 23 LO było 

dobrym wyborem? 

B.K.: To bardzo dobry i 

oryginalny wybór. Wydaje 

mi się, że niewiele szkół 

nosi takie imię. 

 

E.: Co jest 

najtrudniejszego w pracy 

nauczyciela w 

dzisiejszych czasach? 

B.K.: Najtrudniej jest 

być autorytetem dla 

młodzieży i zachować 

odpowiednie proporcje 

między byciem surowym 

pedagogiem, wymagającym 

znajomości swojego 

przedmiotu i mądrym 

wychowawcą, który 

potrafi uczniów zrozumieć 

i zachęcić do rozwijania 

talentów. 
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E.: Czy dzisiejsi 

nauczyciele zmagają się 

z podobnymi problemami 

jak nauczyciele tajnego 

nauczania? 

B.K.: W pewnym sensie 

tak, bo niektóre problemy 

w szkole zawsze 

pozostaną te same. 

Jednak wraz ze zmianą 

czasów i ludzkiej 

mentalności na pewno 

wiele się zmieniło.  

 

E.: Kto według Pani 

przyczynił się do 

rozsławienia naszej 

szkoły? 

B.K.: Z całą pewnością 

mogę tutaj wymienić panią 

dyrektor Alicję Fijałek, 

która przez wiele lat 

bardzo skutecznie dbała o 

wizerunek naszej szkoły i 

jej popularność w 

środowisku lokalnym i nie 

tylko. 

 

E.: Co według Pani było 

najtrudniejsze w pracy 

nauczycieli tajnego 

nauczania? 

B.K: Na pewno 

świadomość ciągłego 

zagrożenia, poczucie 

odpowiedzialności za życie 

swoje i innych osób. 

Myślę, że w takich 

niesprzyjających 

warunkach bardzo trudno 

było prowadzić zajęcia.  

 

E.: Czy dzisiejsi 

nauczyciele biorą 

przykład z nauczycieli 

tajnego nauczania? 

B.K.: Na pewno tak. Dla 

mnie stanowią na pewno 

inspirację mojej pracy, 

podobnie jak cała idea 

przedwojennego 

szkolnictwa, które 

kształtowało młodego 

człowieka na świadomego 

obywatela i mądrego 

Polaka. Staram się 

zwracać szczególną uwagę 

na wartości patriotyczne i 

ich kultywowanie.  Próbuję 

uczyć nie tylko swojego 

przedmiotu, ale odkryć w 
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uczniach ich pasje, 

docenić możliwości, pomóc 

rozwijać się w zajęciach 

pozalekcyjnych. Stąd też 

wziął się pomysł 

stworzenia grupy 

teatralno-wokalnej 4art, 

której jednym z celów 

jest właśnie powrót do 

tradycji i wychowywanie 

poprzez sztukę.  

Emilia Czuma  
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Wielka Improwizacja 

Konrada – portret 

psychologiczny  

Konrad to prawdziwy 

bohater romantyczny, wielki 

improwizator. Patriota, zespala 

się z ojczyzną. Jest niezwykłą 

postacią, wielkim indywiduum 

oraz osobą przyjmującą 

postawę prometejską. Bohater 

często podkreśla swoją potęgę i 

miłość do narodu, w imieniu 

którego zwraca się do Boga. 

Romantyk jest postacią 

rozdartą wewnętrznie, często 

zmienia swoją postawę podczas 

wygłaszania monologu. Bohater 

gardzi światem, podkreśla 

swoją moc twórczą. Ujawnia 

cechy despotyczne, prorocze. 

 Dlaczego tak się stało? 

Dlaczego przyjął taką postawę? 

Co było przyczyną jego buntu 

przeciwko Bogu? Wydawałoby 

się, że aby uzyskać odpowiedź 

na te pytania, należałoby 

doskonale poznać głównego 

bohatera utworu- ,,Dziadów’’ cz. 

III. 

„Co w nim pękło, coś się 

zmieniło.”-wspomina jeden z 

więźniów-„ Opowiadał mi nieraz, 

że zakochany jest do 

szaleństwa w pewnej kobiecie. 

Ale nagle wszystko się zmieniło. 

To już nie był Gustaw, którego 

znałem. Kazał mówić do siebie 

‘Konrad’, a o kobiecie jakby 

zapomniał. Teraz mu w głowie 

byłą tylko ojczyzna” -opowiada 

osadzony w więzieniu filomata.  

  

 

 

 

Klaudia Adamczyk 
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