
LEKCJA POLSKIEGO Z REPORTEREM

A oto refleksje ciechociƒskich licealistów:
Igor Che∏miniak: By∏o to niezwyk∏e prze˝ycie. My-

Êl´, ̋ e pomimo ogromnej popularnoÊci jest to cz∏owiek
bardzo skromny. Spotkanie zach´ci∏o mnie jeszcze
bardziej do si´gni´cia po jego ksià˝ki.

Przemek Kochaƒski: ZostaliÊmy obdarowani pa-
roma cennymi radami przez doÊwiadczonego przez
˝ycie cz∏owieka. Ryszard KapuÊciƒski powiedzia∏
nam, jakie sà najwa˝niejsze wartoÊci i jak nale˝y je
wykorzystaç w swoim ˝yciu. Ciesz´ si´, ˝e mog∏em
spotkaç si´ ze s∏awnym na ca∏ym Êwiecie cz∏owiekiem.

Piotr Ciechanowski: Przed spotkaniem z panem
Ryszardem KapuÊciƒskim mia∏em przyjemnoÊç zaczàç
czytaç jednà z jego ksià˝ek „Jeszcze dzieƒ ˝ycia”. Nie-
zwykle zaciekawiony tà lekturà, bardzo chcia∏em
poznaç jej autora. Ryszard KapuÊciƒski okaza∏ si´
skromnym i spokojnym cz∏owiekiem, nie wyglàdajà-
cym na osob´, która wiele przesz∏a w swym ˝yciu.
Po spotkaniu mia∏em przyjemnoÊç otrzymaç od niego
autograf - wspania∏à pamiàtk´.

Adam Strych: Pan Ryszard KapuÊciƒski bardzo
ciekawie przedstawi∏ problemy wspó∏czesnego Êwiata.
OsobiÊcie bardzo podobajà mi si´ jego ksià˝ki. Prze-
czyta∏em ju˝ trzy, niedawno zaczà∏em czytaç kolejnà.
Zafascynowa∏y mnie tematykà i sposobem relacjo-
nowania wydarzeƒ.

Kamil Szaj: Spotkanie z pisarzem wywar∏o na
mnie du˝y wp∏yw. Po powrocie ze szko∏y wypo˝yczy-
∏em „Podró˝e z Herodotem” z ciechociƒskiej Biblioteki
Miejskiej.

Ewa ¸ozicka: S∏ucha∏am z zaciekawieniem tego
niezwyk∏ego cz∏owieka. Po powrocie ze szko∏y kupi∏am
„Heban”, który czytam w ka˝dej wolnej chwili.

       Red.
Bardzo serdecznie dzi´kujemy Pani Poli Strych

za pomoc w zorganizowaniu spotkania z panem
Ryszardem KapuÊciƒskim.

           Ciechociƒscy licealiÊci i absolwenci szko∏y

Ryszard KapuÊciƒski, ˝yjàca legenda polskiego i Êwiatowego reporta˝u, by∏ goÊciem ciechociƒskiego
Liceum Ogólnokszta∏càcego im. S. Staszica.

8 grudnia goÊciem na lekcji j´zyka polskiego prof.
Aldony Nocnej by∏ Ryszard KapuÊciƒski. S∏ynny pisarz,
dziennikarz i podró˝nik spotka∏ si´ z uczniami oraz z
grupà absolwentów szko∏y. Autor „Cesarza” opowiada∏
o swojej pracy reportera i zagro˝eniach dla wspó∏czes-
nego Êwiata, wskazujàc na problem wody pitnej, zró˝-
nicowanie naszej planety na bogatà Pó∏noc i biedne
Po∏udnie. Odpowiada∏ te˝ na pytania m∏odzie˝y o zalety
i wady demokracji, o specyfik´ zawodu koresponden-
ta wojennego, a tak˝e  o przyczyny wyboru pracy re-
portera. - Chcia∏em byç w miejscach, gdzie dzieje si´
prawdziwa historia - wyzna∏ Ryszard KapuÊciƒski.
Doda∏ te˝, ˝e zaczà∏ swoje pisanie od wierszy, potem
dopiero pojawi∏y si´ reporta˝e. Autor „Podró˝y z He-
rodotem” podzieli∏ si´ z uczniami refleksjami, co jest
wa˝ne w ˝yciu.  - Mo˝na wam m∏odym zazdroÊciç
szans, jakie sà obecnie przed wami, ale jednoczeÊnie
wiem, ˝e musicie si´ ci´˝ko napracowaç, ˝eby coÊ
osiàgnàç - powiedzia∏. Po lekcji Ryszard KapuÊciƒski
rozdawa∏ autografy i ch´tnie rozmawia∏ z uczniami.
Okaza∏o si´, ˝e w ksi´gozbiorach ciechociƒskich lice-
alistów znajdujà si´ nawet pierwsze wydania ksià˝ek
wybitnego reportera.
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