
Ten Wąż, co zawsze śpiewał – wspomnienia z Liceum 

Dostałam zadanie od mojej licealnej wychowawczyni Pani Anety 

Szaczkowskiej, żeby powspominać czasy w  Liceum Ogólnokształcącym 

im. Władysława Jagiełły w Ząbkowicach Śląskich. Więc ja, studentka 

Inżynierii Biomedycznej na Politechnice Wrocławskiej, tuż po pierwszej 

sesji, w piżamie, na laptopie próbuję nieudolnie coś napisać. Już widzę 

oczyma wyobraźni minę Pani Zachary, gdy zobaczy moje dzieło. Ale 

kocham Panią Szaczkowską, więc przygotujcie się na pokręconą, 

niepoprawną gramatycznie i interpunkcyjnie, historię mojego życia w tym Liceum. 

LO w Ząbkowicach – dlaczego poszłam akurat do tej szkoły? Przeznaczenie. Naprawdę. Zapomniałam 

hasła i loginu do systemu rekrutacyjnego VII LO we Wrocławiu, a do Dzierżoniowa nie chciałoby mi 

się wcześnie rano wstawać do autobusu (tak, zawsze się spóźniałam na 1. lekcję, spytajcie Pana 

Twaroga). Ale oficjalna wersja jest taka, że z przyjaciółmi postanowiliśmy pójść na biol-chem do 

Ząbkowic. Poza tym, mój brat chodził wówczas do tej szkoły i mówił, że nie jest tragicznie. Więc 

czemu nie spróbować?  

Zaczął się rok szkolny. Tego dnia pierwszy raz siedzieliśmy w gabinecie biologicznym, w którym 

mieliśmy spędzić jeszcze tak dużo czasu i tyle miało tam się wydarzyć. Ryba w akwarium jedząca 

kamyki, spadające rogi ze ściany, szkielet ludzki ubrany w strój Św. Mikołaja, roślinki do naszych 

zielników. Norma. Zaczęliśmy poznawać nowe osoby, w tym naszych nauczycieli. Pani Aneta 

Szaczkowska od razu powiedziała nam, że musimy się tutaj dużo uczyć, bo matura już za niecałe 3 

lata i Jej poprzedni biol-chem był super – kilku lekarzy, weterynarzy. Pierwszy raz spytała się nas o coś 

i odpowiedziała Jej cisza. Nie wiedziała jeszcze, że prawie przez całe Liceum nauczyciele będą się 

skarżyć, że nie jesteśmy aktywni.  

Pierwsza prawdziwa lekcja była z Panem Wołyńcem. Wtedy po raz pierwszy, ale nie ostatni, 

usłyszeliśmy, że szybciej się wykrwawisz, przecinając tętnicę udową niż szyjną. Interesujący początek 

edukacji, możecie sobie wyobrazić nasze reakcje. Pamiętam, jak Pan Twaróg zatrudnił mnie do 

brudnej roboty, czyli grania w przedstawieniu na ślubowanie klas pierwszych, bo mam „plastyczną 

twarz”. Już wtedy wiedziałam, że go polubię. Ten uroczo sarkastyczny nauczyciel angielskiego jest 

prawdziwym promyczkiem Słońca w tej szkole. Poznałam też Panią Magdalenę Halikowską – 

nauczycielkę języka rosyjskiego. Piękny język, którego oczywiście się nie uczyłam. Dlatego Pani 

Halikowska zawsze mówiła, że faktycznie jestem wężem – zawsze się tak prześlizgnę, żeby zdać. 

Druga klasa. Tutaj, nie owijając w bawełnę, zaczęło się piekło. Mianowicie ROZSZERZENIA. Ja, będąc 

w klasie biologiczno-chemicznej, zaczęłam regularnie już pić kawę, nie sypiać po nocach i częściej 

chodzić w dresach niż w sukienkach. Wtedy właśnie zaczęło się rozszerzenie z matematyki z Panią 

Ewą Żuk. Nie wyobrażałabym sobie lepszego nauczyciela matematyki. Jej żarty i komentarze 

sprawiały, że druga klasa była odrobinę bardziej znośna. Był tylko jeden szkopuł. Ja się nie uczyłam. 

Nic nie robiłam, a Pani Żuk ciągle tłukła mi wiedzę do głowy. I tutaj uwaga – JA studiuję na 

politechnice. Jeżeli osoba, która miała 2 u Pani Żuk, dostaje się na uczelnie ścisłą i zdaje algebrę oraz 

analizę na 5 albo 4, to chyba o czymś to świadczy.  

Na szczęście druga klasa nie była tylko nauką – w tym roku poznałam najwięcej ludzi, a wszystko 

dzięki wyjazdowi do Francji. Długi weekend majowy spędzony na zwiedzaniu Lazurowego Wybrzeża! 

Ale nie tylko widoki zapadły najbardziej w pamięci. Poznałam wtedy bliżej wielu cudownych ludzi, 

Pana Kojota również. Chodziłam tam też w kostiumie Pikachu i od razu tego pożałowałam (gorące 

temperatury + polarowy kombinezon to nienajlepsze połączenie). Ta wycieczka to jedno z 

najpiękniejszych wspomnień z liceum. 



Klasa maturalna minęła najszybciej. Zaczęła się od 

dwudniowej wycieczki do Karpacza, co zaowocowało 

naszym zintegrowaniem się jak nigdy wcześniej. Także jak 

nigdy wcześniej czuliśmy się jednością, gdy przeżywaliśmy 

najgorszy, czterogodzinny powrót busem do domu. Jedna 

noc to zdecydowanie za mało na wycieczkę maturzystów. 

Potem były tylko przebłyski i studniówka. Oczywiście (jak 

zawsze) byłam członkiem grupy odpowiedzialnej za program artystyczny. Mieliśmy poważne 

problemy, ponieważ nie wiedzieliśmy, czy damy radę podczas występu powstrzymać się od śmiechu, 

gdy widzieliśmy Olka Bocianowskiego w roli Pani Maziarz (Oscar to mało). Potem krótka przerwa 

spędzona na nauce i nagle kończyłam szkołę, pisałam maturę. Najbardziej zapamiętałam moment, 

kiedy przed maturą z biologii Pani Szaczkowska rozdała nam wszystkim koniczynki na szczęście i 

kazała je sobie przykleić. Wyglądaliśmy wtedy pięknie – jak zgromadzenie posłów PSL. Ale mieliśmy 

od naszej wychowawczyni wsparcie, co nam się ogromnie przydało w starciu z arkuszem 

egzaminacyjnym. 

Co teraz? Moja mama otworzyła w szkole sklepik. Serio? Rok szybciej i może nie spóźniałabym się na 

każdą pierwszą lekcję (prawdopodobnie i tak jakimś cudem bym się spóźniała). Ale cóż, całe moje 

życie mama mnie tuczyła, teraz czas na Was!  

Chyba tylko dwa razy nie brałam udziału w apelu LO. W drugiej klasie przygotowywaliśmy całą klasą 

akademię na Dzień Edukacji Narodowej (między innymi śpiewanie Kombi w charakterystycznych 

okularach pożyczonych od taty), a w trzeciej klasie Liceum obchodziło 70-lecie. Cały miesiąc 

przygotowań: skecze, piosenki, występy, część oficjalna, nieoficjalna, oprowadzanie gości. Nie było 

chyba uroczystości w Liceum, w której nie brałam udziału. Taki los. Ale teraz to już inna historia.  

Gdy poszłam na studia, dostałam w twarz ogromem materiału do nauki  i całą tą dorosłością. Ale 

wiecie co? Szkoła mnie do tego przygotowała. Dzięki Liceum wiedziałam, że życie będzie ciężkie i 

takie zostanie. Taka prawda. W trzeciej klasie nastąpiła dla mnie ważna chwila. Mianowicie przez całą 

naukę w LO chciałam jak najszybciej mieć to za sobą. Chciałam nie oglądać się za siebie, napisać 

maturę i zakończyć torturę zwaną liceum. Gdy wreszcie nastąpił ten moment, zdałam sobie sprawę, 

jak bardzo będę tęsknić za tym miejscem. Za toaletą na parterze, za tablicą przed gabinetem 

biologicznym z naszymi zdjęciami, za moim kubkiem na kawę w gabinecie Pana Twaroga, za 

dziedzińcem, na którym kiedyś moi koledzy z klasy bili się na miecze, za sklepikiem, w którym 

siedziałam, uciekając z lekcji po to, żeby się uczyć biologii. Ale najbardziej za ludźmi. Za tyloma 

wspaniałymi osobami, które poznałam w tej szkole i z którymi się zaprzyjaźniłam. I myślę, że to 

najbardziej będę wspominać z czasu tam spędzonego. Kolegów i przyjaciół, których poznałam, i 

nauczycieli, którzy na swój pokręcony sposób naprawdę się troszczą o każdego ucznia. 

Może tego nie wiecie, ale kocham 

chomikować zdjęcia, szczególnie te 

„charakterystyczne”. Dlatego załączam 

moją galerię wspomnień z czasów 

licealnych. I tak mnie nie znajdziecie, 

żeby mnie udusić, więc roczniku ’97 – możecie powspominać trochę. Obyście powspominali , bo dużo 

czasu mi zajęło wybieranie zdjęć.   

Magdalena Wąż,  absolwentka LO w Ząbkowicach Śląskich z roku 2016 

(zdjęcia z zasobów prywatnych Autorki) 



Co zrobić można z pasją odkrytą w Liceum 

Cześć! Jestem Arek Wawrzyniak i zostałem poproszony o zdanie relacji z 

drugiej edycji Kuźni Stand Up'u, w której miałem przyjemność  

uczestniczyć 19 stycznia 2017 r. Jest to konkurs organizowany wspólnie 

przez IKSS (Informacja Kulturalno-Sportowa Studentów) oraz ZSP 

(Zrzeszenie Studentów Polskich).  

Cała zabawa polega na tym, że uczestnicy wychodzą na scenę, dostają mikrofon i muszą jak 

najbardziej rozbawić publiczność oraz 3-osobowe jury, które przyznaje punkty każdemu 

występującemu i na ich podstawie ktoś wygrywa, a ktoś przegrywa. Nic skomplikowanego, to nie cykl 

Krebsa. „Chwila... Jak to studentów?!?” – pewnie takie coś właśnie pojawiło się w Twojej jakże 

mądrej licealnej główce, gdy przeczytałeś drugie zdanie. Już wyjaśniam. Otóż Arek od października 

nabył status studenta Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu i na zawsze pożegnał się z 

licealnym życiem :/  Ci, którzy mnie znają, wiedzą, że w Liceum Ogólnokształcącym w Ząbkowicach 

Śląskich wiodłem żywot śmieszka prowadzącego apele i mówiącego (od czasu do czasu) coś 

zabawnego. Tego drugiego bardzo mi brakowało na studiach, więc gdy tylko zobaczyłem na 

Facebooku ogłoszenie, iż ruszyły zapisy do czegoś takiego, jak Kuźnia Stand Up'u, to niewiele myśląc, 

a naprawdę niewiele wtedy myślałem, ponieważ miałem 39 stopni gorączki, postanowiłem się 

zapisać.  Aby wziąć udział w konkursie, należało przejść jeszcze eliminacje, podczas których musiałem 

napisać żart z puentą o zgniłym ziemniaku oraz historię o chomiku, który przejadł się kurzym jajkiem. 

Naprawdę nie chcesz wiedzieć, co wtedy wymyśliłem, dlatego też nie dziwiłem się, iż nikt z Kuźni 

Stand Up'u nie odzywa się do mnie. Wszystko zmieniło się w pamiętny poniedziałek, a był nim 16 

stycznia, kiedy to otrzymałem telefon z pytaniem, czy potwierdzam swoją obecność. Przyznam 

szczerze, że na początku odmówiłem, lecz gdy tylko odłożyłem komórkę, zostałem zrugany 

(„zrugany” to najdelikatniejsze słowo, jakie przychodzi mi na myśl) przez mojego przyjaciela Damiana 

z góry na dół za to, iż śmiałem odmówić, więc minutę później moja obecność została potwierdzona.  

Miałem 3 dni na przygotowanie tekstu. „Dużo” – ktoś pomyśli. Dużo, o 

ile nie ma się na głowie bieżących spraw studenckich typu egzamin z 

matematyki i kolokwium z makroekonomii... Konkurs miał miejsce w 

klubie studenckim Simplex, który mieści się na terenie mojego 

uniwersytetu. Klub z zewnątrz wygląda na mały, więc gdy wszedłem do 

środka, byłem zszokowany ilością osób, którą tam zastałem, a jeszcze 

nie wybiła oficjalna godzina rozpoczęcia konkursu, czyli 19. Zostałem 

usadzony na dużej czarnej, skórzanej kanapie razem z resztą 

uczestników, było nas łącznie sześciu występujących. Czy się 

stresowałem? Chciałbym powiedzieć, że po tych wszystkich 

wystąpieniach mój stres był zerowy, lecz wtedy byłoby to kłamstwo, a 

dowodami na kłamstwo byłyby SMS-y, które wysyłałem pani 

Szaczkowskiej oraz panu Twarogowi przed występem, ponieważ zżerały 

mnie nerwy. Świadomość, że występuję przed totalnie obcymi mi ludźmi oraz fakt, iż reszta 

występujących miała skrupulatnie zapisane swoje teksty na kartkach, podczas gdy ja miałem tylko 

szkic całego wystąpienia w głowie, nie pomagały ani trochę w trzymaniu nerwów na wodzy. Byłem 

przekonany, że pozostali uczestnicy też będą studentami, lecz po mojej prawej stronie siedział 

człowiek z około 20 występami na koncie, a po lewej człowiek, który jest bezrobotny i zajmuje się 

tylko rozśmieszaniem. Na domiar złego występowałem jako drugi, więc moment, gdy musiałem wyjść 

na scenę, nadszedł zdecydowanie za szybko.  

http://ikss.ue.wroc.pl/


Nie ma słów, które opiszą uczucie, kiedy stoi się przed tyloma parami oczu wgapionych w Ciebie, a Ty 

starasz się jeszcze raz w ciągu tylko kilku sekund przypomnieć, co w ogóle chciałeś powiedzieć. 

Szybkie ogarnięcie. Wyprostowanie. Mikrofon w odpowiedniej odległości. Czas zacząć. Pierwszy żart. 

Śmiech. Drugi żart. Śmiech. Z każdym kolejnym wybuchem publiczności nakręcałem się jeszcze 

bardziej i bardziej. A publiczność z każdym żartem śmiała się głośniej i głośniej. Zszedłem ze sceny 

przy akompaniamencie oklasków. Gdy wystąpili już wszyscy, przyszedł najbardziej oczekiwany 

moment wieczoru, czyli ogłoszenie wyników. Szczerze? Nie liczyłem na wiele. Myślałem sobie, że 

fajnie byłoby zająć trzecie miejsce, ponieważ dostałbym kupon na darmowego burgera. Trzecie 

miejsce – nie ja. No, mówi się trudno. Drugie miejsce – nie ja. Chociaż dobrze się bawiłem. Pierwsze 

miejsce – Arkadiusz Wawrzyniak. Może następnym ra... ŻE CO!?! Nie przesłyszałem się. Zająłem 

pierwsze miejsce, zdobywając ładny pozłacany mikrofon, miesięczny karnet na siłownię, dwa kupony 

na burgery i najważniejsze – możliwość wystąpienia w ramach Festiwalu Wrocek.   

Cieszy mnie fakt, że nawet na studiach jestem w stanie rozwijać swoje hobby. Dzięki tej wygranej 

może uda mi się dotrzeć do szerszej publiki i kto wie, może moje hobby kiedyś stanie się moją pracą. 

Na koniec pozostaje mi chyba tylko serdecznie zaprosić na przyszłe występy, o których będę 

informował poprzez Facebooka  na mojej stronie 

(https://www.facebook.com/pisanienawysokimpoziomie/).  

P.S.  

Jeśli czyta to osoba, która ma jakąś tam pasję – błagam Cię, nie odpuszczaj i rób swoje, ale nie 

pozwól, żeby Twoja pasja wpłynęła na Twoje wyniki w nauce. Pasja to hobby, forma relaksu. Może 

być jedynie odskocznią od nauki. Teraz pewnie walniesz mi tekstem, że „Przecież Bill Gates i taki 

Mark Zuckerberg, to nawet studiów nie mają, poświęcili się pasji i są miliarderami”. Tak, ale oni rzucili 

Harvard, a nie Liceum w Ząbkowicach, więc wracaj do książek!   

Arkadiusz Wawrzyniak, student Uniwersytetu Ekonomicznego 

 

Żywot licealisty z perspektywy studenta 

PROLOG 

Nazywam się Arkadiusz Wawrzyniak, należę do rocznika 1997, który 

uczęszczał do LO w Ząbkowicach Śląskich w latach 2013-2016. W sumie to 

nawet nie wiem, od czego zacząć... Opisanie moich wspomnień z liceum 

zajęłoby bardzo wiele czasu i miejsca, dlatego ograniczę się tylko do 

najważniejszych.  

Wszystko zaczęło się we wrześniu 2013 roku. Wtedy to stałem się częścią klasy A o profilu 

biologiczno-chemicznym. Naszą wychowawczynią została pani Aneta Szaczkowska. Po apelu 

zaprowadziła nas do gabinetu biologicznego. Jeszcze wtedy nie wiedzieliśmy, że przyjdzie nam w nim 

spędzić 1/4 naszego jakże krótkiego licealnego żywota. Wszyscy byli zestresowani. Niby każdy miał 

choć jednego znajomego w klasie z czasów gimnazjum, ale jednak w powietrzu czuć było stres. 

Pamiętam, jak pani Szaczkowska powiedziała wtedy, że wcześniej miała w zwyczaju nagrywać swoje 

klasy pierwszego dnia w szkole, żeby pokazać im na zakończeniu szkoły w trzeciej klasie, jak 

wyglądali, gdy przyszli do liceum. Naprawdę wielka szkoda, iż tego nie zrobiła. Przez 3 lata tak wiele 

się zmieniło, że ludzie z nagrania byliby dla nas całkowicie obcy. 

Początki liceum to dla mnie dość trudny czas, nie mogłem się przyzwyczaić  do licealnej atmosfery. 

Wszystko było takie inne. Bałem się otworzyć i np. na lekcjach polskiego siedziałem cicho jak mysz 



pod miotłą, co może dziwić, ponieważ jestem okropnym gadułą. Dwie sytuacje w końcu przełamały te 

lody. Najpierw był występ podczas ślubowania. Każda klasa musiała wysłać grupkę naiwniaków, 

przepraszam OCHOTNIKÓW, którzy ułożą zabawną scenkę w uniwersum danej bajki. Mojej klasie 

trafiły się Smurfy. Wtedy po raz pierwszy przyszło mi pracować z panem Twarogiem, który wymyślił 

dwa krótkie skecze, w jakich miałem wystąpić. Pan Twaróg zawzięcie próbował mnie przekonać, że 

potrafię  być Smurfem Osiłkiem, a ja zawzięcie przekonywałem pana Twaroga, iż nie mam żadnych 

zdolności aktorskich. Mój pierwszy występ nie był jakiś genialny. Ponoć stałem jak kłoda. Ale podczas 

niego kilka osób się roześmiało i wtedy poczułem wielką przyjemność z rozśmieszania ludzi, a ten fakt 

proszę zapamiętać, ponieważ będzie miał bardzo duży wpływ na dalsze losy Arka w liceum.  

Drugim lodołamaczem okazał się konkurs reportażu. Mój reportaż został wybrany jako jeden z trzech 

najlepszych i wysłany wraz z innymi do dalszego etapu. Oczywiście nic nie wygrałem. Nie dziwię się. 

Jak dzisiaj czytam ten tekst, to nie wierzę, że mogłem napisać coś tak beznadziejnego. Że napisałem, 

to jeszcze ujdzie, ale że ktoś to musiał czytać, to już sobie darować nie mogę. Dlaczego to drugi 

znaczący moment w moim życiu? Ponieważ zaciekawiła mnie sztuka pisania. (Taki ze mnie pisarz, a 

do tej pory nie wiem, gdzie należy przecinek wstawiać). Pierwsza klasa to dla mnie czas odkrywania 

nowych zainteresowań, o których nie miałem wcześniej pojęcia. Okazało się, że jestem humanistą i 

jestem z tego dumny!  

Druga klasa to był okropny okres w moim życiu. 

Uczestniczyłem w organizacji obchodów 70-lecia LO 

połączonego z I Zjazdem Ząbkowiczan. No po prostu 

jazda bez trzymanki. Byłem chodzącym człowiekiem 

orkiestrą. Tutaj prowadzenie części oficjalnej, tutaj 

konferansjerka części artystycznej i jeszcze 

występowanie. Dużo tego było i dało mi równie dużo 

doświadczenia scenicznego, które zaowocowało moim 

pierwszym i najbardziej wspominanym w liceum 

wystąpieniem stand-up'opwym podczas mini WOŚP-u w ZOK-u. Więcej informacji nie podam, 

ponieważ po tym występie wylądowałem na dywaniku u dyrektora. Po sukcesach scenicznych 

nadszedł czas na sukcesy pisarskie, ponieważ dostałem się do wojewódzkiego etapu Olimpiady 

Literatury i Języka Polskiego, którego oczywiście nie przeszedłem, gdyż w swoim pisarskim amoku być 

może życzyłem śmierci członkom komisji... Niby same sukcesy po drodze, więc dlaczego na wstępie 

napisałem „okropny okres”?  Ano dlatego, że wybrany przeze mnie profil w ogóle mnie nie 

satysfakcjonował. Biologia, chemia, matma rozszerzona, to nie było to, co chciałem robić. Ja chciałem 

analizować teksty, pisać rozprawki, toczyć zażarte dyskusje. Doszło nawet do tego, że przepisałem się  

do klasy humanistycznej, ale wypisanie się z niej i powrót do biol-chemu zajął mi trzy tygodnie. 

Dlaczego tam nie zostałem? To przez panią Szaczkowską oraz pana Twaroga, ponieważ dzięki tym 

osobom zrozumiałem coś, czego teraz bezwzględnie przestrzegam.  Człowiek w życiu powinien mieć 

pracę i hobby. Moją pracą w liceum była nauka, a hobby pisanie, występowanie. Należy zachować 

balans między tymi dwoma rzeczami. Nadmiar pracy powoduje przemęczenie. Nadmiar hobby 

powoduje mierne wyniki w pracy (nauce).  Chyba każdy na tym etapie życia przechodzi taki kryzys jak 

ja. Najlepiej zaliczyć go jak najwcześniej, ponieważ jeśli przechodzi go się przed maturą, to niekiedy 

podejmuje się decyzje, których potem się żałuje.  

Nie mam pojęcia, w którym momencie znalazłem się w trzeciej klasie. Chyba nikt tego nie wiedział. 

To wszystko minęło tak szybko. Śmiałem się ze starszych klas, gdy mówili, że nawet nie zauważymy, 

kiedy zleci nam trzecia klasa. Ten się śmieje, kto się śmieje ostatni... Ostatni rok to jakaś podróż 

wehikułem czasu. Był wrzesień, siedziałem w ławce na biologii. Mrugnąłem. Nagle znalazłem się na 



wigilii klasowej. Mrugnąłem. Tańczyłem na parkiecie podczas studniówki. Mrugnąłem. Wygłaszałem 

swoje ostatnie przemówienie na zakończeniu dla klas trzecich. Mrugnięcie i piszę maturę. Dokładnie 

tak pamiętam trzecią klasę, dlatego wspominam o niej tak krótko.  

Kiedy docenia się tych wszystkich ludzi, którzy tworzą szkołę? Otóż dopiero wtedy, gdy mówi im się 

"Do widzenia" po raz ostatni w roli ucznia. Bardzo często wracam wspomnieniami do Liceum i 

odwiedzam je, kiedy tylko mam taką możliwość, ponieważ zostawiłem tam ogromny kawałek swojej 

osoby.  Miałem zaszczyt poznać wspaniałych ludzi, którzy pokierowali mną wtedy, gdy nie 

wiedziałem, co robić. Miałem zaszczyt być częścią tak unikalnej klasy, że chyba druga taka już nigdy 

się nie powtórzy. Spotkały mnie aż dwa zaszczyty w ciągu trzech lat. Niestety, nie jestem w stanie 

cofnąć czasu. Pozostaje mi iść naprzód i pamiętać o ludziach, dzięki którym jestem, jaki jestem.  

Drogi Licealisto, który to czytasz, mam nadzieję, że odnajdziesz w mojej osobie choć cząstkę siebie, co 

pozwoli Ci podjąć rozsądniejsze niż moje decyzje. Korzystaj z możliwości, które daje Ci ta Szkoła, ile 

tylko możesz, bo za naprawdę bardzo krótki czas, to TY będziesz pisał swoje własne wspomnienia z 

LO w Ząbkowicach Śląskich.  

EPILOG 

Teraz jestem już studentem. Ktoś po przeczytaniu powyższego tekstu mógłby się 

zastanawiać, na jaki kierunek poszła taka osoba jak ja, czyli humanista po biol-chemie, 

aktor, reżyser i pisarz z zamiłowania. Biologia? Reżyseria? Chemia? Polonistyka? Nie! 

Odpowiedź jest prostsza. Studiuję finanse i rachunkowość na Uniwersytecie 

Ekonomicznym we Wrocławiu. Dlaczego? Ponieważ chcę po studiach mieć pracę, dzięki 

której będę mógł finansować  moje hobby. Mogłem iść równie dobrze na 

kulturoznawstwo ze specjalizacją filmową. Bawiłbym się na tych studiach co niemiara, 

ale co potem? Taka wiedza jest mało komu potrzebna. A na czym najlepiej się zarabia? 

Na ludzkiej niewiedzy. Nie mówię tutaj o oszustwach czy też zatajaniu prawdy. Kiedy coś Cię boli i nie 

wiesz co, to udajesz się do lekarza, który takową wiedzę posiada. Jeśli coś stuka w silniku, a Ty jesteś 

cienki w sprawach motoryzacyjnych, to musisz zapłacić mechanikowi, który się na tym zna. Takie 

mądre rzeczy opowiadają nam na Uniwersytecie Ekonomicznym i muszę przyznać im rację. Uczyć się 

tyle lat i nic z tego nie mieć? Bez sensu, według praw ekonomicznych – totalnie nieopłacalna 

inwestycja w siebie. Moja przygoda z systemem edukacji trwa już ponad 12 lat, zostało mi jeszcze 

kilka. Wydaje mi się, że należy ją zakończyć z przytupem, a Ty jak sądzisz?  

Arkadiusz Wawrzyniak, absolwent LO w Ząbkowicach Śląskich z roku 2016 

(zdjęcia z zasobów prywatnych Autora) 

 

 

 


