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W TYM NUMERZE: 

Słowo wstępne 

Nie ma tego złego… 

„Kwiecień plecień co przeplata, trochę zi-

my, trochę lata”. Przysłowie to idealnie 

wpasowuje się w klimat, który od jakiegoś 

czasu możemy obserwować za naszymi 

oknami. Mimo wszystko, bliżej nam do 

lata, niż do zimy, co nieodzownie łączy się  

z końcem roku szkolnego dla uczniów, 

zwłaszcza dla maturzystów i o zgrozo, ma-

turą. Jedni na maturę czekają z zapartym 

tchem, a inni… no cóż, tę mokrą plamę pod 

stopami tych „innych” nie nazwałabym 

wodą. Egzaminy dojrzałości rozpoczynają 

się w tym roku 4 maja w poniedziałek, tra-

dycyjnie po długim weekendzie majowym. 

Tym, którzy zostali dopuszczeni do egza-

minu, życzę powodzenia (także sobie, 

szczęścia nigdy dość), natomiast tym, któ-

rzy nie mieli tego szczęścia, mogę powie- 

 

 

dzieć tylko jedno: nie ma tego złego, co by 

na dobre nie wyszło, więc fighting!!! A że 

droga do sukcesu nie jest usłana różami to 

Janek udowadnia w swoim artykule  

„W ciemności”. Warto pewne rzeczy wziąć 

sobie do serca. 

Jako przedstawicielka tegorocznych matu-

rzystów, bardzo serdecznie w swoim i ich 

imieniu chciałabym pożegnać kadrę nau-

czycielską, uczniów klas pierwszych  

i drugich oraz wszystkich pracowników 

naszej szkoły. Oficjalnie kończymy rok 

szkolny 24 kwietnia br., ale jeszcze się spo-

tkamy, jeszcze nie raz o nas usłyszycie. Nic 

nie ginie w naturze. 

Angelika Byra 

Powodzenia na maturze, dostania się na wymarzone studia 
oraz samych trafień w dziesiątkę przy celowaniu w życiowe 

decyzje. 

Redakcja gazetki 
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CHORA MIŁOŚĆ 

Historia oparta na faktach 

 

Poniedziałek. Kolejny dzień moich praktyk. Dzień 

jak co dzień. Jeden z wielu. Zakładam biały fartuch 

na zwykły, szkolny, szary mundurek z białym koł-

nierzykiem. Już jestem gotowa. Zdążyłam wyjść  

z pokoju lekarskiego i już czuję na sobie spojrzenia 

wszystkich, przenikające do szpiku kości. Korytarz 

jest przepełniony zarówno pielęgniarkami jak i pa-

cjentami. Oddział, w którym jestem to reumatolo-

gia,  dotyczy przede wszystkim choroby zwanej 

gośćcem stawowym. Przeważnie cierpią na nią ko-

biety. Jest prawie nieuleczalna. Atakuje ona stawy 

oraz wyniszcza organy wewnętrzne, w szczególno-

ści serce. Z sali nr 5 słychać jakiś hałas, wchodzę 

tam. Przed moimi oczyma ukazuje się niecodzienny 

widok - na jednym łóżku siedzą dwaj mężczyźni  

i grają w karty, z kolei na drugim, w szachy. Jest 

jeszcze trzecie - tu zebrały się wszystkie damy na 

ploteczki. Ten pokój zawsze był miejscem spotkań, 

ale dziś hałas w nim był wyjątkowo głośny. Ludzie 

zachowują się tak, jakby wcale nie byli w szpitalu, 

lecz w jakimś barze. Wszyscy ubrani są w cętkowa-

ne piżamy, lecz wcale nie wyglądają na chorych. 

Wręcz przeciwnie. Niejeden zdrowy człowiek 

mógłby pozazdrościć im wigoru i chęci do życia. 

Mimo że są skazani na śmierć, tętni w nich życie. 

Każdy z nich wie, że śmierć to tylko kwestia czasu. 

Dlatego tak bardzo cenią życie. Każdy dzień, każdą 

chwilę. Widać to już na pierwszy rzut oka. W ich 

zachowaniu, gestach czy słowach.  

 

Podchodzi do mnie jedna ze starszych pielęgniarek  

i rzuca w moją stronę: „Trzeba posprzątać”. Ten 

ton mówi sam za siebie. Modlę się w duchu, aby 

moje podejrzenia były błędne. Kobieta w białym 

fartuchu prowadzi mnie przez długi korytarz. Chcę 

wejść do sali, którą mi wskazuje. Otwieram drzwi. 

Rozpoznaję tę salę, wiem kto tu niegdyś leżał. Wi-

dzę puste łóżko. Czuję, jak po moim policzku spły-

wa łza. Pamiętam tego mężczyznę. Był niezwykle 

otwarty, zawsze opowiadał mi o swojej rodzinie. 

Nie wyglądał na kogoś ciężko chorego. Był zawsze 

uśmiechnięty i radosny. Po moim policzku spływa 

kolejna łza. Muszę wrócić do rzeczywistości. Sta-

ram się nie myśleć. Nie potrafię. Kłębią się we mnie 

różne myśli, czy dam radę? Czy muszę patrzeć na 

ludzi, którzy chowają swoje cierpienie? Cierpienia 

skrywane pod serdecznym uśmiechem. Zdaję sobie 

sprawę, że wszyscy chorzy ludzie na tym oddziale 

skrywają swoją mękę. 

 

To pierwszy raz, kiedy zostaję na noc w tym szpita-

lu. Mam wrażenie, że jest ona wyjątkowo niespo-

kojna. Czuję, że to dla mnie pewnego rodzaju próba. 

Jeżeli dam radę na nocnym dyżurze, poradzę sobie 

ze wszystkim. Nie wiem czym mam się zająć. Cze-

kam na zgłoszenia. Jest już 23:00, zaczynam być 

śpiąca. Nagle coś słyszę, wytężam słuch, nie wiem 

jak nazwać dźwięki, które dochodzą do moich uszu, 

są lekko zagłuszone przez grube ściany. Pewien 

impuls każe mi iść w stronę dziwnych dźwięków. 

Idę korytarzem, w końcu docieram do jednej z sal,  

z których one dobiegają. Teraz dźwięki są o wiele 

wyraźniejsze. Przypominają jęki z bólu. Zdaję sobie 

sprawę, co ci ludzie przeżywają, w dzień są radośni 

i szczęśliwi, a w nocy ich cierpienie się uwalnia. 

Ból, który duszą w sobie znajduje ujście dopiero 

nocą.  

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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Kiedyś już poznałam panią Elizę, dziś znowu kaza-

no mi się nią opiekować. Lubię jej pomagać, jest to 

wyjątkowo sympatyczna starsza pani. Ma ok. 68 lat, 

widoczne zmarszczki, ciemne, siwe włosy. Mogłaby 

być moją babcią. Jest niezwykle radosna, mimo 

swojej sytuacji. Jej choroba wyjątkowo szybko po-

stępuje, zaatakowała już kończyny dolne, przez co 

może się poruszać jedynie na wózku. Pomyślałam, 

że zaproponuje jej przejażdżkę. Ucieszyła się na tę 

wiadomość słowami: „Z przyjemnością drogie 

dziecko, dobrze, że akurat teraz to zaproponowałaś 

bo tak się składa, że jestem umówiona”. W jej 

oczach widzę ogromną radość, nie do opisania. 

Przez co jeszcze bardziej jestem zaciekawiona  

z kimże to umówiła się staruszka. Pani Eliza jest 

niezwykle zniecierpliwiona, jakby bała się, że się 

spóźni. Trochę pośpieszana ponaglaniem kobiety,  

w końcu wyjeżdżam z pokoju na korytarz. Nagle 

słyszę: „To on, to on!”- powiedziała kobieta, z  ucie-

chą w głosie. Patrzę przed siebie i widzę z naprze-

ciwka znajomą pielęgniarkę, która również wiezie 

kogoś na wózku, po słowach pani Elizy domyślam 

się, że jest to mężczyzna. Pielęgniarka z wózkiem 

jest coraz bliżej. Już mają przejechać obok, gdy nie-

spodziewanie mężczyzna wyciąga rękę w stronę 

staruszki, robi to w taki sposób, jakby już nie chciał 

jej nigdy puścić. W jego oczach widzę tę samą ra-

dość, którą widziałam w oczach pani Elizy na wia-

domość o spotkaniu. Trwają tak chwilę połączeni 

jedynie uściskiem rąk, bez zbędnych słów. Kilka 

godzin później poproszono mnie, żebym znów zao-

piekowała się panią Elizą. Powiedziano mi, że sta-

ruszka chce, żebym to właśnie ja do niej przyszła. 

Bez dłuższego zastanowienia  idę do jej pokoju. Za-

staję ją zapłakaną, próbuję ją pocieszyć, lecz moje 

starania są bezskuteczne. Jej rozpacz jest przeo-

gromna. Widzę, że kobieta chce coś powiedzieć, 

zdobywa się i z trudem artykułuje: „Mówił, że mnie 

nie zostawi, że razem umrzemy”- wydobywa z sie-

bie ledwo słyszalne słowa. Zdaję sobie sprawę, że w 

tym przypadku choroba postępowała równie szybko 

jak drzemiące w nich uczucie.  

 

Ich miłość była jak choroba, nieuleczalna, skazana 

na niepowodzenie, a mimo to związali się ze sobą. 

Niestety każda miłość kiedyś umiera, nie jest łatwo 

uśmierzyć ból po jej stracie, tak też było w przypad-

ku pani Elizy. Dobrze wiedzieli, że jedno z nich prę-

dzej, nie później umrze, a drugie będzie przez to 

ogromnie cierpieć. Zdawali sobie sprawę, jak wielki 

ciężar niesie ze sobą taka miłość. Trwałam z nią  

w uścisku przez dłuższą chwilę, czułam pulsujący 

ból wyczuwalny w okolicach klatki piersiowej, 

gdzieś, gdzie uczucie jeszcze tętni. Gdzieś, gdzie 

serce bije swoim rytmem i resztkami nadziei na 

przetrwanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Historię opowiedzianą przez pielęgniarkę spisała 

Patrycja Klimczewska 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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Recenzja książki  

Magdaleny Parys „Tunel” 

 

Tunel prowadzi dokądś mimo 

przeszkód z zewnątrz. Porusza-

nie się w nim ma w sobie coś 

kreciego, podziemnego, szpie-

gowskiego, a droga, jaka tam 

wiedzie, ginie w mroku – dlate-

go czasem przy wyjściu można 

zostać zaskoczonym. Te skoja-

rzenia są adekwatne w stosunku 

do problematyki podjętej w de-

biutanckiej powieści Magdaleny 

Parys. Młoda autorka szeroką 

panoramę posupłanych niemiec-

ko – polskich losów wpisuje  

w formę politycznej powieści 

sensacyjnej, w której ważną rolę 

odgrywa analiza psychologiczna 

postaci. Co ważne: pisarka zna-

komicie nad tym wszystkim pa-

nuje. 

 Prolog zapowiada kry-

minalną akcję. Któregoś ranka 

do mieszkania jakiegoś Klausa 

wchodzi dwóch intruzów. Gro-

żąc, domagają się pewnej infor-

macji. Potem zmienia się scene-

ria, rośnie poczucie zagrożenia, 

ledwo poznany Klaus zostaje 

zamordowany i … rozpoczyna 

się zasadnicza część powieści, 

złożona z zapisu odsłuchiwa-

nych rozmów. Przed oczami 

czytelnika przewijają się kolejne 

osoby biorące udział w tych sa-

mych wydarzeniach. Ich relacje 

z przeszłości prowadzą do zro-

zumienia tego, co się stało (np. 

kim był Klaus i dlaczego zgi-

nął), ale też – w niezamierzony 

przez nadawców sposób – pod-

stępnie odsłaniają psychikę, ma-

rzenia, rozczarowania bohate-

rów. 

Tunel to przede wszyst-

kim książka o polityce i historii. 

Dzieje postaci sięgają do drugiej 

wojny światowej. Niemieccy 

cywile opuszczają Gdańsk, który 

potem będą wspominać z nostal-

gią lub nie zechcą wracać do 

niego myślą; inni pamiętają 

bombardowania Berlina, dumę  

z wujka oficera (któremu mun-

dur wyraźnie przydał znaczenia  

i urody; notabene, mundur za-

projektowany w pracowni Hugo 

Bossa, o czym przypomina je-

den z bohaterów, mówiąc, że we 

współczesnych garniturach tej 

firmy ciągle widzi linię unifor-

mów hitlerowskich) bądź histe-

ryczny strach przed spotkaniami 

w Hitlerjugend, gdzie przemocą 

udowadniano, iż w żyłach mło-

dych ludzi płynie germańska 

krew twardych wojowników. 

Autorka na przykładzie konkret-

nych osób dokonuje uogólnień. 

Oto ceniony przez Ministerstwo 

Propagandy Trzeciej Rzeszy 

Wilhelm Kreifeld staje się po-

trzebny aliantom (bo jak odbu-

dowywać Niemcy bez Niem-

ców?) i współtworzy DVdl 

(zalążek Stasi). Działania agen-

tów enerdowskich służb specjal-

nych są spirytus movens akcji,  

z czego nie zdaje sobie sprawy 

większość bohaterów powieści – 

ci mieli przekonanie, że sami 

decydują i nie orientowali się,  

w jakiej grze biorą udział.  

Punktem kulminacyj-

nym opisywanych wydarzeń jest 

budowa w 1988 r. tunelu, któ-

rym mieli uciec do Berlina Za-

chodniego Niemcy z części 

wschodniej. Realia 28 lat życia 

po obu stronach muru w jednym 

mieście zawsze są dramatycznie 

interesujące. 

Magdalena Parys zaska-

kuje znajomością historii, umie-

jętnością zrozumienia politycz-

nych powikłań oraz zdolnością 

literackiego oddania szlachetno-

ści i podłości ludzi. Wiedzę  

o przeszłości łączy z bystrą ob-

serwacją otaczającej rzeczywi-

stości i zapewne dlatego wśród 

bohaterów drugoplanowych po-

jawiają się potomkowie przyby-

szów z Polski czy Rosji (sama 

Magdalena Parys jako dwuna-

stolatka wyemigrowała z rodzi-

cami do Niemiec w 1983 r.). 

Nie ma w Tunelu żadne-

go wartościowania ani komenta-

rzy dotyczących wydarzeń histo-

rycznych czy sytuacji politycz-

nej. Czytelnik zapoznaje się  

z faktami – ewentualna ocena 

czy interpretacja należy wyłącz-

nie do niego. Rzeczowy, chłod-

ny ton wypowiedzi został narzu-

cony przez sytuację. Bohatero-

wie mówią do mikrofonu – ich 

relacje z bliższej i dalszej prze-

szłości utrwala jeden z tych, któ-

rzy w 1988 r. kopali tunel mię-

dzy dwiema strefami Berlina. 

Uznanie budzi konse-

kwentna budowa powieści. Mi-

mo dalekich wycieczek w prze-

szłość, złożoności losów kilkor-

ga bohaterów nic nie zostaje 

(Ciąg dalszy na stronie 5) 
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HIPSTER TO NIE CZŁOWIEK,  

HIPSTER TO STAN UMYSŁU 

 

Kim jest hipster? Hipster jest artystą… jest mode-

lem… jest bogaczem. Jest też gościem… codzien-

nym gościem w Starbucksie. 

Posiada również najnowszy model IPhona, którym 

fotografuje swoją ulubioną kawę, a następnie po 

półgodzinnej obróbce zdjęcia wrzuca je na Insta-

gram. Nieważne, że to już dziesiąte takie samo 

zdjęcie, tej samej kawy, z tej samej kawiarni. Prze-

cież hipster jest artystą i przez każde zdjęcie prze-

mawia artyzm. 

 

A ubiór? Ciuchy nie mogą być kupione w zwykłej 

sieciówce, broń Boże! To jest passé! W grę wcho-

dzą tylko pchle targi i second handy. Żaden ciuch 

się wtedy nie powtórzy, nikt nie będzie wyglądał 

tak jak on. Chociaż, gdyby ubierali się  

w sieciówkach i tak nikt nie wyglądałby tak samo 

jak oni, bo kto założy koszulę w kratkę do spodni 

w paski? Tylko hipster, bo on jest modelem.  

 

 

 

 
 
Blogi modowe są dla niego jak ilustrowana Biblia. 

 

No i oczywiście pieniądze. Dużo pieniędzy. Bo kto 

zapłaci każdego dnia 15 zł za kawę? Życie hipstera 

jest drogie… i niełatwe. Codziennie muszą udo-

wadniać pozostałym, że nie są hipsterami, bo 

hipster to dziwak. Nie lubią, gdy określa się ich 

tym mianem. Jak więc odróżnić hipstera od zwy-

kłego człowieka? Ludzie mówią, że to w dzisiej-

szych czasach bardzo trudne, bo każdy próbuje się 

wyróżniać i być wyjątkowym, aby osiągnąć swoje 

cele. Jednak hipster różni się od zwykłego obywa-

tela beztroskim zachowaniemi postawami odbiega-

jącymi od tych ogólnie przyjętych. 

 

Luiza Zdżalik 

„Zośkowy”  Hyde Park 

Kolejny raz przedstawiamy Wam artykuł, który być może wywoła dyskusję na temat 

postaw niektórych osób, także naszych koleżanek i kolegów. 

przez pisarkę zapomniane czy 

pominięte. Każda kolejna opo-

wieść stanowi dla czytelnika 

dopełnienie, pozwala łączyć fak-

ty, dochodzić do prawdy. Ale 

wędrówka tunelami (z Berlina 

Wschodniego do Zachodniego,  

z socjalizmu do kapitalizmu, od  

wojny do czasów współcze-

snych, w głąb ludzkich motywa- 

 

 

cji) nie zostaje zakończona. Jak 

dowiadujemy się w epilogu, 

przy życiu pozostał najpilniejszy 

uczeń starego asa Stasi. Autorka 

jest mądra i nie buduje szczęśli-

wego zakończenia, ogłaszając 

wyjście na powierzchnię, gdzie 

króluje prawda i dobro. Czytel-

nikowi wystarcza, że ktoś, czyli 

pisarka z pomocą swoich boha- 

 

 

terów, sprawnie i inteligentnie 

przekopuje się przez przeszłość. 

Małgorzata Kąkiel 

 

Źródło : Czasopismo Nowe książki 

(Ciąg dalszy ze strony 4) 
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Monopolowy na 

rogu ma naj-

większy utarg 

właśnie dzięki 

młodzieży, ale 

nikomu nie 

przeszkadza, że 

sprzedaje się 

alkohol nielet-

nim, interes się 

kręci. 

W MŁODYM CIELE JUŻ MNIEJ 

ZDROWY DUCH 

 

Ludzie z małych miejscowości zazwyczaj 

mają trudniej. Kiedy poszłam do liceum, 

nikogo nie znałam. Przerażało mnie, że 

mijam codziennie tłumy nowych twarzy. 

U mnie tak nie było, każdy każdego znał, 

albo chociaż kojarzył z widzenia. Wśród 

rówieśników szczególnie. 

Do gimnazjum chodziłam z sa-

mymi znajomymi. Wszyscy byliśmy  

z jednej podstawówki. Szybka integracja  

i byliśmy naprawdę zgraną klasową feraj-

ną. No właśnie, gimnazjum. Dorośli po-

wtarzają ciągle, jak bardzo ta szkoła jest 

niepotrzebna, że system podstawówka-

liceum był zdecydowanie lepszy. Pewnie 

mają rację, bo to kompletna strata czasu. 

Uczysz się o wszystkim, a tak naprawdę  

o niczym. No, ale ciężko od tak młodego 

człowieka wymagać, żeby wiedział, co 

chce robić w życiu. On nie wie nawet, co 

ma robić za 2 lata, za miesiąc, za tydzień. 

Tak już bywa z młodymi ludźmi, że  

w głowach mają co innego. Myślą tylko, 

że zaraz po szkole pójdą na piwo, że będą 

mogli zapalić papierosa. Bo to właśnie  

w gimnazjum człowiek zaczyna się psuć. 

Nauczyciele stają się bezradni, uczniowie 

coraz bardziej rozpieszczeni, a rodzice 

ślepi. 

”Gimnazjum to czas największej 

ekscytacji, wszystko robi się po raz 

pierwszy. Piłem pierwsze piwo, paliłem 

pierwszego papierosa, nawet zakochałem 

się po raz pierwszy” – mówi absolwent 

Gimnazjum nr 2 w Błoniu. „Do teraz ci 

tak zostało, weszło w krew, pijesz i palisz 

do tej pory, tylko tej twojej miłości nie 

widać” – śmieje się jego kolega. To praw-

da, młodzi ludzie dużo łatwiej popadają  

w nałogi, nie muszą być tego świadomi, 

nawet temu zaprzeczają. 

Idę przez park, na ławce siedzą dwie 

dziewczyny, koło nóg mają otwarte piwo, 

kolejne dwa w siatce obok, w ręku papie-

ros. Śmieją się i chwieją. „Muszę rzucić 

palenie” – mówi jedna z nich, a po chwili 

słychać głośny śmiech. To smutne, że tak 

młode dziewczyny mają tak poważne na-

łogi. Mogłyby zajmować się czymś in-

nym, a ich rodzice powinni je pilnować. 

No dobrze, nie oszukujmy się, każdy  

z nas kiedyś przechodził okres buntu. 

Czas, w którym pił, palił, kochał bez opa-

miętania. Ale dzisiaj, robią to coraz młod-

si ludzie. 

Moja siostra jest w 5 klasie pod-

stawówki. Któregoś dnia przyszła do 

mnie, usiadła na łóżku i zaczęła opowia-

dać: „Dwóch chłopaków z naszej klasy 

mówiło dziś, że wzięli od rodziców pa-

pierosy, spróbowali i mówili, że fajnie.  

A ten Jarek z 6a to z kolegami chował się 

na długiej przerwie za śmietnikiem, po-

dobno palili”. Tu zaczęła mieć łzy  

w oczach i dodała jeszcze: „A Kasia to 

przyniosła piwo, takie co rodzice piją, 

napiłam się troszkę, dwa łyki, ale wszy-

scy próbowali. Niedobre, już więcej nie 

będę, nie gniewaj się na mnie”. Poczciwe 

dziecko, jeszcze nie wie, ile przed nią. 

Oby nie za wiele, martwię się, bo wiem, 

jak było ze mną. Mało kto wytrzymuje 

presję rówieśników. Wszyscy to robią, to 

czemu ja mam być gorsza? Chwalili się, 

(Ciąg dalszy na stronie 7) 
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jak było świetnie, może i teraz tak będzie. Tak się 

zaczyna, a jak już powiesz A, to musisz powiedzieć 

B. Zaczynają się regularne imprezy, ukrywanie się 

przed rodzicami. Że też oni niczego nie zauważają! 

Zapytałam kiedyś moją nauczycielkę, jednocześnie 

mamę mojej przyjaciółki. „My wiemy o wszystkim, 

albo chociaż się domyślamy, ale co mamy zrobić, 

nie wracacie do domu na czworakach, nie znikacie 

na całe noce, miasto nie jest duże, wolimy udawać, 

że nic się nie dzieje”. Dokładnie, małe miasto 

sprzyja okolicznościom. W każdym sklepie sprze-

dają alkohol nieletnim, każdy każdego zna, wie 

gdzie mieszka, nie zgubi się, a policja krąży tylko 

od czasu do czasu. 

Małolatom sprzyjają warunki, alkohol staje 

się wyznacznikiem dobrej zabawy. Więcej imprez, 

wiele całonocnych. „Rodzice puszczają bez proble-

mu, nigdy nie złapali nas na gorącym uczynku, wo-

lą nie wiedzieć. A mamy często nie ma w domu, ja 

dużo robię, dlatego weekendy mam wolne. Wie 

gdzie i z kim będę, wie, że zostaję na noc, nie będę 

się nigdzie włóczyć. Ufa mi.” – opowiada Julia, 

uczennica tutejszego gimnazjum. 

Wszystko do czasu. Kilka tygodni temu  

w przydrożnym rowie znaleziono zwłoki piętnasto-

latka. Zamarzł, a we krwi miał 2‰ alkoholu. Po-

dobno został też zgwałcony. Straszna tragedia,  

a w tak małym mieście wieści roznoszą się tempie 

ekspresowym. Internet, portale społecznościowe, 

albo nawet gabinet fryzjerski. Był taki młody, całe 

życie przed nim, nie skończył nawet gimnazjum. 

Jego przyjaciele nie byli w stanie rozmawiać.  

W całej szkole widać smutek. Coraz mniej uczniów 

wychodzi na przerwie na papierosa, a w ulubionym 

zaułku nie widać roześmianych nastolatków z pi-

wem. Czy musiała się stać taka tragedia? Wszystki-

mi wstrząsnęła ta wiadomość. W spokojnym mia-

steczku takie wydarzenia zostają na długo, wszyscy 

się solidaryzują. Ale minie kilka tygodni i znowu 

wytrwali uczniowie wyjdą radośnie na piwo, nie 

będzie przeszkadzać im nawet zła pogoda. Rodzice 

przestaną się już zamartwiać, wpadną znowu w wir 

pracy. Monopolowy na rogu ma największy utarg 

właśnie dzięki młodzieży, nikomu nie przeszkadza, 

że sprzedaje się alkohol nieletnim, interes się kręci. 

„Na terapię AA trafiają coraz młodsi ludzie. 

Aż żal mi na nich patrzeć, są tu z przymusu, bo ja-

cyś wyjątkowi rodzice zauważyli problem. To do-

brze, ale to dziecko już sobie narobiło kłopotów” – 

opowiada pan Marian, alkoholik uczestniczący  

w sesjach grupy. Alkohol wydaje się być atrakcyj-

ny, skoro wszyscy piją, to czemu nie on, a ta ta-

bliczka, że dopiero po 18, to co tam, kto by się 

przejmował. Nawymyślali i tyle. 

Młodzież jaka była, taka będzie, idzie z duchem 

czasu, działa pod presją otoczenia, dostosowuje się 

do standardów społeczeństwa, psuje się w gimna-

zjum. To postęp cywilizacji. Może rozwiązaniem 

byłoby przywrócenie dawnego systemu nauki. 

„Wtedy wszystko to działoby się w liceum, matura 

miałaby jeszcze gorsze wyniki” – śmieje się moja 

dawna wychowawczyni. Już dawno pogodziła się  

z tym, co robią jej uczniowie. Nie powinna, ale na 

jednym z klasowych spotkań wypiła z nami piwo. 

No cóż, młody duch, to i dostosować się trzeba. 

 

KK 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 
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 W tym numerze gazetki prezentuję kolejną 

dyscyplinę sportu. Może ona kogoś zainteresuje. 

 
 

Hokej na lodzie 
 

Hokej na lodzie jest najbardziej popularny w kra-

jach północnej półkuli, co wynika z uwarunkowań 

klimatycznych. Na terenach gdzie sezonowo  

(w czasie zimy można pokryć dane miejsce lodem 

tj. w Kanadzie USA Rosji, Czechach, Słowacji, 

Niemczech,, Szwajcarii, oraz w krajach nordyckich 

(Szwecja, Finlandia). Od kiedy pojawiły się lodo-

wiska w zamkniętych halach sport ten można roz-

grywać przez cały rok. Hokej na lodzie jest jednym 

z czterech najpopularniejszych sportów zawodo-

wych Ameryce Północnej. Na terenie Kanady oraz 

Stanów Zjednoczonych rozgrywana jest najważ-

niejsza na świecie klubowa liga świata NHL. Jest to 

oficjalny zimowy sport narodowy Kanady. 

Od początku hokej na 

lodzie był sportem kon-

taktowym, w którym 

ataki ciałem są dozwolo-

ne, skutkiem czego zja-

wisko kontuzji  jest po-

wszechne. Specjalne 

wyposażenie ochronne 

jest wysoce zalecane. Na 

ogół, obejmuje ono 

kask, ochraniacze na 

ramiona, łokcie oraz 

zęby, rękawice, specjal-

ne spodnie. Bramkarze 

są chronieni lepiej, bo nie muszą tak często zmie-

niać położenia, a zarazem są bardziej narażeni na 

atak. Mają specjalne maski oraz ochraniacze na 

nogi. Zawodnicy, którzy nie przekroczyli 18 lat, 

muszą mieć dodatkowo specjalną ochronę na twa-

rzy w formie kratownicy, nawet gdy bramkarzami 

nie są. Każdy z zawodników wyposażony jest w kij, 

łyżwy oraz odpowiednie ochraniacze zapobiegające 

kontuzjom. Do gry służy krążek wykonany z twar-

dego kauczuku, który zawodnicy trącając kijami 

starają się wbić do bramki przeciwnika. Jest to 

sport o szybkim tempie gry z użyciem gry fizycznej 

(ciałem). 

Mecz hokejowy trwa 60 minut (czas podzielony 

jest na trzy części, tzw. tercje  po 20 minut.) Czas 

liczony jest według tzw. czystej gry, tzn. jest za-

trzymywany, gdy wystąpi, zarządzona przez sędzie-

go przerwa w grze. 

Plac gry stanowi otoczone bandami lodowisko po-

dzielone na trzy, wyznaczone niebieskimi liniami, 

części zwane tercjami. Dodatkowo linia czerwona 

przebiegająca przez środek lodowiska i dzieląca je 

na pół zwana jest neutralną. Ponadto do obszaru 

boiska włącza się ławkę rezerwowych 

(zlokalizowaną wzdłuż jednej długości lodowiska 

za bandami) oraz ławkę kar (umiejscowioną na-

przeciw, wzdłuż drugiej długości lodowiska). 

 

Hokej jest grą, w której dozwolonych jest wiele 

zagrań. Generalnie zawodnicy zagrywają krążek 

kijem, lecz nie jest to jedyny dopuszczalny sposób. 

Ponadto mogą to uczynić łyżwą, ręką itd. Ograni-

czenia obowiązują przy zagraniu krążka przy po-

mocy ręki do partnera z drużyny oraz przy zagraniu 

krążka kijem podniesionym powyżej ramion  

(w tych przypadkach gra jest przerywana). Bramkę 

można zdobyć tylko kijem (w wyjątkowych przy-

padkach uznaje się gole zdobyte gdy krążek odbija 

się od łyżwy, gdy sędzia nie stwierdza zamiaru za-

wodnika). Zmiany zawodników („piątek”) dokony-

wane są w trakcie gry oraz w czasie przerw w grze. 

Istotne jest przy tym, aby na lodowisku niezmiennie 

przebywało nie więcej niż sześciu graczy jednej 

drużyny. Przekroczenie tego przepisu skutkuje na-

łożeniem kary na drużynę naruszającą tę zasadę. 

 
 

Janek Hernik 

www.wikipedia.org 

http://www.wikipedia.org/
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W ciemności 

Sukces jest samotną podróżą. Mało kto na-

prawdę pragnie przejść drogę bólu, poświęce-

nia i pracy, prowadzącą do sukcesu. To mor-

dercza walka, na tej drodze nie zobaczysz zbyt 

wielu przyjaciół. Głęboko w swoim sercu mu-

sisz mieć pewność, że to co robisz ma sens. 

Wielu próbowało iść tym torem i przegrało.  

W swojej podróży do sukcesu natkniesz się na 

wiele trupów, ludzi, którym nie udało się do 

końca zrealizować swoich marzeń. To powinno 

Cię inspirować, bo zaszedłeś dalej niż oni, ale 

Tobie nie zależy na tym, żeby ich wyprzedzić. 

Ty chcesz dobiec do mety. 
Sukces - wielu Cię dzięki niemu pokocha, ale 

jeszcze więcej znienawidzi. Dzieje się tak, po-

nieważ Twój sukces sprawia, że inni zaczynają 

na swoich ścieżkach tracić poczucie własnej 

wartości. 
Twój sukces przypomina im, czego mogli do-

konać, gdyby nie zawiedli, gdyby nie odpuścili. 

Jedyne, co im pozostało to smak porażki. Róż-

nica między zwycięzcą a przegranym polega na 

tym, że przegrany się poddaje, a zwycięzca 

walczy dalej. Próbuje raz jeszcze i jeszcze raz, 

aż wszystko potoczy się tak jak sobie wyma-

rzył. 
Teraz kroczysz więc sam tą ścieżką, skąd 

wiesz, że podążasz dobrą drogą? Skąd wiesz że 

obrałeś dobry kierunek? To nie laury i tytuły  

o Tobie stanowią, to charakter definiuje, co jest 

sukcesem. To zaczyna się w Tobie, mistrzo-

stwa wygrywane są na stadionach, ale i w gło-

wie. Mistrzostwa wygrywane są dziesiątkami 

godzin na treningach, na siłowni. Kiedy wsta-

jesz o 5 rano, gdy wszyscy jeszcze śpią  

i idziesz biegać, to właśnie wtedy zdobywane 

jest mistrzostwo! Serce zwycięzcy to nieustan-

nie zapalony włącznik światła. Nie da się go 

wyłączyć, jest wieczny. 
Czasami pokonuje Cię własny sukces. Mam ci 

przypomnieć? Przebywasz w ciemności, to 

znaczy ćwiczyłeś w ciemności. Ja się w niej 

narodziłem. Ciemność mnie ukształtowała. 

Niektórzy z Was są słabi, ale urodziliście się  

w ciemności! Gdy tylko spotykacie przeszkody 

na swojej drodze, to rezygnujecie. Za każdym  

 

 

razem, gdy przechodzę przez ból, to przypomi-

nam sobie swoje ciężkie dzieciństwo, każdą złą 

chwilę mojego życia. Cały ból, który przesze-

dłem. Uświadamiam sobie, że przechodzę 

przez to od dziecka. Dałem sobie radę! Uzyskaj 

coś ze swojego bólu, przekształć go w sukces. 

Pozwól, by ból przeniósł Cię na wyższy po-

ziom. Niektórzy z was zostali znokautowani 

przez życie, widzicie krew i mówicie: „O niee, 

zostałem uderzony” . Czasami w życiu musisz 

oddać cios! Musisz się postawić. Nikt nie mó-

wi, że będzie łatwo. Nikt nie da Ci sukcesu, 

musisz na niego zasłużyć i wypracować go. 

Jeśli jesteś w stanie przejść przez krew, pot  

i łzy, to sukces jest dla Ciebie czymś oczywi-

stym. 
Do napisania tego tekstu zainspirował mnie 

mój przyjaciel Gerald Gooden, jeden z najlep-

szych zawodników Purdue University, który 

motywuje mnie do walki z moimi własnymi 

przeciwnościami losu. W tej chwili jestem kon-

tuzjowany. Złamałem kostkę i zerwałem więza-

dła w stawie skokowym. Zapewne widzieliście 

mnie w szkole z kulami, widzicie, że nie chcę 

od nikogo pomocy. To moja kontuzja, moja 

droga i moja lekcja. Chcę poczuć ból, który 

występuje w moim ciele. Chcę, aby ból dał mi 

kolejną życiową lekcję. Dzięki tej kontuzji nau-

czyłem się bardzo dużo. Chociażby podczas 

chodzenia po schodach. Mogę pokonać naraz 

tylko jeden stopień. Nie da się w tym stanie 

pokonać więcej stopni. Tak jak w życiu, nie da 

się osiągnąć wszystkiego od razu. Musisz su-

miennie stawiać kroki w kierunku wytyczo-

nych celów. Krok po kroku. Za każdym razem 

przesuwasz się dalej. Często chcesz, aby ktoś 

wspierał cię w Twoich marzeniach. Po co? To 

tylko Twoje marzenie. Bądź dla siebie wszyst-

kim. Motywatorem, nauczycielem, przyjacie-

lem, bądź samowystarczalny. Nie potrzebujesz 

nikogo innego do osiągnięcia sukcesu. 
Trzymam za was kciuki i do zobaczenia na ko-

rytarzach naszej szkoły :-) 

 
Janek Hernik 
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Spalanie - czytaj utrzymywanie masy 
 

Luty roku 2015. Już od ponad dwóch miesięcy cho-

dzę na ćwiczenia, które ponoć mają pomóc mi  

w pozbyciu się zbędnych kilogramów. Niestety, 

rzeczywistość zupełnie różni się od tego założe-

nia... 

 

Grupa na 20:00 w środy – zróżnicowana wiekowo, 

są tu osoby od szesnastego roku życia przez dwu-

dziesty aż po czterdziestkę. O dziwo, pod wzglę-

dem aktywności nie widać żadnej różnicy. Dlacze-

go tak jest? Może dlatego, że nikt nie chce odsta-

wać od reszty, wiadomo – w grupie raźniej, poza 

tym kiedy ma się te szesnaście lat trochę głupio 

mieć słabszą kondycję niż kobieta po trzydziestce  

z niezbyt sprawnymi plecami. 

 

Naszą trenerką jest Beata, młoda, charyzmatyczna, 

miła i przede wszystkim wysportowana. Jest naszą 

motywacją do dawania z siebie 100%, chodzi tu 

zarówno o piękną sylwetkę, jak i wskazówki doty-

czące prawidłowego ćwiczenia. Muszę przyznać, że 

Beata ma dwie strony – tę miłą i pozytywną, o któ-

rej wcześniej wspomniałam, jak i tę, która krzyczy  

i zmusza nas do przekraczania własnych możliwo-

ści. Co do typu ćwiczeń, nikt nie narzeka. Oczywi-

ście są trudniejsze i łatwiejsze, trudniejsze wyciąga-

ją z ciała każdą kropelkę potu, łatwiejsze zaś dają 

nam własną ”rajską wyspę”, którą możemy nacie-

szyć się całe 40 sekund. 

 

Czas – z reguły chcemy mieć go więcej i narzeka-

my, że jest go coraz mniej, w środy natomiast cała 

grupa patrzy na zegar średnio 3 razy w ciągu minu-

ty z rozczarowaniem w oczach, bo wskazówka na-

dal znajduje się w tym samym położeniu. Dzieje się 

tak przez okrągłą godzinę, czyli czas trwania mor-

derczego wysiłku zwanego też ćwiczeniami. 

 

Czy owe środy są tak męczące i nie do wytrzyma-

nia? W moim przekonaniu pół na pół, ale zadałam 

to pytanie uczestniczkom ćwiczeń. Dwie z nich 

odpowiedziały, że lubią tu przychodzić, obie 

stwierdziły, że trzeba się ruszać, a ten typ aktywno-

ści jest dla nich najlepszy. Trzecia kobieta powie-

działa natomiast, że jest to dla niej naprawdę coś 

nieprzyjemnego, ale przychodzi do hali co tydzień, 

bo musi – nie czerpie żadnej przyjemności z wysił-

ku. 

 

Zdania na temat środy są podzielone, intrygujące 

jest to, jakie powody mają obie strony, aby uczęsz-

czać na zajęcia. No cóż – jedni przychodzą dla 

przyjemności i ruchu, a drudzy, bo muszą. Niektó-

rzy po prostu chcą schudnąć i mieć lepszą sylwetkę 

poprzez robienie czegoś, do czego się zmuszają, nie 

zdają sobie jednak sprawy, że tak naprawdę nic nie 

spalają i nie chudną, przykładowo ja. Często po 

ćwiczeniach jest się bardzo głodnym. Beata mówi, 

że to co zjemy po treningu tak jakby się nie liczy – 

czy to prawda czy nie i tak wszyscy jej wierzą, bo 

chcą usprawiedliwić zjedzenie obiadu o godzinie 

22. Tworzy się błędne koło - idziesz na ćwiczenia, 

jesz bo schudłaś, znowu idziesz na ćwiczenia, a po 

nich kolejny raz jesz. Możemy się oszukiwać, ale 

dotyczy to większości ludzi. 

Aby potwierdzić moje założenia zapytałam te same 

osoby plus jeszcze dwie, czy się z tym utożsamiają, 

czy też jedzą zdrowo lub są na diecie. Wszystkie 

(Ciąg dalszy na stronie 11) 
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pięć kobiet, w różnym wieku, potwierdziło moją 

tezę, a to prawie połowa wszystkich uczestniczek 

zajęć. Mając takie odpowiedzi postanowiłam zapy-

tać jeszcze trzy, jedynie pani Karolina trzymała się 

diety przez cały czas i nie wyznawała zasady, że po 

ćwiczeniach się „nie liczy”. 

 

 

 

 

Wniosek jest tylko jeden – nie spalamy, a utrzymu-

jemy swoją masę ciała. 

Warto się męczyć tylko po to, aby więcej jeść? 

Ewidentnie tak, bo nawet nasza trenerka po ćwicze-

niach odwiedza McDonalda. 

 

Katarzyna Suszek 

(Ciąg dalszy ze strony 10) 

Uśmiechnij się, proszę! 

U okulisty: 

- Jaką literę pokazuję? 

- A gdzie pan jest? 

 

*** 

 

- Życzę sobie, by kolia, którą mam założyć w pierwszym akcie, była z prawdziwych diamen-

tów – grymasi słynna aktorka. 

- Ależ wszystko będzie prawdziwe – zgadza się reżyser. – Nawet trucizna w ostatnim akcie… 

 

*** 

 

Facet poszedł do wróżki, by mu przepowiedziała przyszłość: 

- Do czterdziestego roku życia będziesz żył w nędzy. 

- A potem? 

A potem się przyzwyczaisz… 

 

Wyszukała: UK 

 

Źródło: Internet  

Konkurs dziennikarski 

 Do aktualnego numeru naszej gazetki dołączamy pierwsze prace Waszych kolegów z klas 1c oraz 2c, którzy zdo-

bywają dopiero szlify w branży dziennikarskiej. Mamy nadzieję, że spojrzycie przychylnym okiem na efekty ich nie najła-

twiejszej pracy. Prosimy - oceńcie, która z tych dwóch gazetek zasługuje na wyróżnienie. Głosując, wypełnijcie kupon  

i wrzućcie do skrzynki, znajdującej się w bibliotece szkolnej. Wśród uczestników głosowania rozlosujemy bon Empiku  

o wartości 25 złotych. Na głosy czekamy do 20 maja 2015 r. 

 Poprzedni konkurs okazał się chyba zbyt trudny. Nikomu nie udało się bezbłędnie odgadnąć kto był przedstawio-

ny na konkursowych fotografiach.  

  



  

Propozycje kulinarne 

 

LXXXVI  LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  W  WARSZAWIE 

 

Zespół redakcyjny 

Angelika Byra kl. III c 

Patrycja Klimczewska kl. II c 

Luiza Zdżalik kl. II c 

Jan Hernik kl. II c 

Katarzyna Suszek kl. I c 

Opieka ze strony  
grona pedagogicznego 

Urszula Karolewska  

Anna Lewicka -Maciejewska  

  

Znajdziecie nas również w zakładce 

„Gazetka szkolna” na stronie naszej szkoły 

www.zoska.waw.pl 

BABECZKI  CZEKOLADOWO – BANANOWE 

Składniki: 

- 0,5 szkl. oleju 

- 1 szkl. mąki zwykłej 

- 1 szkl. mąki ryżowej 

- 1 duże jajko 

- 1 szkl. mleka  

- 1,5 łyżeczki proszku do pieczenia 

- ¼ łyżeczki sody 

- 0,5 szkl. cukru pudru 

- 2-3 banany 

- 2 łyżki kakao 

- 2 łyżki nutelli 

- 0,5 mlecznej czekolady lub 5 michałków 
 

Przygotowanie: 

Wszystkie suche składniki przesiewamy przez sito do miski. Do tego ście-
ramy na tarce czekoladę lub michałki po czym mieszamy wszystko. Od-
dzielnie łączymy jajko, mleko i rozgniecione banany. Powoli płynne skład-
niki wlewamy do miski z suchymi i delikatnie miksujemy. Gotowe ciasto 
nakładamy łyżką do foremek i pieczemy 20 – 25 minut w piekarniku na-
grzanym do 200 stopni. 

Smacznego!!! 

Angelika Byra 

Wykonanie: 
A więc szybko: mikserem ucieram całe jajka z cukrem na puchatą masę, 

aż stanie się biała całkiem i zwiększy swoją objętość 3 razy w stosunku 

do pierwotnej (nie można podczas ubijania dodać cukru z prawdziwą wa-

nilią, bo się jajka nie ubiją!). 

 

Przesianą mąkę wymieszaną z cukrem z wanilią dodaję do masy jajowej, 

dodaję również aromat śmietankowy i całość delikatnie mieszam. 

 

W tortownicy wysmarowanej masłem i wysypanej tartą bułką układam 

kawałki jabłek w sposób raczej dowolny, posypuję je szczyptą cynamonu 

albo i nie posypuję - zależy ile mam czasu, zalewam je ciastem i wsta-

wiam do piekarnika nagrzanego do 190 stopni. 

 

Po około 35-40 minutach ciasto jest gotowe i można je pałaszować.  

http://www.mojeciasto.pl/przepisy/biszkopt-z-jablkami 

Składniki: 
- 5-6 sporych obranych jabłek, z usuniętymi 

gniazdami nasiennymi, pokrojonych  

w ósemki  

- 4 sztuki jajek umytych  

- szklankę pszennej mąki 

- szklankę cukru 

- opakowanie cukru z prawdziwą wanilią 

(można zastąpić cukrem waniliowym) 

- opcjonalnie zapach śmietankowy do ciast 

- szczypta cynamonu - ale nie za wiele, tak 

tylko dla aromatu 

- do formy: łyżka masła do wysmarowania, 

łyżka tartej bułki do wysypania  

Szybkie ciastko biszkoptowe  

z  jabłkami 


