
kich spraw na  ostat-
nią chwilę.  A  nawet 
jeśli, to podchodźcie 
do spraw szkolnych 
z większym entuzja-
zmem, a  uda Wam 
się  wytrwać do ocze-
kiwanego czerwca 
i  wakacji, a co naj-
ważniejsze, podołać 
ostatnim w  tym roku 
obowiązkom, jakie 
stawia przed nami 
szkoła. Najlepiej my-
śleć podczas nauki, 
że  to już ostatki nie-
przyjemności, że nie-
długo będziemy mieć 
lato i chwilę wy-
tchnienia. Tym mi-
łym  akcentem zapra-
szam do zapoznania 
się  z  ciekawymi arty-
kułami naszych re-
daktorów - będzie 
trochę szkolnie, lecz 
nie zabraknie także 
elementów związa-
nych z czasem wol-
nym, którego niewąt-
pliwie potrzebujemy 
i  oczekujemy najbar-
dziej. 

 

Pozdrawiam, 

Łukasz Gajewski 

 

Znowu ten budzący 
n ie chęć  b udz ik . 
I  po  co on tak dzwo-
ni? Chociaż w sumie 
i  tak obudziło mnie 
przed nim słońce, któ-
re promieniami wpa-
dło mi do pokoju 
i  nie dawało ponow-
nie przymknąć oka. 
Ale zaraz, zaraz... 
słońce? Ach no tak! 
To już wiosna! 

Wiosna to najcudow-
niejszy okres w roku, 
szczególnie w Polsce. 
Wszystkie rośliny bu-
dzą się do życia i sku-
tecznie przezwycięża-
ją marazm zimowego 
krajobrazu. Jednak 
coraz dłuższe i cie-
plejsze dni nie wpły-
wają na nas dobrze, 
oczywiście patrząc   
na sprawę w wymia-
rze szkoły. Piękna  
pogoda  wpływa              
na zmianę naszych 
priorytetów   i sku-
tecznie zniechęca 
do  siedzenia w czte-
rech ścianach i to 
na  dodatek w niewy-
godnej ławce. Nie-
dawno mieliśmy 
święta wielkanocne, 

które mimo niezado-
walającej pogody dały 
nam przedsmak nad-
chodzącego okresu 
beztroski. Jednak nie 
dla każdego nadcho-
dzące tygodnie będą 
związane    z przyjem-
nościami. Po piętach 
trzecioklasistów coraz 
bardziej depcze matu-
ra,  która nieubłaga-
nie   daje      o  sobie 
znać. Po przebytym 
stresie i zaliczeniu 
egzaminówhhh zosta-
je wybór studiów         
i  zapewnienie sobie 
dalszej edukacji. Jed-
nak klasy pierwsze      
i drugie mają jeszcze 
trochę czasu. Naresz-
cie można powoli 
chować kurtki i szali-
ki do szafy, by oddać 
się urokom wiosny! 
Ale pamiętajmy - 
do  wakacji jeszcze 
zostało trochę czasu 
i  należy jak najlepiej 
spożytkować go 
na  ewentualne po-
prawy ocen! Mam 
nadzieję, że sytuacja 
ta ma się u Was do-
brze i nie macie przy-
musu załatwiania ta-
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Dnia 14 kwietnia 
2015 r. odbył się 
Festiwal Filmowy 
o r g a n i z o w a n y 
przez LXXXVI LO 
im. Batalionu 
„Zośka” w War-
szawie, gdzie 
uczniowie klas 
o  profilu filmo-
wym przedstawili 
swoje etiudy doty-
czące Warszawy. 
Opiekunem tego 
wydarzenia był 
profesor Wojciech 
Sobota. 

Na samym po-
czątku pan profe-
sor wygłosił mo-
wę oraz przeprosił 
za to, że nie udało 
mu się zorganizo-
wać dla nas go-
ścia, który mógłby 
nam opowiedzieć 
coś więcej na te-
mat aktorstwa, 
które nie było na-
szą mocną stroną. 
Do tego mogliśmy 
się dowiedzieć, 
że  w tym roku 
udział  bierze 
uczeń ze szkoły 
Baczyńskiego.  

Światła zgasły, 
a rzutnik wyświe-
tlił na ekranie 
pierwszy film au-
torstwa Aleksan-
dry Piekarskiej 
oraz Agnieszki 
Niebudek, uczen-
nic „Zośki” pt. 
„Vava to”. Ten 
film jak i  pozosta-
łe, był oceniany 
przez nauczycieli 
oraz publiczność. 
Po godzinie nastą-
piła przerwa, a ju-
ry mogło spokoj-
nie wybrać najlep-
sze trzy filmy. 
Po  dwudziesto- 
minutowej prze-
rwie było już wia-
domo kto otrzyma 
nagrodę, a dostała 
ją Dagmara z kla-
sy 3c, drugim 
miejscem mogli 
się cieszyć chłopcy 
z pierwszej klasy, 
a ostatnim na po-
dium nasz gość 
z  liceum Baczyń-
skiego. Zwycięz-
ców nagrodzono 
gromkim aplau-
zem.  

Jak tylko skończył 
s i ę  f e s t i w a l ,        
zaczęły się pierw-
sze kroki do orga-
nizacji następnego 
przyszłorocznego 
festiwalu. Ucznio-
wie uznają to wy-
darzenie za uda-
ne, więc można 
śmiało stwierdzić, 
że było także suk-
cesem.   

 

 

Daniela Pruszkiewicz 

FESTIWAL FILMOWY „ZOŚKI” SUKCESEM? 

W TYM ROKU 
UDZIAŁ 

BIERZE  UCZEŃ 
ZE SZKOŁY 

BACZYŃSKIEGO. 
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Wywiad z panem 
Włodzimierzem Ko-
walczykiem — na-
uczycielem jęz. pol-
skiego w LXXXVI 
Liceum Ogólno-
kształcącym im. Ba-
talionu „Zośka”. 

 

Co Pana skłoniło 
do podjęcia pracy 
jako nauczyciel?     

Życie. 

 

Czyli nie zamierzał 
Pan tego robić?  

W momencie kiedy 
studiowałem nie 
planowałem kariery 
nauczycielskiej, ale 
tak wyszło. Zaczą-
łem pracę w szkole, 
miało być na  chwi-
lę a wyszło na stałe. 

 

Żałuje Pan? 

Momentami. A tak 
na poważnie - uczę 
się cały czas tego 
zawodu i chyba naj-
gorzej było na po-
czątku bo cały sys-
tem, ta  biurokracja, 
myślę że dla każde-
go nauczyciela jest 
to trudne. Ci  któ-

rzy są już nauczy-
cielami od lat mają 
już to we krwi, jed-
nak młodzi nauczy-
ciele mają z tym 
problem i może to 
być zniechęcające. 

 

Czy zmieniło się  
Pana podejście do 
pracy?  

Chyba nie. Ciągle 
pracuję w tym za-
wodzie i staram się 
znajdować w tej 
pracy coś pozytyw-
nego. 

 

Nauczyciele na 
ogół tracą motywa-
cję po kilku latach. 
Co Pan powie na 
ten temat? 

Różnie jest. Zapew-
ne masz rację, ale 
wydaje mi się że 
większość nauczy-
c i e l i  p o m i m o 
wszystko próbuje 
coś robić zgodnie ze 
swoim wykształce-
niem. No  bo co 
może ich motywo-
wać jeśli nie sens tej 
pracy? Pieniądze? 
Rzecz to w tym za-
wodzie wątpliwa. 
Prestiż? Nie  dzisiaj. 

Jakieś przekonanie 
o tym, że to ma 
sens. Może tego 
jednego czegoś 
przynajmniej się 
nauczy i tak trwa-
my w tej nierówne 
walce. 

 

Co by Pan radził 
młodym ludziom 
kończącym szkołę 
z zamiarem podję-
cia pracy umysło-
wej?  
Ich sytuacja na ryn-
ku pracy nie jest ła-
twa, zatem czy war-
to? Myślę że tak. 
Tylko do tego po-
trzebna jest moty-
wacja, to  czy się 
chce i  czego się 
chce. Bo jeżeli dla 
kogoś ważne są tyl-
ko pieniądze, w 
każdej pracy da on 
radę się odnaleźć. 
Trudno jest robić 
cokolwiek z ko-
nieczności. 
 

Szymon Rytka 

STARAM SIĘ ZNAJDOWAĆ W TEJ PRACY COŚ POZYTYWNEGO 

MIAŁO BYĆ NA 
CHWILĘ A 

WYSZŁO NA 
STAŁE. 
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Poruszając się w prze-
strzeni szkolnej często 
napotykamy się na 
banalne z pozoru 
trudności. 

Począwszy od nieza-
powiedzianej kart-
kówki a  na przemocy 
kończąc, szkoła staje 
się areną wielu mniej 
lub bardziej przytła-
czających wydarzeń. 
Jednak poza tymi 
sprawami pozostaje 
bardzo ważna kwestia  
- presja otoczenia. 
Każdy w  jakiś sposób 
jej ulega. Będąc częścią 
społeczeństwa nie-
świadomie zaczyna-
my się do niego upo-
dabniać. Nasze prefe-
rencje i upodobania 
zależą od grupy 
w  jakiej się znajduje-
my. 

Jak codziennie prze-
chodzę się szkolnym 
korytarzem. Mijam 
mniej lub bardziej 
znane twarze. Każdy 
ma niemal to samo 
spojrzenie- brak chęci 
do czegokolwiek aż 
wylewa się z ich oczu. 
Jedni oczekują na 
sprawdzian dla które-
go zarwali nockę, inni 
znowu zbierają siły na 
kolejny usypiający 
wykład produkujące-
go się  przed klasą na-
uczyciela. Jednak za 
każdym razem ten 

krajobraz korytarza 
wywołuje u mnie 
uśmiech. Dlaczego? 
Niemal każdy wyglą-
da tak samo, a  przy-
najmniej bardzo po-
dobnie. Ten sam styl 
ubioru, praktycznie 
każdy ma telefon 
w  rękach lub słu-
chawki na uszach.  
Nawet sposób rozma-
wiania dorobił się da-
nych schematów. Tak 
jakby ktoś zaprogra-
mował uczniów w da-
ny sposób. Jakby zmu-
sił ich do podobnego 
postępowania. Jednak 
skąd to się bierze? 

Obecnie mas media 
i  pop kultura mają 
dużo zasług w tej 
kwestii. Internet i inne 
środki przekazu tych 
dwóch kolosów zale-
wają nas danymi po-
stawami, produktami. 
Każdy w  imię pozor-
nego indywidualizmu 
nabywa wyroby ma-
sowej kultury, by być 
oryginalnym, na swój 
sposób innym od gru-
py. Jak na ironię jed-
nak to właśnie taka 
postawa determinuje 
obserwowane przeze 
mnie zjawisko. 

W dzisiejszych cza-
sach młodzi ludzie 
nauczyli się myśleć 
narzuconymi schema-
tami. Każdy wie, że 

dana piosenka jest do-
bra, bo tak mówi 
większość, zaś inny 
utwór zostaje uznawa-
ny za coś niewartego 
uwagi, nawet jeśli 
okazuje się bardziej 
atrakcyjny od tego lu-
bianego przez masę. 

Tak właśnie dzisiaj 
działamy - próbując 
stać się częścią tłumu 
tracimy swoją jednost-
kowość, indywidual-
ność. Stajemy się ko-
lejną cegiełką w jedno-
litym murze. Kolej-
nym paradoksem jest 
fakt, że  osoby najbar-
dziej przyklaskujące 
oryginalności próbują 
ją tłumić wraz ze 
wspomnianym wcze-
śniej tłumem. Jest to 
efekt papugi w kurni-
ku. Jeśli ktoś jest bar-
dziej ubarwiony i od-
różnia się od tłumu, 
ten chce pozbyć się 
zagrożenia. W efekcie 
wybitna jednostka za-
nika na rzecz siły 
większości. 

To nie jest pozytywne 
zjawisko. 

Presja należenia do 
społeczeństwa tworzy 
lęk przed nowościami. 
W którymś momencie 
człowiek obawia się 
wyrażać siebie, bo boi 
się odrzucenia grupy. 
Tacy jesteśmy. Nie lu-

JESTEŚMY JAK CEGŁY W MURZE!  

KAŻDY W IMIĘ 

POZORNEGO 

INDYWIDUALIZMU 

NABYWA WYROBY 

MASOWEJ 

KULTURY. 
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bimy kontrastujących 
elementów w ogóle. 

Staramy się wszystko 
ujednolicać i uprasz-
czać z wygodnictwa. 
Wielkie koncerny 
i  firmy konsumenckie 
bardzo na tym korzy-
stają. Nie muszą za-
spokajać potrzeb jed-
nostki,     trafiać w jej 
gusta. Dzisiaj wystar-
czy wypuścić produkt 
na rynek, odpowied-
nio go opatrzyć rekla-
mą. Wtedy tłum 
stwierdza, że jest to 
wyrób warty nabycia. 
Rośnie wówczas po-
pyt i  świadomość 
o  chęci posiadania. 

W taki sposób nawet 
mało atrakcyjny pro-
dukt staje się celem 
wielu osób. Dlatego 
właśnie wpaja nam 
się  nawyki przynależ-
ności do jednolitego 
tłumu. Taka postawa 
ułatwia wcelowanie 
w  nasze potrzeby, 
bo  najzwyczajniej 
w  świecie stają się 
bardzo podobne. Jed-
nak do czego może 
doprowadzić taka se-
ryjna produkcja po-
d o b n y c h  l u d z i ? 
Z  pewnością do zani-
ku osobowości, poczu-
cia własnego "ja". 
W  pewnym momen-
cie przestaniemy ma-

rzyć na własny spo-
sób. Zaczniemy chcieć 
tego samego co inni. 
Staniemy się jednostką 
totalnie podporządko-
waną obyczajowi 
i  zwyczajom przyję-
tym przez masę. 
A  co  się stanie z wy-
bitnymi ludźmi?   
Z  tymi, którzy są wy-
jątkowi i nie chcą pod-
dawać się upodoba-
niom grupy? Z pew-
nością takie osoby zo-
staną zakrzyczane 
w  tłumie i nie wyjdą 
ponad proces wiecz-
nego projektowania 
określonych zacho-
wań. 

Łukasz Gajewski 

i  wzięcia udziału w zawo-
dach siatkarskich. Jego ma-
rzenia o wygraniu turnieju 
jednak szybko zderzają się 
z  rzeczywistością gdy już 
w  pierwszym meczu prze-
grywa z drużyną w której 
jest Tobio Kageyama, zwany 
też „Królem Boiska”. 
Po  porażce Hinata przyrze-
ka któregoś dnia ponownie 
się z nim zmierzyć i pokonać 
go. Pech jednak chciał, 
że  obaj chłopcy po ukończe-
niu szkół średnich trafiają 
do  tego samego liceum 
i  żeby w ogóle móc grać 
w  meczach muszą nauczyć 
się współpracować, a elimi-
nacje do krajowych zawo-
dów już niedługo. 

Ogólnie ujmując fabuła nie 
jest specjalnie odkrywcza, 
ale to nie to jest najważniej-

Co do „Haikyuu” miałam 
całkiem spore oczekiwania  - 
seria nie tylko musiała wy-
tłumaczyć wszystko odno-
śnie siatkówki osobie nieza-
znajomionej z tematem jak 
ja, ale także wciągnąć na 
tyle, bym z niecierpliwością 
włączała kolejne odcinki, 
żeby zobaczyć dalszy ciąg 
meczu. Jak wyszło? Cóż, ku 
mojemu zaskoczeniu, rewe-
lacyjnie. 

„Mały Gigant” to pseudo-
nim jaki nadano licealiście 
i  członkowi drużyny siat-
karskiej ze szkoły Karasuno. 
Zasłynął on z tego, że pomi-
mo swojego niskiego wzro-
stu, na boisku był trudnym 
do pokonania przeciwni-
kiem.  Właśnie on zainspiro-
wał Hinatę Shoyo do zainte-
resowania się sportem 

sze. Pierwsze co się tak na-
prawdę rzuca w oczy pod-
czas seansu, to nacisk jaki 
twórcy serii kładą na to, 
by  zarówno treningi, za-
grywki, ataki i podania były 
jak najbardziej realistyczne. 
Nie uświadczymy niczego, 
czego nie można zobaczyć 
w  prawdziwym meczu. 
Wpływa to na jakość ogląda-
nych starć, bo dzięki temu 
wszystkie są naprawdę eks-
cytujące i czuć, że wynik 
zależy od umiejętności oraz 
zgrania całej drużyny. Auto-
rzy poświęcili też trochę 
czasu na wytłumaczenie 
terminologii siatkarskiej by 
widz mógł w pełni zrozu-
mieć ich dialogi. Nie samym 
sportem jednak człowiek 
żyje, ale twórcom udało 
się  też znaleźć odpowiedni 

RECENZJA ANIME „HAIKYUU”  

OGÓLNIE 
UJMUJĄC FABUŁA 

NIE JEST 
SPECJALNIE 

ODKRYWCZA, 
ALE TO NIE TO 

JEST 
NAJWAŻNIEJSZE.  
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balans między pokazywa-
niem sportu a lekkimi okru-
chami życia i komedią. 

Drugi aspekt, który wypadł 
naprawdę dobrze to  postaci. 
Z jednej strony widz nie 
dowiaduje się o ich życiu 
prywatnym czy przeszłości 
więcej niż jest mu to  po-
trzebne, co dla niektórych 
może być wadą. Jednak ich 
siła tkwi w dwóch innych 
aspektach. Po pierwsze 
wszystkie rozterki z jakimi 
się mierzą, jak utrata pasji 
czy problemy z pracą w gru-
pie, choć powiązane z siat-
kówką, są uniwersalne 
i  widzowi bardzo łatwo 
się  z nimi utożsamiać. 
Po  drugie, pomimo sporej 
liczby postaci to każdy waż-
ny bohater dostał swoje      
„5 minut” podczas których 
mógł wykazać się swoim 
charakterem, zapałem czy 
poczuciem humoru. 
Tym  co  dostarcza też sporej 
frajdy w „Haikyuu” jest 
oglądanie relacji między 
nimi. Twórcy dali dużo cza-
su na pokazanie jak kształto-
wały się zależności między 
poszczególnymi graczami 
i  ile niektórych z nich to 
kosztowało. Poza tym dru-
żynę Karasuno stanowi gru-

pa ludzi o czasami skrajnie 
różnych charakterach i prio-
rytetach, przez co dochodzi 
do masy zabawnych sytuacji 
i dialogów między nimi. 
Nie  jest to jednak humor 
w  żadnym stopniu wymu-
szony czy nie na miejscu.   
Co mnie cieszy to gracze 
z  innych szkół, choć mało, 
także oni dostali  tyle czasu 
antenowego, by można było 
ich zapamiętać. 

Na szczególną pochwałę 
zasługuje praca aktorów 
głosowych. Przy „Haikyuu” 
głosów postaciom podkłada-
ła rzesza utalentowanych 
i  znanych ludzi, którzy po-
trafili nie tylko tchnąć trochę 
życia w dialogi czy żarty, 
ale  także stworzyć po części 
postaci dając każdemu 
z  nich ich indywidualny 
sposób mówienia oraz ton. 
Same projekty postaci wy-
glądają dobrze, ale jednocze-
śnie są narysowane w dość 
charakterystycznym stylu. 
Co do animacji, to animato-
rzy zrobili co mogli, by po-
stacie poruszały się dyna-
micznie i płynnie po boisku, 
przy okazji zachowując masę 
detali w pokazywaniu ich 
ruchów. W tych momentach 
widać ogrom pracy włożony 

w rysowanie poszczegól-
nych fragmentów. Sceny 
obyczajowe nie wyglądają 
jakoś nadzwyczajnie, ale nie 
można powiedzieć, że są 
zrobione niedbale. Muzyka 
lecąca w tle jest przyjemna, 
ale nie zapadająca w pamięć, 
pomijając utwory lecące na 
początku i na końcu każde-
go odcinka - te są przeważ-
nie energiczne i wpadające 
w  ucho. 

Podsumowując, „Haikyuu” 
to seria, która pod wzglę-
dem fabularnym czy prowa-
dzenia historii nie wyróżnia 
się niczym szczególnym, 
ale  kupuje widza swoimi 
postaciami, podejściem do 
tematu i wykonaniem. Jest to 
bardzo dobra seria, którą 
można obejrzeć niezależnie 
od tego, czy się lubi siatków-
kę czy nie i zdecydowanie 
warta czasu, jaką się na nią 
poświęca. 

Ewa Wachol 

DRUGI ASPEKT, 
KTÓRY WYPADŁ 

NAPRAWDĘ 
DOBRZE 

TO  POSTACI.  
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RECENZJA KSIĄŻKI „ĆPUN” 

Czternastoletnia Gemma, 
bohaterka książki Melwina 
Burgessa marzy o ucieczce 
z  małego angielskiego mia-
steczka, w  którym się uro-
dziła i  mieszka. Dziewczyna 
chciałaby uciec od nadopie-
kuńczych rodziców, którzy 
starają się kontrolować naj-
mniejszy aspekt jej nastolet-
niego życia. Gemma, mając 
dość wszechobecnych naka-
zów i zakazów, buntuje się, 
poprzez częste uciekanie 
z  domu lub wracanie o póź-
nych porach, co szczególnie 

jej ojca, człowieka, któ-
ry  chciałby mieć władzę nad 
wszystkim, doprowadza do 
szału.  

Podczas jednego ze swoich 
wypadów, Gemma poznaje 
Smółkę - czternastoletniego 
chłopaka z problemami 
w  domu - matka jest nałogo-
wą pijaczką, a ojciec często 
podnosi na niego rękę. Dla 
nich obojga to przypadkowe 
spotkanie wydaje się nie być 
czymś niezwykłym- dopiero 
później przekonają się jak 

bardzo los potrafi być prze-
wrotny i dowiedzą się, dla-
czego połączył ich ścieżki . 

Smółka marzy o zostaniu  
z n a n y m  a r t y s t ą . 
Aby  po  części zrealizować 
ten cel, ale także po to, 
by  uciec od dręczącego go 
ojca (oczywiście, za namową 
Gemmy), wyjeżdża do Bri-
stolu. W znalezieniu kąta do 
spania pomaga mu przemiły 
kioskarz Skolly, któremu 
robi się żal bezdomnego, 
młodego chłopaka o złotym 
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sercu i  który oddaje go pod 
opiekę Richardowi - starsze-
mu anarchiście wyznające-
mu dość specyficzne poglą-
dy na świat. Tam Smółka 
poznaje „dzikich lokatorów” 
i wkrótce sam nim się staje,  
a czekając na przyjazd Gem-
my, stara się znaleźć dla nich 
jakieś większe i własne 
mieszkanie. 

Gemma ucieka z domu 
i  przyjeżdża do Bristolu, 
odnajduje Smółkę…  i na 
tym ta książka mogłaby się 
zakończyć - dwójka jednych 
z  głównych bohaterów za-
mieszkuje razem z Richar-
dem  i jego przyjaciółmi, 
od  czasu do czasu robią 
jakieś antyrządowe akcje 
i  narażają się policji, 
ale  mimo wszystko, prowa-
dzą spokojne i szczęśliwe 
życie, pielęgnując swoją na-
stoletnią miłość… Akurat. 
Właśnie w tym momencie, 
kiedy czytelnik myśli, 
że  bohaterowie skończyli 
swoją opowieść, a dosłowny 
tytuł został dodany w celu 
przyciągnięcia uwagi, autor 
rzuca Gemmę i Smółkę na 
głęboką wodę. 

Autorem „Ćpuna” jest    
Melvin Burgess. Anglik 
w  swoim sztandarowym 
dziele nie skupia się tylko 
i  wyłącznie na problemie 
narkomanii - bierze pod lupę 
takie zagadnienia jak: alko-
holizm, wykorzystywanie 
nieletnich, prostytucja, prze-
moc w rodzinie czy ogólne 
niezrozumienie i porzucenie. 
Są  to  tematy bardzo kontro-
wersyjne i mało kto ma od-
wagę przedstawić je w histo-
r i i  o  zbuntowanych, 
lecz  przede wszystkim za-
gubionych nastolatkach, 
którzy pewnego dnia próbu-
ją narkotyków. Bohaterowie 
na początku palą haszysz 
i  marihuanę, a na koniec 
przerzucają się na heroinę. 

Nieraz przekonają się, że ten 
słodko pachnący płyn jest 
zwykłą trucizną, która ich 
wyniszcza, choć nie zdają 
sobie z tego sprawy. 

Podczas lektury poznajemy 
historię z punktu widzenia 
różnych bohaterów, przez co 
nie można jednoznacznie 
stwierdzić, kto jest najważ-
niejszy z całej książki - każ-
dy ma tam coś do powiedze-
nia. „Ćpun” nie jest długi, 
a  w  opowieść o nastolet-
nich ćpunach naprawdę 
można się wciągnąć i jedno-
cześnie przekonać,  jak łatwo 
kogoś zmanipulować lub 
zranić. 

Książka wciągnęła mnie jak 
ruchome piaski i wypluła 
dopiero kiedy  doszłam do 
samego końca, nie pozwala-
jąc mi wcześniej na ucieczkę 
ze świata Gemmy i Smółki. 
Ich rzeczywistość nie jest 
kolorowa, mają wiele proble-
mów, jak każdy normalny 
człowiek, czują lęk lub nie-
pewność, a do tego wszyst-
kiego dochodzą trudne rela-
cje z rodziną lub  przyjaciół-
mi. Oraz walka o zachowa-
nie samego siebie w obliczu 
uzależnienia. 

Nie mam swoich ulubień-
ców w tej książce; żałowa-
łam jednak Smółki - napraw-
dę może się człowiekowi 
zrobić przykro, kiedy widzi 
jak dzieciak o złotym sercu 
przemienia się w zamroczo-
nego heroiną wraka dawne-
go siebie. Najlepiej widać 
metamorfozę Gemmy- 
z  egoistki staje się zupełnie 
nową osobą. Szkoda tylko, 
że za cenę wstrzykiwania 
sobie „białej śmierci”. 

„Ćpun” skierowany jest do 
starszych nastolatków 
lub  osób dorosłych. Odra-
dzam lekturę dzieciom 
z  podstawówki i gimna-

zjum- nie chodzi o trudną 
tematykę, tylko o język 
książki. Autor nie bawi się 
tutaj w  pokazywanie, że 
wszystko jest piękne, koloro-
we i  cudowne. Opisy zaży-
wania narkotyków lub  wy-
glądu osoby biorącej, opisy 
przeżyć, gdy  ktoś ma 
„odlot”, są  bardzo reali-
styczne i niejednego z boga-
tą wyobraźnią mogą odrzu-
cić przez swoją prawdzi-
wość i brutalność. Jednak 
zachęcam do przeczytania, 
aby przekonać się, czym 
grozi dawanie sobie w żyłę. 
Oraz zadania sobie po lektu-
rze pytania: o  czym Ty ma-
rzysz? 

 

Emilia Matkowska 

ANGLIK W SWOIM 

SZTANDAROWYM 

DZIELE NIE SKUPIA 

SIĘ TYLKO 

I  WYŁĄCZNIE NA 

PROBLEMIE 

NARKOMANII - 

BIERZE POD LUPĘ 

TAKIE ZAGADNIENIA 

JAK: ALKOHOLIZM, 

WYKORZYSTYWANIE 

NIELETNICH, 

PROSTYTUCJA... 
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KĄCIK KULINARY   
 

Redakcja 

Banalny i pyszny przepis na muffiny szpinakowe! 

 

Składniki: 

> 125g masła 

> 250ml mleka 

> 2 jajka 

> 200g sera feta 

> 400g mąki 

> kilka garści świeżego szpinaku 

> 2 łyżeczki proszku do pieczenia 

> pieprz, gałka muszkatołowa 

Przygotowanie: 

Wsypać do miski mąkę, proszek do pieczenia i przyprawy. Następnie 
dodać mokre składniki: miękkie masło, jajka i mleko. Dodać pokrojo-
ny w drobne kawałki ser feta oraz pokrojony lub poszarpany 
na  mniejsze kawałki szpinak i wymieszać całość. Formy do muffinów 
wyłożyć papierkami i napełnić je do 3⁄4 wysokości. 

Piec ok 20-25 min w temperaturze 200'C. 

Smacznego! :) 

Marta Chlebicka 

A także przepis na pancakes! 

 

Składniki (na ok.. 20 sztuk): 

>2 filiżanki (ok.240 ml) mąki 

>2 filiżanki maślanki 

>1/2 łyżeczki soli 

>2 łyżeczki proszku do pieczenia 

>1/2 łyżeczki sody 

>2 łyżki cukru 

>2 jaja 

>2 łyżki oleju 
>nasionka z 1/2 laski wanilii 

Przygotowanie: 

Żółtka lekko ubić z olejem i maślanką. Dodać mąkę z pozostałymi 

suchymi składnikami oraz ziarenkami wanilii i cukrem. W drugiej 

misce ubić na sztywno białka. Delikatnie połączyć ciasto z białkami. 

Smażyć na teflonowej patelni (bez tłuszczu) do zarumienienia pla-

cuszków. Podawać ciepłe z odrobiną masła i syropem klonowym albo 

konfiturą. 

 

agata-jedraszczak.przepisy.net 
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