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Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy!

W  dzisiejszym  wydaniu  gazetki
przygotowaliśmy  dla  Was  mnóstwo
ciekawych artykułów. 
Luty, to miesiąc miłości i wyczekiwania
na  święto  zakochanych,  które  wypada
14 lutego. Poza tym, luty w tym roku,
jest też przez nas szczególnie lubiany, ze
względu  na  ferie,  rozpoczynające  się  
w  drugiej  połowie  tego  miesiąca.  Co
robić  przez  całe  dwa  wolne  tygodnie?
Jak  spędzić  produktywnie  czas?
Najważniejsze,  abyście  spędzili  go
bezpiecznie  i  wypoczęci  wrócili  do
szkoły.
W  numerze  znajdziecie  interesujący
wywiad  z  nauczycielem  języka
angielskiego  –  Panem  Sebastianem
Szymalakiem.  Dowiecie  się  z  niego,
przede  wszystkim,  dlaczego  został
nauczycielem  i  o  wielu  innych
ciekawostkach.  
Wszyscy  słyszeli  już  o  planach
likwidacji w Polsce gimnazjów. Czy to
będzie dobry i trafiony pomysł? A może
przyniesie  ogromne  finansowe  straty?
Jak dużo nauczycieli starci pracę? Jeśli
jesteście ciekawi, co o tym sądzi jedna 

z  naszych  uczennic,  to  zachęcam do
zapoznania się z felietonem w rubryce
Hyde Park.
Fryderyk  Chopin  jest  jednym  
z  najbardziej  znanych  Polaków  na
świecie.  Jeżeli  chcecie  przybliżyć
sobie jego sylwetkę, to zapraszam na
wycieczkę  po  Warszawie  jego
śladami. W artykule mamy dla Was 13
różnych miejsc, które warto zwiedzić.
W numerze  znajdziecie  też  notatkę  
z  dziennika  podróży,  dzięki  której
poznacie bliżej, jak wygląda wyprawa
do  Kailas  –  świętej  góry Tybetu,  na
której ludzka stopa nigdy nie stanęła. 
Przeczytajcie  również  recenzję  filmu
„Mustang” w reżyserii  Deniz  Gamze
Erguven,  który  opowiada  historię
pięciu,  osieroconych  sióstr,  które
buntują  się  przeciwko  nierównemu
traktowaniu kobiet oraz zmuszaniu ich
do małżeństwa.
Zachęcam  też  do  zapoznania  się  
z  relacją  z  „wyprawy”  uczennicy
klasy  2  c,  do  redakcji  tygodnika
Polityka. Dowiecie się między innymi
jak  wygląda  ich  siedziba  oraz  jaka
atmosfera tam panuje. 

Malwina Witkowska
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Zawód - nauczyciel

Rozmowa z panem Sebastianem Szymalakiem,
nauczycielem języka angielskiego 

w naszej szkole.

                        
https://pl.wikipedia.org/wiki/Flaga_Wielkiej_Brytanii

Dlaczego został pan nauczycielem?
W latach ’90 było dużo miejsc pracy na stanowisku 
nauczyciela, to chyba główny powód. Zawsze lubiłem
nauczać, więc można powiedzieć, że zapotrzebowanie
i powołanie sprawiło, że teraz zajmuję się 
edukowaniem młodzieży.

Co podoba się panu w tej pracy?
Najbardziej podoba mi się to, że codziennie zmagam 
się z uczniami. „ Chodzę z przysłowiowym 
kagankiem oświaty wśród młodzieży, próbując im 
pokazać, że „można inaczej”, „….że w życiu mogą 
zabrać ci wszystko, ale wykształcenia nie zdołają 
i ono da ci możliwość ponownego startu” i to jest 
najlepsze z tego wszystkiego, bo o pieniądzach tutaj 
nie można mówić. Poza tym gentlemani nie 
rozmawiają o pieniądzach! (śmiech)

Czy jeśli mógłby pan zmienić zawód, to na jaki?
Myślę, że jakikolwiek inny, związany z językami. 
Jednak, jak na razie wiem, że nauczanie to jest to, co 
umiem robić najlepiej i chcę robić.

Jak ocenia pan wiedzę uczniów na przestrzeni tylu 
lat pracy?
Aktualnie uczniowie mają bardzo okrojony materiał, 
kiedyś w moich latach było więcej zadawane i nikt się
nie pytał czy to jest dużo czy mało, tylko trzeba było 
się nauczyć. Teraz, niestety, uczniowie nie są w stanie 
pojąć dużej porcji zagadnień, rozkładają sobie na 
mniejsze części.
Na studiach dostawałem książkę i musiałem materiał 
na za dwa tygodnie umieć. Wiedzę uczniowie mają 
płytką, nie zgłębiają tematu.

Co myśli pan o nowej reformie szkolnictwa?
Według mnie, to zmiana na lepsze, mimo tego, że 
dzieci (tak jak ja wcześniej byłem w podstawówce), 
będą się uczyć osiem lat. Po gimnazjum jednak 
dostajemy dzieci, które czują się bezkarne. Nie muszą 
się uczyć, bo potrafią tylko rozwiązywać testy, więc 
jest brak myślenia przyczynowo - skutkowego. 
Potrafią jedynie strzelać odpowiedzi w zadaniach 
zamkniętych.

Czy uczniowie sprawiają Panu problemy?
Uczniowie w naszej szkole nie sprawiają kłopotów, 
ponieważ to jest tylko ich problem, który sami sobie 
tworzą, gdy się nie uczą i nie uważają na lekcjach. 

Jakie pan ma marzenie?
W końcu osiąść. Bo jestem jak jeździec na rydwanie, 
który jest ciągnięty przez 2 rumaki, a każdy 
w przeciwnym kierunku gna. Zawsze tęsknimy do 
tego, czego nie mamy w danej chwili. Mając to 
tęsknimy do przeciwnego. Pasje kierują moim życiem.
Yang - yin musi być. Dlatego, żeby znaleźć 
równowagę, zajmuję się tańcem i fotografią.

Rozmawiał: Kacper Urbański 

„Zośkowy”  Hyde Park 

Blaski i cienie wygaszania gimnazjów 
Nowa reforma szkolnictwa w Polsce to 
najpopularniejszy temat ostatnich miesięcy, fala 
zmian, która wpływa na dotychczasowe rozwiązania 
dotyczy praktycznie wszystkiego, od likwidacji 

gimnazjów, przez wydłużenie trwania liceów, aż po 
zmianę podstawy programowej. Burza odnośnie 
konsekwencji jakie to przyniesie i skutków zmiany 
dla uczniów trwa. Prawda jest taka, że nowa reforma 
została przygotowana naprędce, a wchodząca w życie

Kolejny kontrowersyjny temat dla Was. Jak zawsze zachęcamy do dyskusji na łamach naszej gazetki.
Co sądzicie o likwidacji gimnazjów ?
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podstawa programowa pozostawia wiele do życzenia 
i spotka się z ogromną krytyką ze strony środowisk 
naukowych. Jednak mało kto zwraca uwagę na inne, 
poważne problemy z jakimi zmaga się Polska. 
Moim zdaniem likwidacja gimnazjów jest ważna, ale 
odwraca uwagę od innych, o wiele poważniejszych 
problemów ostatnich miesięcy. Nikt nie mówi o tym, 
że zmniejszyła się liczba inwestorów na rynku, że 
ustawa antyaborcyjna prawdopodobnie zostanie 
wprowadzona „po cichu” oraz o planach rozciągnięcia 
Warszawy na pół Polski, byle tylko zyskać wyborców. 

Skandaliczne zachowanie posłów partii rządzącej jest 
zamiatane pod dywan, a niestabilna sytuacja na 
świecie omawiana pokrótce. 
Nie dajmy sobą manipulować i skupmy się na realnych
problemach. Reforma już weszła w życie i pomimo 
skutków, jakie za sobą niesie, nie da się tego zmienić. 
Innym problemom da się jeszcze zapobiec i to na nich 
powinniśmy się skupić, jeśli chcemy stabilnej sytuacji 
w życiu codziennym… 

Magdalena Szemioth

Zbliża się kolejna rocznica urodzin Fryderyka Chopina 
(do dzisiaj nie zdołano rozstrzygnąć, którego dnia przyszedł na świat: według własnego oświadczenia

na piśmie – 1 marca, czy według urzędowego zapisu w metryce chrztu w kościele parafialnym 
w Brochowie – 22 lutego)

Z tej okazji warto przypomnieć sobie miejsca związane z wielkim kompozytorem.

Obywatel świata w stolicy

1. Kościół ewangelicko –augsburski Świętej Trójcy, ul. Kredytowa 4. To jedno z miejsc, w których
można było usłyszeć grającego Chopina.

2. Pałac Saski; Ogród Saski, między placem marszałka Józefa Piłsudskiego, placem Żelaznej 
Bramy i ul. Królewską. W Pałacu Saskim mieszkała rodzina Chopinów. W budynku znajdowało
się również Liceum Warszawskie, w którym uczył ojciec Fryderyka – Mikołaj.

3. Kościół sióstr Wizytek pw. Opieki św. Józefa Oblubieńca Niepokalanej Bogurodzicy Maryi, 
ul. Krakowskie Przedmieście 34. Jako uczeń stołecznego Liceum Warszawskiego Fryderyk 
grał tutaj na organach w latach 1825 – 1826.

4. Pałac Kazimierzowski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28. To kolejne miejsce, w którym 
mieszkali Chopinowie podczas swojego pobytu w stolicy. Przeprowadzka była związana 
z przeniesieniem do Pałacu Liceum Warszawskiego (w marcu 1817 r.).

Arystokracja wręcz zabiegała, by to fenomenalne dziecko koncertowało na jej salonach. 
Sława wirtuoza nie słabnie, choć tworzył dwa wieki temu.
Choć nasz wielki kompozytor nie żyje już prawie od 170 lat, wciąż na całym świecie 
tłumy uczestniczą w koncertach z jego muzyką. Wiele talentów gromadzą też 
międzynarodowe konkursy pianistyczne. Chopin jest również „bohaterem” gier 
miejskich oraz komputerowych.

„Rodem warszawianin,
sercem Polak,
a talentem świata obywatel” – tak
o Fryderyku Chopinie powiedział Cyprian Kamil Norwid

Jest wiele tras turystycznych poświęconych temu wybitnemu kompozytorowi. 
Zachęcamy do zwiedzania interesujących miejsc w Warszawie:



Str.4 ŚWIAT  WG ZOŚKI

5. Botanika – park na skarpie – na tyłach Pałacu Kazimierzowskiego. Jedno z tych miejsc, 
w których wirtuoz uwielbiał przebywać. W dzieciństwie często bawił się tutaj, a jako 
nastolatek – spacerował lub czytał.

6. Księgarnia naukowa im. Bolesława Prusa, ul. Krakowskie Przedmieście 7. Na miejscu tego 
budynku na początku XIX w. stał dom Jana Böhma, w którym zatrzymali się Chopinowie. 
W 1810 r. przenieśli się tutaj z Żelazowej Woli.

7. Akademia Sztuk Pięknych – dawny Pałac Czapskich, ul. Krakowskie Przedmieście 5. Miejsce 
sprzyjało rozwojowi młodego Fryderyka – nastolatek miał gdzie ćwiczyć i pracować nad 
kompozycjami.

8. Kościół  Świętego Krzyża, ul. Krakowskie Przedmieście 3. „Gdzie skarb twój, tam serce 
twoje” – te słowa ewangelii według św. Mateusza znajdują się na tablicy w kościele 
i przypominają, że właśnie tu jest urna z sercem kompozytora. Ostatnią wolą Fryderyka 
Chopina było, aby jego siostra Ludwika, obecna przy śmierci artysty, przewiozła jego serce 
z Paryża do Polski.

9. Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72/74. Tutaj mieściła się biblioteka Towarzystwa 
Warszawskiego Przyjaciół Nauk, której zbiory – jako skarbnica wiedzy – odegrały istotną rolę 
w edukacji artysty.

10. Muzeum Fryderyka Chopina, ul. Okólnik 1. Instytucja może pochwalić się największą na 
świecie kolekcją chopinianów – pamiątkami po kompozytorze i jego bliskich, listami, 
kompozycjami, portretami, rzeźbami…

11. Plac Trzech Krzyży. Plac znajdował się na trasie spacerów Fryderyka, jakie m.in. odbywał ze 
swoim przyjacielem Tytusem Woyciechowskim. Dwa wieki temu często można było spotkać 
wirtuoza podążającego Traktem Królewskim.

12. Łazienki Królewskie, Ujazdów – miejsce słynie z cyklicznych koncertów chopinowskich oraz 
jednego z najpiękniejszych i najbardziej znanych w Polsce pomników kompozytora (dłuta 
Wacława Szymanowskiego). 

13. Belweder, ul. Belwederska 54/56. Chopina bardzo cenił m.in. wielki książę Konstanty, który 
regularnie zapraszał go do swojego salonu  w Belwederze, by słuchać gry artysty. 

Źródło: Kronika Mazowiecka nr 2/2016

WYBITNI  POLACY

Genialny samouk, pionier filmu
Jan Szczepanik  (1872 – 1926)

Jan  Szczepanik (ur.13  czerwca 1872 w  Rudnikach  
k. Mościsk, zm. 18 kwietnia 1926 w Tarnowie)  – polski
nauczyciel,  wynalazca  zwany  „polskim  Edisonem”,
„austriackim Edisonem”, „Leonardem da Vinci z Galicji
”i „galicyjskim geniuszem”. Opisany w dwóch artykułach
przez  Marka  Twaina.  Pomimo  tego,  że  w  dziedzinie
techniki  był  samoukiem,  jest  autorem  ponad  50
wynalazków i  kilkuset  opatentowanych pomysłów
technicznych z dziedziny fotografii barwnej, tkactwa czy
telewizji.

Do  1875  r.  wychowywany  przez  matkę,  a  po  jej

zamążpójściu  za  Ludwika  Panka,  wychowywał  się  

u  wujostwa  Salomei  i  Wawrzyńca  Gradowiczów  

w Krośnie. W mieście uczęszczał do pojezuickiej szkoły

ludowej w  latach  1878–1885.  Następnie  uczył  się  

w gimnazjum w  Jaśle 1885–1888  i  seminarium

nauczycielskim  w Krakowie.  Maturę  zdał  9  czerwca  

1892  r.  Do  1896  r.  pracował  jako  nauczyciel  

w  podkrośnieńskich  wsiach  –  najpierw  w Potoku,

następnie  w Korczynie i  Lubatówce oraz  

w podkrakowskiej Luboczy.

https://pl.wikipedia.org/wiki/13_czerwca
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubocza
https://pl.wikipedia.org/wiki/Lubat%C3%B3wka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Korczyna_(wojew%C3%B3dztwo_podkarpackie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Potok_(wojew%C3%B3dztwo_podkarpackie)
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jas%C5%82o
https://pl.wikipedia.org/wiki/I_Liceum_Og%C3%B3lnokszta%C5%82c%C4%85ce_im._Kr%C3%B3la_Stanis%C5%82awa_Leszczy%C5%84skiego_w_Ja%C5%9Ble
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Szko%C5%82a_ludowa&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Szko%C5%82a_ludowa&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Jezuici
https://pl.wikipedia.org/wiki/Telewizja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tkactwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fotografia_barwna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Patent
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wynalazek
https://pl.wikipedia.org/wiki/Samokszta%C5%82cenie
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mark_Twain
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tarn%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/1926
https://pl.wikipedia.org/wiki/18_kwietnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mo%C5%9Bciska
https://pl.wikipedia.org/wiki/1872
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Z Korczyny przeniósł  się do  Krakowa, gdzie zatrudnił

się w leżącym na rogu ulic Floriańskiej i Św. Tomasza

„Magazynie  aparatów  fotograficznych” Ludwika

Kleinberga.  Tam  poznał  technologię  oraz  konstrukcję

ówczesnych aparatów oraz  przyborów fotograficznych.

Kleinberg  zajął  się  później  finansowaniem  pomysłów

swojego pracownika i założył w Wiedniu w 1898 roku

towarzystwo  zajmujące  się  wdrażaniem  wynalazków

Szczepanika  pod  nazwą  „Societe  des  Inventions  Jan

Szczepanik  et  Cie”,  które  uruchomiło  zakład

produkujący  karty  perforowane  do  unowocześnionych

przez  wynalazcę  maszyn  żakardowych.  Wynalazca

posiadał  swoje  pracownie  m.in.  w  Wiedniu,  Berlinie  

i w Dreźnie. 

Od 1902 r. Szczepanik był związany z Tarnowem. 

Szczepanik był autorem wielu wynalazków z dziedziny

barwnego tkactwa, techniki filmowej oraz fotograficznej.

Pierwsze wynalazki jakie opracował przeznaczone były

dla  przemysłu  włókienniczego.  Już  podczas  pobytu  

w  Korczynie  odwiedzał  miejscowe  warsztaty  tkackie

zastanawiając się nad udoskonaleniem sposobu produkcji

tkanin.  Zamierzał  unowocześnić  stosowane  wówczas

metody  chałupnicze  co  w  okresie  późniejszym

zaowocowało wynalazkami na tym polu.

 Wszystkie wynalazki tkackie Szczepanika opatentowano

w  Niemczech,  Austrii,  Anglii  oraz  Stanach

Zjednoczonych,  gdzie  spotkały  się  z  wielkim

zainteresowaniem  przemysłowców  ponieważ  znacznie

skracały  i  upraszczały  proces  produkcji  tkanin  oraz

obniżały ich koszt. Jan Szczepanik wynalazł również:

 telektroskop –  urządzenie  do  przesyłania  na

odległość  ruchomego  obrazu  kolorowego  wraz  

z dźwiękiem, protoplastę dzisiejszej telewizji,

 system  barwnego  tkactwa  –  wynaleziona  

w  1896  roku  elektryczna  metoda  fotograficznego

kopiowania  wzorów  podczas  produkcji  tkanin.

System  ten  stosowany  był  od  1898  roku  przez

austriacki oraz niemiecki przemysł włókienniczy,

 system  barwnego  filmu  –  opracowany  przez

wynalazcę  w  1899  roku  system  małoobrazkowej,

barwnej  kliszy  filmowej,  na  którą  w  1900  roku

Szczepanik  uzyskuje  brytyjski  patent.  Do

odwzorowania  kolorów  wynalazca  użył  w  niej

czarno-białego filmu oraz  filtry  w trzech  kolorach

czerwonym,  zielonym  oraz  niebieskim.  W  1915

roku  opracowuje  kamerę  filmową  do  filmu

barwnego,  a  później  także  projektor.  Film  został

dopracowany  w  latach  1918–1925  i  był  wysoko

ceniony za bliskie realizmowi oddawanie kolorów.

Innowację Szczepanika na tym polu wyparł dopiero

amerykański Technicolor,

 system  kolorowej  fotografii  oraz  światłoczuły

papier  barwny  –  metoda  ta  została  wykorzystana

później  przez  przedsiębiorstwa  Kodak (1928)  oraz

Agfa (1932),

 telefot –  udoskonalone  urządzenie  do

przenoszenia obrazu na odległość przedstawione na

Wystawie światowej w Paryżu w 1900 roku,

 fotometr – urządzenie do pomiaru jasności,

 kamizelka  kuloodporna –  projekt  własnej

kamizelki kuloodpornej z roku 1901 (opatentował ją

niemal w tym samym czasie inny Polak – Kazimierz

Żegleń), wykonany z jedwabnej tkaniny z cienkimi

blachami  stalowymi.  Wynalazek  ten  przyniósł

Szczepanikowi  sławę,  ponieważ  obronił  przed

śmiercią  w  zamachu  króla  hiszpańskiego  Alfonsa

XIII,  który  w  dowód  wdzięczności  udekorował

Szczepanika  wysokim  odznaczeniem państwowym

–  Orderem  Izabeli  Katolickiej w  1902.  Podobnie

zamierzał uczynić Mikołaj II, jednakże Szczepanik 

z pobudek patriotycznych odmówił przyjęcia orderu;

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wystawa_%C5%9Bwiatowa
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Telefot&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Miko%C5%82aj_II_Romanow
https://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Izabeli_Katolickiej
https://pl.wikipedia.org/wiki/Odznaczenie_pa%C5%84stwowe
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alfons_XIII_Burbon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alfons_XIII_Burbon
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_%C5%BBegle%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_%C5%BBegle%C5%84
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kamizelka_kuloodporna#Historia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fotometr
https://pl.wikipedia.org/wiki/Eastman_Kodak
https://pl.wikipedia.org/wiki/Technicolor
https://pl.wikipedia.org/wiki/Telewizja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Telektroskop
https://pl.wikipedia.org/wiki/Przemys%C5%82_w%C5%82%C3%B3kienniczy
https://pl.wikipedia.org/wiki/Tarn%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ludwik_Kleinberg&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Ludwik_Kleinberg&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
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zatem  zamiast  orderu  car  obdarował  go  złotym

zegarkiem wysadzanym brylantami,

 fotosculptor  – przyrząd służący do kopiowania

rzeźb metodą fotograficzną,

 caloridul –  wynaleziony  w  1901  roku

samoczynny  regulator  ciągu  kominowego  

w paleniskach kotłowych dający duże oszczędności

węgla. Opatentowany w Niemczech oraz Anglii,

 film dźwiękowy,

 silnik elektryczno - chemiczny.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Szczepanik

Wyszukała: UK

Bob Dylan laureatem literackiej 

Nagrody Nobla 2016

Bob  Dylan  dostał  Nagrodę  Nobla  
w  dziedzinie  literatury.  Dylan  –
piosenkarz,  poeta,  kompozytor,  bard –  to
ikona współczesnej kultury amerykańskiej.
Dostał  Nobla  za  „stworzenie  nowego,
poetyckiego  wyrazu  wewnątrz  całej
amerykańskiej  tradycji  muzycznej”  –
napisano w uzasadnieniu.

– Bob Dylan to wielki poeta, uosobienie tradycji - 

tłumaczyła sekretarz nagrody Sara Danius po 

ogłoszeniu laureata. – Od 54 lat wymyśla siebie na 

nowo, tworzy dla siebie nowe tożsamości. Jeśli 

dopiero zapoznajesz się z jego twórczością, warto 

przeczytać, a właściwie posłuchać jego albumu 

„Blonde on blonde” z 1966 roku. Mnóstwo klasyków, 

to wyjątkowy przykład tego, jak on rymuje, w jak 

obrazowy sposób pisze - mówiła Danius.

Bob Dylan, jednym z największych 

poetów XX wieku

„Bob Dylan jest jednym z największych poetów XX 

wieku. Jednak jako kandydat do Literackiej Nagrody

Nobla był brany pod uwagę z pewnym 

przymrużeniem oka jedynie dlatego, że dostojeństwo 

tej nagrody kłóciło się z wizerunkiem artysty 

wywodzącego się z dziedziny kultury tradycyjnie 

uznawanej za niższą. Trzeba jednak pamiętać, że Bob 

Dylan jest pisarzem uniwersalnym, który rozpoczął 

swoją karierą pod znakiem ogromnego 

zaangażowania politycznego i społecznego, by zdając 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Szczepanik
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Caloridul&action=edit&redlink=1
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sobie sprawę z ryzyka utracenia dotychczasowej 

publiczności, stać się następnie w swoich tekstach 

głębokim lirykiem egzystencjalnym.

Nagroda dla Boba Dylana jest dowodem, że 

przemiany, jakie nastąpiły w kulturze światowej 

w przeciągu ostatniego półwiecza, niwelujące podział 

na kulturę wysoką i niską, zostały oficjalnie 

usankcjonowane. http://www.newsweek.pl/kultura/bob-dylan-laureatem-
literackiej-nagrody-nobla-2016

Kailas – święta góra Tybetu
Notatki z dziennika podróży

Dzień 1
Kailas. Przybycie w to miejsce było dla nas czymś 
więcej niż tylko zwykłą wędrówką. Jak mówią Ci, 
którym udało się tu dotrzeć, Kailas to swoista 
wyprawa w historię, krajobrazy i religię Azji. Tak też 
było i dla nas. Dotychczas była to nasza wyśniona 
podróż. Dopiero ostatnie lata pozwoliły nam na 
organizację ekspedycji. Od wieków Kailas owiany był
tajemnicą, niedostępny z powodu złych dróg, 
rozbójników, zakazów podyktowanych chińską 
polityką...
Po dwóch tygodniach ekstremalnie ciężkiej drogi, 
wreszcie udało się! Przejechaliśmy przez całe 
północne Chiny z Pekinu do Urumczi, dalej przez 
pustynię Takla Makan do Kaszgaru. Stamtąd 
karkołomną drogą, przez Kargilik, Mazar, 
Dahongliutan, prowincję Aksai Chin, wreszcie do Ali. 
Łamiąc wszelkie oficjalne zakazy dotarliśmy do małej
wioski Darczen.
Rankiem następnego dnia, spoglądając jeszcze na 
złote dachy lokalnej gompy wkroczyliśmy na szeroką 
ścieżkę biegnącą przez pustą okolicę. Z lewej strony 
rozpościerała się bezkresna przestrzeń tybetańskiego 
płaskowyżu. Z prawej tonął gdzieś w chmurach 
Kailas. Po długich minutach wędrówki w miejscu 
zwanym Serzhong, w pobliżu niewielkiego czortenu 
ukazał się nam zapierający dech w piersiach widok – 
wspaniała, symetryczna sylwetka, strzelającej w niebo
najświętszej góry Tybetu.

Po raz pierwszy ujrzeliśmy też pielgrzymów. Byli oni 
dla nas towarzyszami wędrówki przez najbliższe dni.
Na łące Szerzhong stary, przygarbiony pasterz właśnie
kończył parzyć tybetańską herbatę z solą i masłem 
jaka, kiedy pojawiliśmy się na horyzoncie. 
Zbliżaliśmy się do podnóża klasztoru Chhoku, 
przyklejonego jak plaster miodu do jałowego stoku 
Transhimalajów. W pobliżu nie znaleźliśmy ani 
jednego drzewa, czy nawet krzewu, dzięki któremu 
można by rozpalić ognisko. Pasterz do tego celu 
używał suszonego łajna zwierząt.
Ta niewielka oaza – kawałek cienia pod stromą skalną
ścianą i przyjemny chłód bijący od dudniącego potoku
– była jak balsam dla naszego obolałego ciała.
Zapach parzonej herbaty unosił się wokoło. Na 
improwizowany stół, za który posłużył płaski kamień, 
pasterz ku naszemu zdziwieniu zaczął podawać 
kolejne potrawy. Campę, smażony ryż z warzywami 
i oczywiście tybetańską herbatę. Spokój przerwało na 
chwilę rytmiczne kołysanie się i przytłumione słowa 
starego górala. Nie wypuszczając niewielkiego 
młynka modlitewnego z rąk odmawiał kolejne mantry.
Po raz pierwszy tak blisko zetknęliśmy się 
z tybetańską gościnnością. Czas naglił, musieliśmy 
ruszyć w dalszą drogę, do naszego miejsca 
biwakowego. Ścieżka doliną Lha Chu wzdłuż 
płynącego potoku, który przez tysiące lat rzeźbił 
okoliczne skały, biorąc swój początek w lodowcach 
wielkiego Kailasa, należała na tym odcinku do 
łatwych i przyjemnych. Szliśmy dość szeroką 
pasterską ścieżką, którą przemierzają przeważnie 
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pielgrzymi, okrążający tą świętą górę. Następnego 
dnia bliżej Drolma La czekały na nas strome i kruche 
zwietrzałe skały, które skutecznie broniły dostępu do 
lodowego królestwa.

Dzień 2
Po nocy spędzonej na trawiastej łączce tuż nad 
dudniącym potokiem, który wspaniale utulił nas do 
snu, wystartowaliśmy dość wcześnie. Przed nami 
jedyna na naszej trasie słynna przełęcz Drolma La. 
Koło południa dotarliśmy pod północną, 
majestatyczną ścianę Kailasa. Drogę znaczyły całe 
rzędy murków mani i białych czortenów – znak, że 
zbliżaliśmy się do kolejnego klasztoru –Driraphung. 
Ta położona powyżej pięciu tysięcy metrów, malutka 
świątynia zachwycała przybysza przede wszystkim 
widokiem roztaczającym się z jej dachu. Jak na dłoni 
widzieliśmy drogę, którą dotychczas przeszliśmy – 
całą płaskodenną dolinę Lhama Czu. Oczy kierowały 
się jednak bardziej w lewo na nietknięty ludzką stopą 
Kailas.

Po chwili wytchnienia ruszyliśmy dalej. Jakaś 
wewnętrzna siła pchała nas twardo do góry, nie 
pozwalając myśleć o zmęczeniu, czy choćby bólu 
głowy z powodu braku tlenu. Wygodna ścieżka 
wspinała się powoli coraz to wyżej. Ostra, 
chropowata, skała towarzysząca nam po bokach od 
podnóża przełęczy ustąpiła miejsca stromym płatom 
zlodowaciałego śniegu. Wyżej zaczynały się lodowce. 
Minąwszy niepozorny kamień, na którym pielgrzymi 
doszukują się odcisku stopy jednego z największych 
tybetańskich mędrców – sławnego Milarepy, 
zbliżaliśmy się do celu.
Drolma La – położona ponad niewielkim jeziorkiem 
Gaurikund ubarwiona była tysiącami flag 
modlitewnych. Każdy pielgrzym dowieszał kolejny 
sznur z chorągiewkami. Także i my zrobiliśmy to 
samo. Odpoczywając zastanawialiśmy się, kto jest 
większą atrakcją, czy przybyli tu Tybetańczycy dla 
nas, czy my dla my dla nich. Podczas całej drogi nie 
spotykaliśmy przecież innych europejskich wypraw. 

Rejon Kailasa na szczęście nadal zachowywał swą 
magię i nadal otaczała go aura niedostępności.
Za nami przełęcz, najwyższy punkt na trasie kory – 
czyli świętej pielgrzymki wokół tej świętej góry, 
prawie pięć i pół tysiąca metrów nad poziomem 
morza.
Mozolne zejście, lecz o wiele przyjemniejsze niż 
droga do góry i niebawem osiągnęliśmy dno doliny 
Lham Chu. Idąc dalej, w stronę Darczen i klasztoru 
Dzatralphung po kilku godzinach marszu dotarliśmy 
na pochyłe tarasy rzeki, jedyne w miarę wygodne 
miejsce biwakowe. Nie pozostało nam nic innego jak 
tylko rozbić namioty nieopodal.

Dzień 3
Rankiem niedogodności noclegu wynagrodził nam 
wspaniały widok. Leżąc w ciepłych puchowych 
śpiworach długo błądziliśmy wzrokiem po 
okolicznych szczytach. Tuż nad naszymi głowami, 
zdawać by się mogło, że na wyciągnięcie ręki, 
wznosiła się piramida Kailasa. Tysiąc metrów nad 
nami szalała zapewne poranna wichura, podrywająca 
drobiny śniegu i rozwiewająca lodowe igły. 
W namiocie było ciepło i przytulnie. Na horyzoncie 
pojawiały się jednak grube warstwy chmur, 
przykrywające powoli wszystko dookoła. My na 
szczęście jeszcze byliśmy ponad nimi.
Słońce tego dnia na razie nie zawiodło i wstało około 
szóstej. Rozpoczął się niecodzienny spektakl – gra 
barw i odcieni. Czerwony dysk powoli wynurzający 
się z porannych mgieł leniwie oświetlał świat 
dookoła, łagodnie załamując się w kopule szczytowej 
samego Kailasa. Góra wyglądała jak w złotej koronie, 
co tylko podkreślało jej niedostępność. Rozpoczynał 
się ostatni dzień wędrówki.
Przed nami były jednak kolejne kilometry, od Darczen
cały czas dzieliło nas jeszcze 16 kilometrów. 
Koło południa minęliśmy niepozorną pustelnię – 
gompę Dzutralphung, w której jak podaje legenda 
przez wiele lat medytował wspomniany wcześniej 
Milarepa.
Dolina powoli zaczynała się rozszerzać pojawiły się 
rozległe łąki, na których wprawne oko bez trudu 
dostrzegło przemykające świstaki. Te wielkie gryzonie
zdawały się nas nie zauważać. Bez większych 
problemów mogliśmy podejść do ich nor i zrobić im 
zdjęcie. Musieliśmy przy tym bardzo uważać, gdyż 
zdarzało się, że zwierzęta te były nosicielami 
śmiercionośnej dżumy.
Czas kończyć korę. Zmęczeni, ale szczęśliwi i bogatsi
może nie tylko widokiem samego Kailasa, ale 
wieloma miłymi spotkaniami z Tybetańskimi 
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pielgrzymami, dotarliśmy do wioski Darczen. Kolejne
koło znów się zamknęło.

Kaialas w wierzeniach buddyjskich 
i hinduistycznych

Kailas to szczyt leżący w paśmie Transhimalajów. Ma 
wysokość 6717 m. n.p.m. Dla buddyjskich 
i hinduskich pielgrzymów, którzy chcą dotrzeć tu, 
choć raz w życiu – Kailas jest górą świętą, siedzibą 
ich bogów. Niektórzy pokonują często tysiące 
kilometrów odmierzając drogę długością swego ciała. 
Padając na ziemię, podnosząc się i padając po raz 
kolejny – wykonując tak zwane pokłony, pielgrzymują
tak nierzadko przez wiele lat pokonując setki, a nawet 

tysiące kilometrów. Żyją wyłącznie z jałmużny 
wiedząc, że w nagrodę odrodzą się po śmierci jako 
lepsi ludzie.
Na szczycie Kailasa nigdy nie stanęła ludzka stopa. 
Aby uszanować tą tradycję i wierzenia wielkich 
religii, władze chińskie całkowicie zakazały 
wspinaczki na Kailas, a zrobiły to w myśl słów 
wypowiedzianych przez buddyjskiego mnicha: „Tylko
człowiek całkowicie wolny od grzechu mógłby wejść 
na Kajlas i nie musiałby wspinać się na strome, 
lodowe ściany, by to osiągnąć – po prostu zamieniłby 
się w ptaka i poleciał na szczyt”.

AIM

Z życia szkoły

POLYPOLIS

Środek tygodnia. Typowa środa, a konkretnie środa 
28 października. Wstałam rano o 6.00 i byłam bardzo 
niewyspana. Pojechałam do szkoły i w ogromnych 
męczarniach przesiedziałam na 7 lekcjach. O godzinie 
14.00 wsiadłam w tramwaj i odbyłam podróż. 

Znajduję się na ulicy Słupeckiej 6, przed redakcją Polityki. 
Jestem pierwsza, po chwili zaczęły przychodzić kolejne osoby, 
rozmawialiśmy. Nadszedł czas, wspomnianej wcześniej 
podróży… Wchodzę do środka wielopiętrowego budynku, czuję 
zapach papieru i słyszę … właściwie to nic nie słyszę… 
Kompletna cisza! Całą grupę przywitały dwie panie,miłe 
i sympatyczne, które jako dziennikarki pracują od lat, jedna 
z nich napisała nawet własną książkę pt. „Król Kebabów”.

Weszliśmy na ostatnie piętro, usiedliśmy przy okrągłym stole. 
Jakie to wyjątkowe uczucie, usiąść przy takim stole. 
Zapoznaliśmy się z pracą dziennikarza „od kuchni”. 

Na początku tygodnia, czyli w poniedziałek o godzinie 12.00 jest
zebranie dziennikarzy. Dyskutują o propozycjach na nowe 
tematy oraz omawiają plan całego numeru. Wtorek, dla 
niektórych, to najlepszy dzień w tygodniu. Zostają rozdawane 
nagrody redakcyjne za najciekawszy artykuł. Oczywiście, jest 
również porównanie z konkurencją, w tym przypadku 
z Newsweekiem. Ta praca jest cudowna dla osób takich jak ja; 
domatorów; artykuły można pisać leżąc na kanapie w domu. Ale 
Polityka jest tygodnikiem, nie wiem czy parę dni na napisanie 

artykułu to dla mnie wystarczająco, lubię 
przecież rozważać swoje teksty. Muszę 
przyznać jednak, że atmosfera panująca 
w redakcji była świetna, wszyscy się znali,
uśmiechali się do siebie, a przede 
wszystkim wykazywali wielką chęć 
i ogromne zaangażowanie w tym co robią. 
Budynek w którym znajduje się redakcja 
jest bardzo wysoki, nie ma się co dziwić, 
mieści w sobie aż 21 działów, salę 
konferencyjną , dyrektorski gabinet, salę 
do spotkań, salę multimedialną, mini 
studio fotograficzne, bufet..

Gabinet dyrektora to, moim zdaniem, 
serce redakcji. Jest tam wyjątkowy klimat,
dużo książek, kanapa, stolik, potężne 
drewniane biurko…. Śmiało możemy 
zazdrościć Panu Baczyńskiemu takiego 
miejsca pracy. Kiedy z grupą 
powiedzieliśmy, że chcemy zajmować się 
dziennikarstwem w przyszłości, on 
oznajmił z uśmiechem, że nam 
współczuje. Oczywiście odebraliśmy to 
pozytywnie. Prezes poradził nam, abyśmy 
poszukali autorytetów, w których 
wierzymy oraz w przyszłości podążali za 
nimi. Jest to ciekawa rada, którą na pewno
zapamiętam. 
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Tygodnik jest otwarty na zewnętrzne teksty, niedoświadczonych 
autorów. Jeśli temat jest ciekawy, dobrze napisany, to oczywiście 
zostaje opublikowany w gazecie. Polityka stawia na nagrody 
naukowe. Paszporty to nagroda dla młodych, dobrze 
zapowiadających się twórców kultury, którzy już zdobyli sukces.

Niezmiernie ciekawa była wizyta 
w redakcji tygodnika. Teraz już wiem, że 
praca tam, wygląda zupełnie inaczej niż 
w amerykańskich filmach. Panuje spokój 
i harmonia. Jednak nasuwa się pytanie: czy
odnalazłabym się w takiej redakcji? 

Joanna Wojciechowska

Nasi uczniowie biorą udział w różnych konkursach, zdobywają nagrody.
Mamy więc czym się pochwalić:
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Film  „Mustang”  w  reżyserii  Deniz  Gamze
Ergüven podbił serca nie tylko publiczności, ale
również  całego  świata  filmowego.  Premiera
miała  miejsce  19  maja  2015  roku  podczas  68
Międzynarodowego  Festiwalu  Filmowego  
w Cannes. 

Produkcję  doceniono  na  najważniejszych
światowych  imprezach  i  obsypano  
nagrodami  takimi  jak:  cztery  Cezary,  Nagroda
Goya  oraz  Europejska  Nagroda  Filmowa  
w kategorii Europejskie odkrycie roku.
Jest to film z gatunku: dramat. Akcja toczy się  
w  północnej  części  Turcji,  w  nadmorskiej  wsi.
Scenarzyści  Deniz  Gamze  Ergüven  oraz  Alice
Winocour  opowiadają  o  buncie  pięciu  sióstr,
które walczą o to, by żyć tak jak chcą – Sonay
(Ilayda  Akdogan),  Selma  (Tugba  Sunguroglu),
Nur (Doğa Doğuşlu), Lale (Güneş Şensoy) oraz
Ece (Elit İşcan). Osierocone przez rodziców, żyją
pod opieką babki (Nihal Koldas) i surowego wuja
Erola  (Ayberk  Pekcan).  Dziewczynki  wiodą

beztroskie życie, aż do chwili, gdy uczestniczą  
w zdarzeniu, które wywołuje skandal w lokalnej
społeczności.  Od  tego  momentu  ich  życie
zmienia  się  diametralnie  –  dom,  w  którym
mieszkają  przemienia  się  w  zakute  kratami
więzienie,  a  ich  najbliższa  przyszłość  związana
jest z wydaniem ich za mąż. Narratorką filmu jest
najmłodsza  z  sióstr  –  Lale,  która  przyjęła  rolę
buntowniczki.  Opowiada  tę  smutną  i  tragiczną
historię  oczami  dziecka,  co  dodaje  filmowi
ciekawego spojrzenia na całą sytuację.
„Mustang”  to  w gruncie  rzeczy bardzo  smutny
 i poruszający serca film. Podjęty przez Ergüven
temat,  realiów  życia  tureckich  kobiet,  nie  jest
łatwy w zrozumieniu. Historia sióstr to gonitwa
za  równością  oraz  własną  tożsamością  
w świecie, gdzie bycie kobietą zredukowane jest
do  rodzenia  dzieci  i  zajmowania  się  domem.
Autorka  przyznaje,  że  sceny  otwierające  film
oraz skandal jaki z nich wyniknął, to autentyczny
epizod  z  jej  młodości.  „Ja  zwiesiłam głowę  ze
wstydem. Chciałam, żeby postaci w moim filmie
były bardziej bohaterskie. A ich odwaga musi się
opłacić”- mówi Deniz Gamze Ergüven. Z jednej
strony, jest to opowieść o młodzieńczym buncie,
natomiast  z  drugiej  –  manifest  przeciwko
nierównemu  traktowaniu  kobiet  na  całym
świecie.
W moim odczuciu  „Mustang”  nie  bez  powodu
został tak pozytywnie przyjęty. Historia porusza
aktualne  problemy  świata,  przez  co  jest  bliska
naszym  sercom.  Uważam,  że  jest  to  bez
wątpienia  pozycja  godna  polecenia  
i zobaczenia na własne oczy!

Agata Barszcz, kl. 1c

„Mustang”, czyli jak być kobietą

Uśmiechnij się, proszę! 
Humor z zeszytów szkolnych
Egipcjanie zapisywali wszystko na papierosach. 
August II był elektronem Saksonii.
Bogurodzica była napisana w języku polskim po łacinie.
Krzyżacy walczyli jak lwy, ale i tak padli jak muchy.
Za czasów faraonów żywi balsamowali umarłych. Egipcjanie w ogóle mieli zwyczaj zabijania
żywych, by z nich robić mumie.
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Oliwia Grużewska kl. II c
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Opiekunowie ze strony grona pedagogicznego

mgr Urszula Karolewska
mgr Anna Szymczak

Znajdziecie nas również w zakładce

 „Gazetka szkolna” na stronie naszej szkoły

www.zoska.waw.pl

Przepis na pysznego, 
pieczonego pączka z nadzieniem

Składniki: 20 g drożdży (świeżych), 1/4 szklanki cukru, 2 1/4 
szklanki przesianej mąki pszennej (typ 450) (dodatkowo łyżka 
mąki do zaczynu i mąka do podsypania ciasta), 1/4 szklanki 
ciepłej wody, szczypta soli, 3/4 szklanki mleka, 2 łyżki masła, 
3 żółtka, ulubione powidła do nadziewania pączków, cukier 
puder do dekoracji.

Przygotowanie: robienie pączków zacznij od przygotowania zaczynu – do niewielkiej miseczki wsyp 
pokruszone drożdże, łyżeczkę cukru, łyżkę mąki i wlej 1/4 szklanki ciepłej wody i wszystko 
wymieszaj, a następnie przykryj naczynie ściereczką i odstaw na 10 min.
W tym czasie podgrzej mleko i rozpuść w nim masło, a w dużej misce wymieszaj ze sobą mąkę, sól 
i cukier. Dodaj zaczyn, żółtka oraz podgrzane mleko z masłem. Ciasto na pączki wyrabiaj przy pomocy
łyżki lub miksera z końcówką do ciasta drożdżowego przez ok. 5 min. Jeśli w trakcie zagniatania ciasta
zauważysz, że jest ono bardzo klejące i lejące, to bardzo dobrze – takie ma być. Nie dodawaj do niego 
więcej mąki. Miskę z wyrobionym ciastem przykryj ściereczką i odstaw na 1,5 godz., żeby podwoiło 
swoją objętość. Możesz wykorzystać też sprawdzony patent – wstaw miskę z ciastem do piekarnika, 
w którym włączona jest tylko żarówka. Kiedy ciasto już ładnie wyrosło, wyjmij je delikatnie na 
obsypaną mąką stolnicę lub blat. Postaraj się to zrobić bardzo delikatnie, by nie rozbić powstałych 
w środku pęcherzyków powietrza. Oprószonymi mąką rękami uformuj z ciasta duży placek (ok. 2 cm 
grubości) i przygotuj dwie blachy wyłożone papierem do pieczenia. Teraz przy pomocy szklanki lub 
okrągłej foremki zacznij wycinać kółka, a następnie przełóż je na blachę (najlepiej przy pomocy 
szpatułki). Okrawki ciasta, które zostały zagnieć ponownie, uformuj placek o takiej samej grubości jak 
wcześniej i powykrawaj z niego tyle kółek, ile to możliwe i poukładaj je na blaszce do pieczenia. Teraz 
przykryj pączki lnianą ściereczką i odstaw na 20 min, a piekarnik rozgrzej do 200 st. (grzanie góra 
i dół). Do nagrzanego już piekarnika włóż blachę z pączkami, które były wykrawane jako pierwsze 
i piecz je przez 9 min., ale na wszelki wypadek monitoruj sytuację – jeśli zauważysz, że pączki 
przybrały złoty kolor, to znak, że już najwyższy czas je wyjąć z piekarnika. Pączki z drugiej tury włóż 
do piekarnika także na 9 min. Zaraz po wyjęciu pączków z piekarnika nadziewaj je powidłami przy 
pomocy rękawa cukierniczego lub specjalnej tylki i posyp cukrem pudrem. Pieczone pączki najlepiej 
smakują zaraz po wystudzeniu. Smacznego! 

http://kuchnia.wp.pl/zamiast-smazyc-paczki-upiecz-je

http://www.zoska.waw.pl/
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