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Święty Walenty chciałby widzieć nas wszystkich w parach 
Jednakże nie wszyscy mogą dostrzec swą drugą połówkę,  

Gdyż mają coś na okularach. 
Kochaj więc 14 lutego 

Ich, ją i jego, 
Ponieważ Walentynki to czas 
Nie w kolorze mandarynki, 

A krwistej czerwieni i różu słodkiego 
Przytul się więc w ten dzień do każdego. 

 
Z okazji nadchodzących Walentynek życzymy Wam miłosnej 

atmosfery  
w tymże dniu  

oraz udanej zabawy podczas ferii zimowych! 
 
 
 
 
 
 
 



Spis treści 
Słowo wstępne              str.  4 

2011 rokiem wolontariatu        str.  5 

Porady dla przyszłych wolontariuszy      str.  8 

Mam marzenie          str.  9 

Te dzieciaki dają tyle radości        str. 12 

Wolontariat w LXXXVI LO        str. 16 

Kącik Maturzysty 
- Nauka z sukcesem         str. 18 
- Politechnika Warszawska        str. 20 

Dział „bardzo” kulturalny: 
- Warszawa kulturalnie         str. 22 
- Czarny Łabędź. Recenzja filmu        str. 24 
- Komeda - Inspirations. Recenzja płyty      str. 25 

Z życia szkoły:  
- Finał WOŚP           str. 27 
- Konkurs na plakat          str. 30 

- Niech żyje bal          str. 31 
- Sprawdźmy, co nas czeka za rok        str. 34 
- Ex Libris Biblioteki Szkolnej LXXXVI LO     str. 36 

Konkurs            str. 37 

Galeria - Na szkolnym korytarzu       str. 38  

Redakcja            str. 41 



Słowo wstępne 
Witamy Wszystkich  w miłej, przedferyjnej atmosferze!  

Tematem przewodnim lutowego numeru jest wolontariat. W związku z tym 
zapraszamy  do przeczytania artykułu o fundacji MAM MARZENIE oraz wywiadu 
z młodą wolontariuszką, który powinien zainteresować nie tylko przyszłych 
psychologów. Mamy również coś dla tych, którzy ferie zamierzają spędzić 
w Warszawie - kalendarz imprez, wykładów i warsztatów na drugą połowę lutego 
oraz recenzję filmu „Czarny łabędź”, do którego obejrzenia serdecznie zachęcamy.  

Uwaga Maturzyści! W Waszym kąciku będziecie mogli dowiedzieć się więcej 
o Politechnice oraz przeczytać, jak rozsądnie rozplanować naukę. Z serii „Z życia 
szkoły” zapraszamy Was do przeczytania sprawozdania ze studniówki oraz do 
obejrzenia zdjęć „Na szkolnym korytarzu”, na których nasza fotoreporterka 
uwieczniła przygotowania do tej imprezy.  

Życzymy Wam dokładnie takich ferii, jakie sobie zaplanowaliście! 

Redakcja 



 

2011 Rokiem Wolontariatu 
O wolontariacie słyszymy coraz częściej, w radio, 
telewizji, szkole, ale nie każdy jednak wie, że Rada 
UE ogłosiła rok 2011 Europejskim Rokiem 
Wolontariatu i Aktywności Obywatelskiej. 
„Wolontariat – cytując tekst decyzji Rady UE z dnia 
27 listopada 2009 roku – jest jednym z kluczowych 
wymiarów aktywności obywatelskiej i demokracji, 

gdyż pozwala realizować w praktyce takie wartości europejskie, jak solidarność 
i niedyskryminacja, a także przyczynia się do harmonijnego rozwoju społeczeństw 
europejskich.” 

Obecnie blisko 20 procent mieszkańców Europy działa w wolontariacie, a wszystkie 
działania w Europejskim Roku Wolontariatu mają zachęcić do społecznej pracy 
jeszcze większą liczbę osób. 

W ramach tych działań grupa wolontariuszy będzie podróżować po krajach Unii 
Europejskiej i opowiadać o swojej pracy. W każdym kraju spędzą 10 dni  i spotkają 
się z politykami, aby przedyskutować ważne dla nich sprawy. Poszczególne etapy 
ich podróży będzie relacjonował zespół 27 dziennikarzy – ochotników. Opracowane 
przez nich materiały audiowizualne i pisemne sprawozdania zostaną opublikowane 
mediach i w Internecie. W tym roku odbędą się również cztery konferencje 
tematyczne dotyczące oceny kwestii związanych z wolontariatem. 

Czym jest więc wolontariat, skoro poświęca mu się tylu Europejczyków? 

Co konkretnie robią wolontariusze? Cytując Wikipedię – „Wolontariat (łac. 
voluntarius - dobrowolny) to dobrowolna, bezpłatna, świadoma praca na rzecz 
innych lub całego społeczeństwa, wykraczająca poza związki rodzinno - koleżeńsko-
przyjacielskie”, z kolei wolontariuszem jest „ten, kto dobrowolnie i świadomie oraz 
bez wynagrodzenia angażuje się w pracę na rzecz osób, organizacji pozarządowych, 
a także rozmaitych instytucji działających w różnych obszarach społecznych. 

Co konkretnie robią wolontariusze 

Wolontariusze pracują bezinteresownie – za pracę nie otrzymują wynagrodzenia 
finansowego, ale w tę pracę wkładają wiele zainteresowania i energii. Często 
pomaganie nadaje sens ich życiu, a każdy uśmiech czy inny dziękczynny gest jest dla 
nich największą nagrodą. 



Praca w organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych 

Wolontariusze pracując w organizacjach pozarządowych i instytucjach publicznych 
pomagają w pracach biurowych (przepisywanie tekstów, wysyłanie faksów, 
kserowanie, segregowanie dokumentów itp.), tłumaczą teksty z języków obcych, 
administrują stronę internetową organizacji. Zajmują się organizacją uroczystości, 
festynów i konferencji. Tworzą ulotki, foldery, zajmują się ich dystrybucją. Biorą 
udział w kampaniach społecznych, zbierają podpisy pod petycjami, kwestują. 

Pomoc innym 

- pomoc w hospicjum 

Wolontariusze często zastępują rodzinę. Spędzają czas z chorymi, pozwalają im 
zapomnieć choć na chwilę o cierpieniu. 

- pomoc niepełnosprawnym 

Wolontariusze wychodzą z nimi na spacer, do kina, uczestniczą w zajęciach 
rehabilitacyjnych, czy po prostu z nimi rozmawiają, czytają książki, prasę, pomagają 
w załatwianiu spraw urzędowych. 

- pomoc starszym 

Pomoc starszym podobna jest do pomocy niepełnosprawnym. Starszym często po 
prostu brakuje towarzystwa, nie mają z kim rozmawiać. Tę lukę zapełniają właśnie 
wolontariusze. 

- pomoc dzieciom 

Wolontariusze wypełniają dzieciom czas wolny, bawią się z nimi, organizują im 
różnego rodzaju zajęcia – teatralne, muzyczne, plastyczne, fotograficzne, 
majsterkowanie, pomagają  w odrabianiu lekcji. 

Inne działania 

Nie wszystkich wolontariuszy interesuje bezpośredni kontakt z ludźmi. Często 
decydują się na pomoc zwierzętom – pracują w schronisku dla bezdomnych zwierząt 
lub w stajniach, pomagają podczas hipoterapii. Inną formą działań 
wolontarystycznych jest też praca w ogrodzie botanicznym, muzeum galerii czy 
bibliotece. 

W Polsce wolontariat szczególnie szybko zaczął rozwijać się od roku 1990, kiedy to 
powstały organizacje pozarządowe. Z przeprowadzonych przez Stowarzyszenie 
Klon/Jawor ogólnopolskich badań (w roku 2008) wynika, że około 11,3% czyli blisko 
4 mln dorosłych Polaków jest lub bywa wolontariuszami, co odbiega jednak od 



średniej europejskiej, przytoczonej na początku artykułu (20%). Być może rok 2011 
przyczyni się do tego, że wolontariuszy  w Polsce będzie więcej. 

AM 

Źródła: 

http://ec.europa.eu/news/employment/110106_pl.htm 
www.wikipedia.pl 
www.wolontariat.org.pl 
 



Porady dla przyszłych 
wolontariuszy 

Czujesz, że chcesz pomóc innym. Znajdziesz czas, w którym możesz zrealizować ten 
plan. Wiesz, ile razy w tygodniu i jaką formą działalności możesz się zająć. Ale do 
kogo masz się zgłosić? Najprościej – do opiekunów wolontariatu w Twojej szkole. 
Jeśli to dla Ciebie za mało, podajemy Ci adresy stron, na których znajdziesz to, czego 
szukasz. 

http://bazy.ngo.pl  bazy organizacji pozarządowych i instytucji 

www.wolontariat.org.pl Internetowe Pośrednictwo Wolontariatu, interaktywna baza 
wolontariuszy i placówek, akta prawne, Abc wolontariatu 

http://dobrzezejestes.pl fundacja działająca w kilkunastu szpitalach w 6 
największych miastach Polski, prowadzi stały nabór  

http://parafiada.pl stowarzyszenie współuczestniczy w procesie wzrastania 
dzieci i młodzieży, szczególnie ze środowisk zagrożonych 
społecznie oraz znajdujących się w trudnych warunkach 
materialnych 

http://rckik-warszawa.com.pl Regionalne Centrum Krwiodawstwa 
i Krwiolecznictwa w Warszawie 

www.paluch.org.pl wolontariat schroniskowy (Schronisko dla Bezdomnych 
Zwierząt 

 

AM (na podstawie opracowania p .A.Wasilewskiej) 

 



Mam marzenie 
Iść za marzeniem i znowu iść za marzeniem, i tak zawsze aż do końca 

Joseph Conrad 

Stare Miasto, biała limuzyna, powóz zaprzężony w konie, mnóstwo gości, Zamek 
Królewski, a przede wszystkim, w przepięknej sukni, olśniewający Kopciuszek. 

To Julka, sześcioletnia, chora na białaczkę dziewczynka, kilka dni po 
chemioterapii. Tło tworzą przebrani za gości balowych wolontariusze z fundacji 
MAM MARZENIE i Julka - dziewczynka w blond peruce, w środku całego 
zamieszania… 

„Spełnienie marzenia” tak nazywa się każda impreza, podczas której dziecko ze 
szpitala dostaje to, o czym wcześniej śniło. Julka wyśniła prawdziwy bal, 
w prawdziwym pałacu z prawdziwymi gośćmi w sukniach i smokingach. Ja także 
założyć musiałam różową suknię z bufkami, w której wcale nie czułam się 
komfortowo. Suknia mocno kłóciła się z dyktafonem i aparatem, które silnie 
ściskałam w rękach. W momencie założenia sukni przestałam być postronnym 
obserwatorem- stałam się jedną z księżniczek na balu u Kopciuszka.  

W samo południe mała Księżniczka zajechała dorożką pod wejście główne Zamku 
Królewskiego. Wszystko było już przyszykowane, a goście niecierpliwie czekali 
w sali balowej. Wszyscy zaczęli kłaniać się i klaskać, gdy dziewczynka tylko pojawiła 
się w drzwiach. Przebrany, mały Książe odprowadził ją na tron, na którym spędzić 
miała najbliższą godzinę, przyglądając się występom. 

Część artystyczna zaczęła się od pokazu grupy 
tanecznej Akant Family - reprezentantów Polski 
w tańcu towarzyskim. Później piosenkarka Agata 
Fijewska wykonała ulubioną piosenkę Julki, a na 
końcu wystąpił iluzjonista - Kamil Dziliński, który 
w niewyjaśniony sposób obracał szklanymi kulami, 
zawieszony w powietrzu. 

Foto: www.mammarzenie.org.pl 

Im dłużej trwały występy, tym mniej byłam na nich 
skupiona, za to coraz bardziej powracałam do rzeczywistości, która tak diametralnie 
różniła się od przedstawionego obrazka. Oto mała chora dziewczynka siedziała na 
udawanym tronie i oglądała występy. Głupie występy. Nie mogłam znieść tego, że 



ludzie byli tacy szczęśliwi. Ich zadowolenie i uśmiechy były dla mnie tylko 
udawaniem, a wręcz próbą oszukania dziewczynki przed tym, co ją czeka.  

Po części artystycznej nastał czas na tort! Przepiękny, różowy tort z rysunkiem 
disneyowskiego Kopciuszka. Mała Julka starała się pokroić ciasto, co wcale nie było 
takie łatwe - trzeba było wykroić naprawdę małe kawałeczki, by starczyło dla 
wszystkich gości.  

Goście dobrze się bawili, rozmawiali ze sobą, zachwycali się Julką i zajadali 
słodkości. 

Ja tak nie umiałam, latałam z dyktafonem tam i z powrotem, jak oparzona. 
W poszukiwaniu sensu całego balowego wydarzenia, zapytałam jednego 
z wolontariuszy podczas wywiadu, po co właściwie uczestniczy w imprezach tego 
typu. Długowłosy chłopak wymienił co najmniej pięć różnych powodów, ale 
słuchając sam siebie, stwierdził, że sens ma i tak tylko ten ostatni, bowiem 
„największym szczęściem, jakie daje praca w fundacji MM jest widok chorego dziecka, którego 
marzenie właśnie się spełniło, uczucia, jakie malują się na jego twarzy i świadomość, że to 
właśnie ty mogłeś to dziecko uszczęśliwić”.  

Po przerwie na tort wodzirej, przebrany za błazna poprowadził kilka konkursów. 
Konkurs taneczny, którego niekwestionowanymi liderami byli tancerze formacji 
Akant, później konkurs na jedzenie jogurtów i kolejny pokaz taneczny. Mała Julka 
robiła się coraz bardziej zmęczona, a impreza dobiegała końca.  

Z ulgą zdjęłam sukienkę i wróciłam do domu. Do mojej głowy jak do studni 
napływały najróżniejsze refleksję. Począwszy od ‘dzięki Bogu, że nikomu z moich 
bliskich nic takiego się nie przytrafiło’, poprzez ‘czas człowieka na ziemi jest za 
krótki, by mógł on przekładać na później ważne decyzje’, skończywszy na ‘Bóg jest 
okrutny, a życie niesprawiedliwe’.  

Od imprezy fundacji MAM MARZENIE mijały tygodnie, starałam się o niej nie 
myśleć i nie chciałam o niej pisać. Zebrałam się dopiero kilka dni przed ostatecznym 
terminem oddania artykułu. Zanim jednak zabrałam się do pisania obejrzałam 
reportaż TVN-u, którego dziennikarze również byli na balu Kopciuszka. Na 
początku, podobnie jak wcześniej, poraziły mnie zbyt radosne uśmiechy ludzi 
i sztuczna, wesoła atmosfera. Później jednak zaczęłam dostrzegać rzeczy, których 
wcześniej nie widziałam. „Tragedia, z każdym dniem jest coraz gorzej”- mówiła mama 
chorej Julki, nie udając wcale szczęśliwej.  

„Julka walczyła na początku z tym marzeniem, bo mówiła, że ona nie ma koleżanek, które 
mogłyby przyjść na bal. Odkąd zachorowała, po prostu nie ma przyjaciół. Dlatego warto 
pamiętać o dzieciach, które spięły się i tu dzisiaj przyszły” - wypowiadała się jedna 



z wolontariuszek fundacji. Podczas reportażu mogłam obejrzeć bal Kopciuszka 
ponownie, ale tym razem bez różowej sukni, tym razem nie byłam już jedną 
z księżniczek na jej balu. Teraz byłam tylko postronnym obserwatorem 
i zrozumiałam wszystko jeszcze raz.  

Ludzie wcale nie byli fałszywi, nie starali się oszukać Julki - oni naprawdę cieszyli 
się tym balem, cieszyli się, bo cieszyła się Julka, cieszyli się, bo mogli zrobić 
przyjemność komuś, kto tych przyjemności doświadczał tak mało. Mała, samotna 
w chorobie i zostawiona przez przyjaciół dziewczynka, mogła poczuć się jak 
prawdziwa księżniczka, na którą właśnie dzisiaj pasuje pantofelek.  

Myślę, że aby zostać wolontariuszem trzeba umieć zapomnieć o sobie, odeprzeć 
wszystkie negatywne emocje, przebudować na chwilę stworzoną przez siebie 
piramidę priorytetów, by na samym jej czubku postawić szczęście chorego dziecka. 
Jeśli tak zrobimy, założymy eleganckie smokingi albo sukienki z bufkami 
i pójdziemy na bal, to nasz uśmiech wcale nie będzie sztuczny, będziemy czerpać 
szczerą przyjemność z radości małego Kopciuszka.  

Tak właśnie zrozumiałam sens spełniania marzeń, bo każdy spełniony sen pomaga 
nam marzyć dalej, a marzenia pozwalają mieć nadzieję.  

 

Mary 



Te dzieciaki dają tyle 
radości 

Dorota Dziemdziela ma 22 lata i jest studentką psychologii w Szkole Wyższej Psychologii 
Społecznej. Od kilku lat działa jako wolontariuszka, związana z Fundacją „Mam marzenie”. 

 

Opowiedz o swojej pracy w fundacji MAM MARZENIE. 

Naszym zadaniem jest opieka nad dziećmi, które są 
chore na choroby zagrażające ich życiu. Nasi 
podopieczni są w trakcie leczenia w trzech szpitalach - 
Centrum Zdrowia Dziecka, Instytutu Matki i Dziecka 
oraz w Szpitalu Dziecięcym na Marszałkowskiej. 
Rozmawiamy z nimi, zaprzyjaźniamy się i dowiadujemy, 

jakie mają marzenia. Po spotkaniu piszemy relację i zamieszczamy ją na naszej 
stronie internetowej. I teraz zaczynają się schody, ponieważ musimy zdobyć 
fundusze na te marzenia, które często są bardzo drogie. Na przykład teraz mamy 
marzenie za 17 tysięcy - wyjazd do Irlandii pięcioosobowej rodziny. Oprócz tego 
organizujemy koncerty i jesteśmy obecni na targach, na których spotykają się 
biznesmeni. Mamy swoje stoisko i staramy się promować naszą działalność oraz 
zachęcić do współpracy potencjalnych sponsorów marzeń naszych dzieci.  

Czy zdziwiło Cię jakoś zachowanie ludzi, chodzi mi o ich chęci do pomagania? 

Podczas mojego pierwszego uczestnictwa na targach biznesowych byłam mocno 
zniesmaczona zachowaniem ludzi, którzy dysponują naprawdę dużym budżetem, 
lecz nie byli zainteresowani nawet tym co mamy do powiedzenia i zaoferowania. 
biegiem czasu i wraz  z doświadczeniem nabrałam do tego dystansu. Wolontariusz 
musi być przygotowany na to, że nie każdy ma potrzebę, ochotę na bezinteresowną 
pomoc drugiemu człowiekowi. Żyjemy  w takich, a nie innych czasach. Na szczęście 
są też tacy, którzy bardzo pomagają naszym dzieciom, takie chwile są 
niezapomniane i sprawiają, że wraca wiara  w ludzi. 

 Jaka jest procedura stawania się wolontariuszem? 

Kiedyś było to łatwiejsze, bo ufaliśmy ludziom, którzy do nas przychodzili, bo 
zakładaliśmy, że skoro ktoś podejmuje się tak poważnego zadania, to musi być 
odpowiedzialny. Niestety, mieliśmy parę sytuacji, kiedy nowy wolontariusz 



dostawał dziecko pod opiekę, po czym znikał, nie pozostawiając po sobie żadnego 
śladu. Teraz jest to bardziej formalna sprawa - wolontariusze muszą przyjść na trzy 
spotkania, po czym wpisują się na listę i dołączają do grupy mailingowej. Grupa 
mailingowa jest formą kontaktu pomiędzy wolontariuszami – jeśli kogoś nie było na 
spotkaniu, dowiaduje się, co go ominęło. Informujemy się też, gdy pojawi się 
marzyciel ekspresowy i w innych sytuacjach wymagających natychmiastowej 
organizacji. Kandydat na wolontariusza dostaje wraz z doświadczonym 
wolontariuszem marzyciela pod opiekę i sprawdzamy, czy udało mu się spełnić 
dane marzenie i czy psychicznie sobie poradził. Jeżeli tak, to przechodzi szkolenie 
i automatycznie staje się wolontariuszem. Myślę, że cała ta procedura trwa około 
miesiąca, dwóch.  

Ile miałaś lat, kiedy zgłosiłaś się do fundacji i jak się o niej dowiedziałaś? 

Miałam 19 lat. Sama wyszukałam sobie fundację w Internecie.  

Ile czasu zabiera bycie wolontariuszem? 

Praca w fundacji nie wymaga dyspozycyjności takiej, że np. 5 godzin w tygodniu 
musisz być tu, czy tam. Dostajesz pod opiekę marzyciela   i to od Ciebie zależy, ile 
czasu/uwagi mu poświęcisz. Ważne jest, abyś odpowiedzialnie podszedł do tematu. 
Najwięcej czasu zabiera znalezienie sponsora na marzenie. Na szczęście mamy super 
zespół wolontariuszy, możemy na sobie polegać. Jeśli akurat nie miałabym czasu, 
żeby gdzieś pojechać, wiem, że ktoś mnie zastąpi.  

Jakie osoby na pewno NIE powinny być wolontariuszami w fundacji tego typu? 

Myślę, że nie możemy nikogo dyskwalifikować. Na przykład ja zawsze myślałam, że 
jestem strasznie wrażliwą osobą, nietrudno mi jest o łzy i wzruszam się nawet na 
naprawdę głupich filmach. Jestem więc przykładem osoby, która mimo swoich cech 
dała radę. Pamiętam kiedy pierwszy raz jechałam do szpitala - byłam totalnie 
przerażona! Myślałam, że jak zobaczę takie chore dziecko, to się po prostu popłaczę 
(nawet jak weszłam pierwszy raz na stronę fundacji to się popłakałam). Tym bardziej 
zaskoczyło mnie, że jak wyszłam ze szpitala, to miałam w sobie tyle powera i energii! 
Te dzieciaki są takie niesamowite - dają tyle radości, że wnoszą w moje życie więcej 
zysków niż strat.  

Jak dać radę? 

Nie ma na to gotowej recepty. Ja mam takie założenie: Nasze dzieci są chore, nie 
mam wpływu na przebieg ich choroby, nie mogę ich wyleczyć. Jedyne co mogę 
zrobić, to dać im trochę radości – i na tym się skupiam. Wszystkie realizację marzeń 
są niezapomniane, jest tyle niesamowitych emocji, że one same napędzają do 
działania. 



Co wtedy, jeśli nie daje się rady? 

Trzeba pamiętać, że tutaj nie ma kategorii takich jak dobrzy i źli ludzie. Do tego nie 
można się zmuszać - jeśli ktoś nie daje rady, to absolutnie nie jest to nic złego. My 
wymagamy od swoich wolontariuszy przede wszystkim odpowiedzialności. Jeśli 
ktoś nie daje rady i przyjdzie nam o tym szczerze powiedzieć, to na pewno będzie 
odpowiedzialne.  

Z czym w fundacji macie największy problem? 

Problemem bywa znalezienie sponsora na marzenie. Wysyłamy mnóstwo maili 
z prośbami, niestety często bez odzewu. Problemem bywają rodzice. Czasami ciężko 
jest nam z nimi współpracować. Mam na myśli takie sytuację, w których rodzice chcą 
spełnić swoje marzenia i namawiają dzieci aby wybrały „praktyczne” marzenie.  

Staracie się jakoś im zapobiegać? 

Do dziecka zawsze jeździmy we dwójkę, jedna osoba zajmuje się dzieckiem, rysuje 
z nim swoje marzenie i nawiązuje     z nim kontakt, a druga osoba nawiązuje kontakt 
z rodzicem, tak żeby dziecko było oddzielone od rodzica, bo wtedy jest najbardziej 
wiarygodne. Zdarzają się oczywiście sytuacje, w których dziecko jest pod takim 
wpływem rodzica, że marzenia nie da się zmienić, wtedy przewartościowujemy 
sobie to tak – dziecko będzie szczęśliwe widząc zadowolonego rodzica. 

Utrzymujecie kontakt   z wolontariuszami po spełnionym marzeniu? 

Raczej utrzymujemy. Ja zawsze staram się mieć kontakt z marzycielami, którymi się 
opiekowałam. Właściwie to zależy od marzycieli i ich rodzin, z niektórymi można się 
bardzo zżyć, z innymi jest się trochę dalej. Ale mimo wszystko w pamięci pozostają 
na zawsze. 

Podczas pracy w fundacji miałaś moment kryzysu? 

Nigdy nie chciałam rzucić pracy w fundacji, ale miałam kryzys po tym, jak mój 
marzyciel, z którym się strasznie zżyłam- ja odwiedzałam jego rodzinę, on moją- 
odszedł. I wtedy przez pół roku nie brałam żadnych marzycieli, nie byłam w stanie 
zmierzyć się z ich widokiem. Zajmowałam się bardziej formalnymi sprawami - 
pomagałam koleżance pisać maile do sponsorów itd. Wiadomo, że pamięć zawsze 
pozostaje. Dobrze jest, żeby człowiek, który nie daje sobie rady, odseparował się na 
jakiś czas, odpoczął i zebrał siły. Zresztą każdy, kto jest wolontariuszem sam wie, że 
tego kontaktu po jakimś czasie bardzo brakuje. Już teraz nie wyobrażam sobie życia 
bez pracy w fundacji.  

Dlaczego? 



Marzenie, które spełniasz to marzenie dziecka, tyle, że po jakimś czasie staje się to 
również twoim marzeniem. Chcesz zrobić wszystko, żeby zobaczyć uśmiech na 
twarzy chorego dziecka, to daje mnóstwo radości. 

Co zrobić, żeby zostać wolontariuszem? 

Zadzwonić do naszej koordynatorki, numer podany jest na stronie 
www.mammarzenie.org 

Zapraszamy także na spotkania w każdą środę o 18.00 w szkole na Nowolipkach. 
Spotkanie trwa około 1,5 godziny. Można przyjść i przyjrzeć się jednemu spotkaniu, 
na którym zawsze omawiamy każde dziecko po kolei.  

Mary  

 



Najbliższa akcja honorowego oddawania krwi 
odbędzie się 21 marca. Wszystkich, którzy 
ukończyli 18 lat, gorąco zachęcamy do wzięcia 
w niej udziału. 

Wolontariat w LXXXVI LO 
Jak zapewne Wam wiadomo, drodzy uczniowie, nasza szkoła nie tylko ma 
świetnych nauczycieli (tak, tak - są tacy) ale również zajmuje się różnymi akcjami 
dotyczącymi wolontariatu. 

Wasi świeżo upieczeni reporterzy starali się jak mogli, wyciągając na światło dzienne 
najmroczniejsze i najbardziej skrywane (dostępne tylko na stronie szkoły) tajemnice 
dotyczące Zośkowej pomocy.  

Oto wszystkie informacje, jakie udało nam się zebrać: 

Możliwe iż nie wiecie, ale w naszej szkole możliwe jest oddanie krwi w ramach 
akcji krwiodawstwa.  

Dopiero od dwóch lat jest to organizowane w naszej szkole a już 
mamy na koncie zebrane ponad 20 litrów krwi! I tylko z Waszą 
pomocą ten wynik można poprawić ☺  

Nie każdy jednak może oddać krew. Są pewne wymogi które 
trzeba spełniać. Jak z całą pewnością wiecie, osoba oddająca krew 
nie może być chora. Ale to nie wszystko - dokładne informacje na 

ten temat można znaleźć na stronie szkoły lub na stronie Regionalnego Centrum 
Krwiodawstwa. 

Kiedy już podjęliśmy decyzję o spuszczeniu sobie trochę osocza, pozostaje nam 
pytanie, gdzie to zrobić. Jest to możliwe w wyżej wymienionym RCK lub nawet 
w naszej szkole. 

 

 

 

 

 

Przechodzimy dalej do sławnej już- 
„Góry Grosza”. 

Organizowana w naszej szkole od kilku lat 
(z małą przerwą) na rzecz tworzenia 
i utrzymania Rodzinnych Domów 
Dziecka.    



 

Jak sama nazwa wskazuje, zbieramy tylko i wyłącznie grosze. W ciągu ostatnich 2 lat 
zebrano ponad 600 złotych. Zwracając uwagę na fakt, że akcja organizowana jest 
tylko raz do roku a zbierane są same miedziaki, to wynik ten jest naprawdę 
imponujący. 

Pomoc nie kosztuje dużo, a znając życie, świat i uczniów, to po kieszeniach plączą się 
jakieś niepotrzebne drobne, które można przeznaczyć na Rodzinne Domy Dziecka.  

A WIĘC ZOŚKOWICZE - WSPOMÓŻMY JE ☺☺☺☺   

W razie jakichkolwiek wątpliwości można zgłosić się do Pana Piotra Gryszczuka 
(wielokrotny dawca krwi), który zajmuje się wyżej wymienionymi. akcjami po 
dodatkowe informacje lub odwiedzić naszą stronę internetową zoska.waw.pl 

(informacje na stronie głównej). 

Kończąc tym miłym akcentem, gorąco namawiam do brania udziału w naszych 
akcjach wolontariatu.  

Pozdrawiam was uczniowie i życzę udanego życia szkolnego ;) 

Kamil Bąk (Aleks) 

Artykuł napisany na podstawie wywiadu z Panem P.Gryszczukiem. 



Kącik Maturzysty 

Nauka z sukcesem 
Jak skutecznie się uczyć? To pytanie zadaje sobie niejedna osoba, która chce się uczyć 
z sukcesem. Odpowiedź jest prosta –  trzeba mieć dobry plan pracy. 

Gdy przystępujesz do odrabiania lekcji oraz nauki do klasówki lub kartkówki, 
musisz pamiętać o wielu istotnych rzeczach:  

� zaplanuj czas tak, aby mieć możliwość spotkania się ze znajomymi,  

� używaj komputera tylko i wyłącznie wtedy, kiedy rzeczywiście go potrzebujesz, 
a jeżeli tak, to wyłącz komunikatory, klienta pocztowego, jak i wszystkie strony, 
które nie są związane z nauką,  

� wyłącz lub wycisz telefon, aby sms lub rozmowa nie wytrąciły Cię z rytmu nauki,  

� usuń z biurka niepotrzebne rzeczy, aby mieć miejsce do pracy,  

� jednak przede wszystkim: Trzymaj się planu! Nie odwlekaj zaplanowanych 
wcześniej rzeczy. 

Planowanie należy zacząć od pozytywnego nastawienia do nauki, aby stała się ona 
dla Ciebie przyjemnością. Następnie zastanów się nad tym, czego masz się nauczyć. 
Chodzi o przedmiot oraz zakres materiału, o to jaki masz w tym cel, co zamierzasz 
przez to osiągnąć, ile czasu powinieneś zarezerwować na naukę (zapoznanie się 
z materiałem i czas na jego powtórkę). Ważne jest też, gdzie będziesz się uczyć. Jeśli 
w domu, wybierz miejsce, gdzie będzie Twój „kącik nauki”. Zastanów się, jakie 
najbardziej potrzebne materiały powinieneś zgromadzić, aby zacząć naukę. 

Komfort pracy: zadbaj, by miejsce do pracy było stałe oraz by nie znalazły się tam 
rzeczy, które mogą Cię rozpraszać - w zasięgu ręki powinny być tylko materiały 
niezbędne do nauki. Postaraj się o wygodne krzesło, które pomoże w zachowaniu 
dobrej postawy. 

Organizacja pracy: staraj się trzymać planu. Nasz mózg jest efektywny przez około 
45 minut od rozpoczęcia nauki, dlatego należy pamiętać o przerwach - maksymalnie 
15-minutowych (przerwy nie mogą być dłuższe od czasu nauki☺) Podczas przerw 
można wykorzystać ćwiczenia ruchowe, otworzyć okno i zaczerpnąć świeżego 
powietrza, można też przekąsić coś słodkiego. Pamiętaj o odpowiedniej ilości snu 



oraz zdrowym trybie życia. Dobre odżywianie oraz sport wzmocnią naszą 
sprawność fizyczną, która ma duży wpływ na skuteczną naukę. 

Po zakończeniu nauki zostaw na biurku porządek. Kiedy zasiądziesz po raz kolejny 
do powtórek, będziesz mógł skupić się na nauce, a nie na sprzątaniu stosów książek 
i układaniu notatek. 

Tylko pytanie: Po co ten plan? 
Wzmocni on Twoje poczucie kontroli nad tym, co robisz. Dobrze przemyślany plan 
zapewnia odpowiednie proporcje między nauką a czasem, który poświęcisz jej 
każdego dnia. Najważniejsze jest to, że dobrze skonstruowany plan przynosi duże 
sukcesy w nauce. 

Joanna 

Źródła:  
http://www.akademiapwn.pl/pl/aktualnosci/czlowiekiem-czynu-chce-byc.html 
Informator 2011 – województwo mazowieckie 



Kącik Maturzysty 

Politechnika Warszawska 

 
Foto: pw.edu.pl 

 
Według Rankingu Szkół Wyższych na stronie www.perspektywy.pl, Politechnika 
zajmuje czwarte miejsce wśród uczelni akademickich oraz pierwsze miejsce 
w podrankingu uczelni technicznych, co świadczy o tym, że jest również jedną 
z największych i najlepszych wyższych uczelni, a przy okazji drugą (obok 
Uniwersytetu Warszawskiego) uczelnią pod względem popularności wśród 
studentów. Uczelnia oferuje studia na 19 wydziałach i specjalizuje się w zakresie 
nauk ścisłych i technicznych. 
 
Politechnika ma w swojej ofercie Bibliotekę Główną oraz biblioteki wydziałowe 
i instytutowe świadczące usługi dla społeczności akademickiej prowadzącej 
działalność edukacyjną, dydaktyczną i badawczą. Biblioteki posiadają: 1 500 000 
tomów drukowanych książek i czasopism, ponad 18 000 elektronicznych czasopism, 
źródeł informacji, elektronicznych książek i baz danych. Biblioteka zapewnia też 
dostęp on-line do elektronicznych źródeł wiedzy oraz prowadzi Bibliotekę Cyfrową 
PW, oferującą dostęp do cyfrowych wersji książek, czasopism i innych dokumentów.  
 
Uczelnia ta prowadzi od 2007 roku organizację „Erasmus Student Network PW”, 
która ma na celu pomoc zagranicznym studentom przebywającym na Politechnice 
Warszawskiej w ramach wymian międzyuczelnianych oraz promowanie tychże 
wymian wśród polskich studentów. 
Politechnika prowadzi własną telewizję internetową, powstałą z inicjatywy 
studentów oraz studencki portal internetowy www.polibuda.info, zorganizowany 
z inicjatywy Samorządu Studentów. Posiada również Chór Akademicki, który działa 
przy tej uczelni. 



Wydziały oferowane przez Politechnikę: 
Wydział Administracji i Nauk Społecznych, Architektura, Chemiczny, Elektroniki 
i Technik Informacyjnych, Elektryczny, Fizyki, Geodezji i Kartografii, Inżynierii 
Chemicznej i Procesowej, Inżynierii Lądowej, Inżynierii Materiałowej, Inżynierii 
Produkcji, Inżynierii Środowiska, Matematyki i Nauk Informacyjnych, Mechaniczny, 
Energetyki i Lotnictwa, Mechatroniki, Samochodów i Maszyn Roboczych, 
Transportu, Zarządzania oraz znajdujący się w Płocku Wydział Budownictwa 
Mechaniki i Petrochemii. 

Dodatkowe informacje o Politechnice Warszawskiej znajdziecie na oficjalnej stronie 
internetowej tej uczelni pod adresem: www.pw.edu.pl, a zasady rekrutacji na stronie: 
https://rekrutacja.coi.pw.edu.pl/ 

Joanna 

Źródła:  
perspektywy.pl, 
pw.edu.pl,  
wikipedia.pl 



Dział „bardzo” kulturalny 
Warszawa kulturalnie 

 
Grafika: www.independent.pl 
 
14 lutego 2011, 19:00 
Restauracja „Florian”, ul. Chłodna 3 
Recital Tylko o Miłości 
 
Chłopaki, jeśli chcecie zrobić wrażenie na swoich paniach, zaproszenie ich do 
restauracji „Florian” w dzień Walentynek będzie strzałem w 10! Tego wieczoru 
oprócz tradycyjnego menu szefa kuchni będzie można także zasmakować 
specjalnych zestawów walentynkowych oraz romantycznych deserów. Ale to nie 
koniec atrakcji - przez cały wieczór śpiewać będzie Sebastian Gawlik. Wokalista 
specjalnie dla zakochanych przygotował najpiękniejsze piosenki o miłości w języku 
polskim, włoskim i hiszpańskim.  

15 lutego 2011, 18:00 
ul. Targowa 64, lok.100 
Zajęcia High Heels, czyli hip hop na obcasach  
 
Tym razem to panie będą mogły zaimponować swoim drugim połówkom. Na 
warsztatach nauczycie się nie tylko poprawnie chodzić na obcasach, ale także 
tańczyć w nich gorące układy taneczne w rytmie hh, r&b i nie tylko…  

14-18 lutego, 2011, 19:00 
Teatr Roma, ul. Nowogrodzka 94 
Les Mirelables 
 
Zapraszany do teatru Roma na światowej sławy musical w reżyserii Wojciecha 
Kępczyńskiego. Musical porusza aktualne tematy społeczne, mimo, że oparty jest na 
powieści Wiktora Hugo „Nędznicy”, napisanej ćwierć wieku temu. Z musicalu 



pochodzą hity takie jak I dreamed a dream- Susan Boyle oraz On My Own, Bring Him 
Home oraz legendarny hymn Do You Hear The People Sing. 

16 lutego, 2011, 19:00 
ul. Nowy Świat 63 
Wykład 
 
Tych, którzy mimo ferii żądni będą wiedzy, zapraszamy na kolejny wykład Romana 
Pawłowskiego z cyklu "Teatr non-fiction. Wprowadzenie do teatru dokumentalnego 
i verbatimu" – "Kto tu wpuścił dziennikarzy? Reporter w teatrze (nie tylko)". 
 

18 i 21 lutego 2011, 17:30 
KLUB KULTURY ZASTÓW 
Jak stworzyć własną biżuterię? 
 
Wszystkie panie, uzależnione od kupowania ślicznych dodatków, a jednocześnie 
świadome tego, że wydają na nie zdecydowanie za dużo, zapraszamy do Klubu 
Kultury Zastów na niesamowite, sześciogodzinne warsztaty z tworzenia własnej 
biżuterii metodą jedno- i dwuigłową. Zapisy trwają do 15 lutego. Uwaga - aby 
uczestniczyć w warsztatach trzeba mieć ukończone 18 lat! 

Mary 



Czarny Łabędź - Zabójcza 
perfekcja. Recenzja filmu 

Rok 2010 nie należał do zbyt udanych, według fanów 
Oskarowego kina. Bez wątpienia filmem, który nie powinien 
umknąć naszej uwadze jest najnowsza produkcja kultowego 
reżysera "Requiem dla snu" Darrena Aronofsky. Główna postać 
filmu, Nina (w tej roli Natalie Portman) jest baletnicą, która 
z wielkim uporem dąży do zdobycia roli królowej łabędzi. Na 
przeszkodzie staje jej dublerka Lily (Mila Kunis) oraz ona sama 
wypierana, mroczna, przesycona erotyzmem część osobowości, 
która jest odzwierciedleniem prawdziwych pragnień. W filmie 
zobaczyć będziemy mogli również dawno nie widzianą Winone 

Rider, w roli emerytowanej już baletnicy. Pewnego dnia Nina dostaje szanse na 
spełnienie największego pragnienia. W tym momencie jej życie się zmienia, jest 
rozdarta między życiem jakie zna a mroczną stroną, którą wypiera. Zdaje sobie 
sprawę ze swojej idealnej techniki ale jej taniec to tylko ruchy, brakuje w nich 
żywych emocji, co spowodowane jest brakiem doświadczenia życiowego. W role 
natarczywego Thomasa, właściciela teatru wciela się Vincent Kassel, zaś rolę 
despotycznej Matki, której nie udało się osiągnąć zawodowego sukcesu zagrała 
Barbara Hershey. Rozdarta emocjonalnie bohaterka będzie musiała stanąć twarzą 
twarz z własną osobowością by wystąpić w przedstawieniu.  

Czarny Łabędź nie jest kolejnym efekciarskim filmem o tańcu. To historia walki 
z samym sobą, rozpadu osobowości i pogoni za perfekcją, która prowadzi do 
szaleństwa, ale także do wyzwolenia. Można by się spierać, czy skłonność 
Aronofsky’ego do "przyklejania" kamery aktorowi do pleców jest właściwa, ale poza 
tym zdjęcia są bez zarzutu. Myślę, że nie warto już wspominać o wybitnym 
warsztacie Natalie Portaman, ponieważ ona zamiast grać Ninę staje się nią. 
Wspomnę raczej o jej wielkim poświęceniu dla roli, do której schudła dziesięć 
kilogramów i za którą dostała nominacje do Oskara. 

Black Swan to bez zwątpienia film, obok którego trudno przejść obojętnie. Obraz ten 
łączy thriller i dramat psychologiczny w sposób nienaganny. Ten film, porusza, 
przeraża, a momentami nawet bawi. Naprawdę warto zobaczyć. 

AF. 

Foto: www.filmweb.pl 



Komeda – Inspiration 

Recenzja płyty 
Kiedy dowiedziałem się o wydaniu płyty Jana 
Bokszczanina „Komeda - Inspiration” zadałem sobie 
pytanie: „Jaki wpływ na twórczość 
instrumentalistów, nie tylko Jana Bokszczanina, może 
mieć natura? W jaki sposób może ich ograniczać? Czy 
w ogóle może, jeżeli żyjemy w świecie, w którym 
myśli ludzi wybiegają w przyszłość i skupiają się nad 
pragmatyzmem otaczającej nas materii i techniką 
konstrukcyjno-ewolucyjną?”. Gdy po raz pierwszy 
wysłuchałem utworu „Nim wstanie dzień” z płyty 

Bokszczanina, w którym Grażyna Auguścik śpiewała tak, jakby świat utopiony był 
w morzu, zdałem sobie sprawę, że faktycznie coś w tym musi być. Dlaczego? 
Odpowiedzi może być kilka. Każdy z czytelników mógłby się ze mną spierać zanim 
przyznałby mi rację. Wszystko opiera się na zrozumieniu, choć nie tyle na nim, co na 
odszukaniu i uchwyceniu impulsu, czy myśli. My sami w sobie posiadamy tę 
zdolność, to rzecz która nas prowadzi i bez niej nie funkcjonujemy w pełni. Często 
jednak nie wykorzystujemy własnego umysłu w odpowiedni sposób. Człowiek 
myśli o tym co było, co będzie i to nam ludziom współczesnym świetnie wychodzi. 
Problem w tym, że nie potrafimy skupić się na teraźniejszości na tym co jest teraz, tu, 
w tym momencie. Wokal Grażyny Auguścik mógłbym wychwalać bez przerwy, ale 
nie tylko ona, lecz również inni muzycy, którzy wzięli udział w czerwcowo-
lipcowych nagraniach albumu (kompozytorzy: Miłosz Bembinow, Dariusz 
Przybylski, Adam Sławiński, Krzysztof Herdzin, Włodek Pawlik, Ryszard Borowski, 
Michał Lamża; muzycy: trębacz Robert Majewski; saksofoniści Paweł Gusnar 
i Tomasz Szukalski) dali świetny popis, wydobywając z instrumentarium prawdziwą 
harmonię kompozycyjną utworów. W „Kołysance Rosemary” w niektórych 
momentach połączenie tych elementów (wokalizy Grażyny Auguścik i dźwięków 
instrumentów) przelewało (szczególnie we wstępie) uczucia tajemniczości, a nawet 
strachu przed niebezpieczeństwem ze strony tego, co pozornie wydawać by się 
mogło normalne, może nawet miłe i bezpieczne ale nie jest jednak takie. To trochę 
tak, jakby szczęście uciekało od nas, a my byśmy za nim gonili, ono by przyspieszało, 
biegłoby coraz szybciej, potem znowu wolniej, ukrywałoby się przed nami i po raz 
kolejny leciało, aż sprowadziłoby nas na samo dno. Czy to jest ryzyko? A może 



dałoby nam kawałek siebie? Nie wiadomo. Za dużo znaków zapytania. Grunt, żeby 
się nie zgubić. To jednak nie jest proste (czas ucieka, a myśli nadal przewijają się. Co 
teraz zrobić? Jaki wykonać kolejny ruch?- zwykła ludzka bierność) …. I nagle koniec. 
Człowiek czuję się trochę tak, jakby stracił wszystko, nawet własną skórę. I co po tym 
zostaje, jaki mamy wybór?. Czyli tak jak zwykle. To nie ludzie, nie wytwórnia ARMS 
Records, ale właśnie natura stworzyła to dzieło. Dzieło, jakim to mianem są 
określane utwory Krzysztofa Komedy, który swoją twórczością inspiruje, zachwyca 
i ujmuje, wręcz zdobywa ludzkie serca. To nie działo się jedynie w latach 60-tych, 70-
tych, ta neoromantyczna spuścizna nadal istnieje. To nawet nie jest zakurzona 
książka, która raz na ileś lat jest wydobywana z przelicznych stert, wydawałoby się 
niczym nie różniących i nie mających znaczenia - nisza jazzowa. Jak wiele innych 
istnieje, tak ona przebija każdą z nich. Sukcesem tego przedsięwzięcia można także 
nazwać kapitalny klimat Kościoła Ewangelicko – Reformowanego w Warszawie; tak 
naprawdę jest wiele czynników które dały pełen wymiar artyzmu „Komeda - 
Inspiration”. Ważna jest geneza. Im głębiej zajrzymy do początku i prawdziwej istoty 
wszelkiego tworu tym lepiej poznamy owoc sukcesu. 

Daniel Białecki 

 



Z życia szkoły 

19. Finał WOŚP 
 

9 stycznia 2011 roku po raz trzynasty w naszej szkole odbył 
się Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, którego 
szefem sztabu po raz drugi była Pani pedagog Jolanta 
Tyburcy. W tym dniu 72 wolontariuszy – uczniów oraz 
absolwentów naszej szkoły – o godzinie 7.00 stawiło się 

w szkole, w celu zbierania pieniędzy na dzieci z chorobami urologicznymi 
i nefrologicznymi. Organizacja finału w tym roku przebiegała bardzo krótko 
i szybko, co było spowodowane tym, że mieliśmy wiele dni wolnych od nauki, ale na 
szczęście wszystko udało się zorganizować na czas dzięki pomocy naszych uczniów, 
których w tym roku było więcej niż w zeszłym roku.  

Cała akcja trwała od 7.00, kiedy otrzymaliśmy puszki, identyfikatory oraz 
potrzebne informacje. Obowiązkiem było również zapisanie się do jednego z wielu 
nauczycieli, którzy pełnili dyżury do godziny 20.00, kiedy to odbyło się tradycyjne 
puszczenie Światełka do nieba. W godzinach 8.00 - 15.00 nasi wolontariusze zbierali 
pieniądze w całej Warszawie, potem były one zliczane razem z pieniędzmi z aukcji 
przeprowadzonych w szkole i o 17.00, pod ochroną policji i eskorty, zawiezione do 
telewizji TVP 2. W godzinach 14.45 – 20.00 w szkole odbywał się koncert wg 
wcześniej ustalonego programu, w którym udział brali uczniowie i absolwenci naszej 
szkoły, m.in. zespół Pana profesora Kura – „Leniwe”. 

W czasie przerw miedzy koncertami odbywały się licytacje prowadzone przez 
Igora Kilańskiego z IIIA oraz Paulinę Serwatkę z IA. Z gadżetów z Logo Fundacji 
sprzedane zostały: kubek – 100zł; dwie koszulki – 125zł; kalendarz ścienny – 50 zł; 
kalendarz książkowy – 50zł; płyta – 65zł oraz książka – 50zł, natomiast z gadżetów 
własnych: bombka brązowa – 40zł; biżuteria – 50zł oraz prezent niespodzianka – 
30zł.  

Podczas całej tegorocznej aukcji nasza szkoła uzbierała 21540,86zł oraz obcą 
walutę, co umożliwiło nam pobicie zeszłorocznego rekordu. 

Największe sumy uzbierały: Gabriela Hałasa z IIIF – 712,56zł, Monika Rosłaniec z IID 
– 792,97zł, Ewelina Stanisławska z IID – 818,13zł, Izabela Paszkowska z IB – 940,88 zł 
oraz Joanna Onopiuk z IIIB – 952,44zł.      Joanna    



 



  

 

 

 

Foto: ALM 



 

Z życia szkoły 

Konkurs na plakat 
 
Konkurs na plakat „Literacka Nagroda Nobla 2010” został zakończony.  
Chcieliśmy tym konkursem przybliżyć Wam postać peruwiańskiego pisarza. 

7 października 2010 r. werdyktem Szwedzkiej Akademii Mario Vargas Llosa został 
uhonorowany Nagrodą Nobla w dziedzinie literatury. 

Mam nadzieję, że zachęciliśmy również niektórych z Was, aby sięgnęli po jego 
utwory. Ja na początek przeczytałam powieść „Ciotka Julia i skryba” 

Teraz pora ogłosić zwycięzców konkursu: 

I miejsce – Aleksandra Pazińska – kl. 2 F 

II miejsce – Paulina Sabadyn – kl. 1 F 

III miejsce – Dominika Kuzko, Magda Witkowska – kl. 2 F (wspólna praca) 

Gratulujemy !!! 

Wszystkie prace, nie tylko nagrodzone, można było oglądać przez tydzień (od 25 
stycznia br.) na wystawie na parterze naszej szkoły. UK



Niech żyje bal ...  

albo Studniówka 

 
Bo coś w szaleństwach jest młodości 

Wśród lotu, wichru, skrzydeł szumu,  

Co jest mądrzejsze od mądrości 

I rozumniejsze od rozumu. 

Leopold Staff 

 

 

Te słowa pojawiły się na wszystkich zaproszeniach. Może są banalne, pewnie 
i pojawiły się na zaproszeniach w setkach innych szkół, ale bardzo trafnie oddają 
atmosferę każdej studniówki, a przynajmniej tej, na której ja miałem zaszczyt być. 

Studniówka 2011 odbyła się 22 stycznia, dokładnie 99 dni przed maturą. Pozwolę 
sobie przytoczyć zeszłoroczny „Raport ze studniówki” (Roberta Szymczaka) ze 
Świata według Zośki:  

„Mój Boże, nigdy nie zapomnę całej wielkiej walki o studniówkę. Ogólnoszkolnej 
szamotaniny o jakieś sale, miejsca, jedzenie, obsługę, fontanny itp. pewnie połowa uczniów 
nie zapomni. Mogę się założyć, że do tej pory są w Zośce uczniowie, których o ciężką nerwicę 
przyprawiła organizacja studniówki i do dzisiaj budzą się z krzykiem w rodzaju "Tylko nie 
studniówkaaa".” 

To chyba już jest żelazna zasada organizowania studniówki w tej Szkole. Nerwy, 
nerwy, nerwy i mnóstwo szpilek, to tak w telegraficznym skrócie.  

Tak naprawdę, to co rok pojawia się pomysł na studniówkę poza szkołą, i co rok jest 
taka sama odpowiedź NIE i dzięki Bogu (dzięki pani Dyrektor), bo co to by było, 
gdyby studniówki nie było w murach szkoły!? 



Co roku są kłótnie, spory, a i tak wszystko kończy się dobrze. W tym roku pod 
burzliwą dyskusję poddany był catering i pomysł na fontannę z czekoladą. 
Ogrzewany namiot jako dodatkowe miejsce do tańca, co w styczniu w naszej 
szerokości geograficznej jest dość ... egzotyczne.  

Poza drobnymi sporami o fotografów, DJ-a, lokalizację klas, pojawił się POWAŻNY 
problem palarni! Tak moi mili - w tym roku nie było palarni!  

I rzecz najważniejsza – temat przewodni, o niego także były spory, ale 
kompromisowo wybrano Hollywood w latach 20. Znajdą się tacy, co powiedzą, że to 
nie było Hollywood, ale na to jest jedna prosta odpowiedź: „Trzeba było przedstawić 
swoją wizję i zabrać się do roboty!” Dla tych, którzy siedzieli w szkole po 12 godzin 
i mieli pokłute palce od tego właśnie mnóstwa szpilek, z pewnością było to 
przepiękne Hollywood.  

W bufecie można było zakręcić ruletką jak w prawdziwym Las Vegas, klasy F i D 
z pewnością się nie nudziły, w sali teatralnej natomiast znajdowała się ekskluzywna 
sala bankietowa ze zdjęciami klas A i A Bis oraz taras widokowy (naprawdę trzeba 
było puścić wodze fantazji). Przed salą gimnastyczną stał majestatyczny Oskar, 
a sama sala była niczym prawdziwa sala balowa z mnóstwem balonów i wielkich 
kokard oraz roztańczonych uczniów klas B, C i E. Pokój nauczycielski był dość cichy 
i zwyczajny, ale i tam dotarli dekoratorzy naszej szkoły i całkowicie odmienili to 
miejsce. Mimo to, niektórzy nauczyciele chyba lepiej bawili się na parkiecie.  

Za dekoracje odpowiedzialne były wszystkie klasy, co jest również nowością, gdyż 
dotychczas temat wybierały klasy artystyczne i to one dbały o jego realizację. W tym 
roku nastąpiła rewolucja - moim zdaniem był to genialny pomysł. 

Polonez, jak co roku piękny, udziwniony i jednym słowem niesamowity, oczywiście 
ledwo się zmieściło 7 klas w kulminacyjnej części. Było warto! Taki polonez dwa 
razy się nie zdarza, wszystkim nie tańczącym się podobał, ale to my wiemy, ile tu 
było improwizacji na dzień przed.  

Atmosferę Hollywood można było poczuć głównie w sali gimnastycznej, gdzie 
podczas poloneza była chyba setka fotoreporterów, sztab operatorów i tysiące fleszy, 
które nie dawały nam spokoju przez cały bal. 

Dużym plusem były piosenki, przepięknie wykonane przez grupę z warsztatów 
muzycznych (m.in. Niech żyje bal) oraz walc, którego niestety mogło nie być. Na 
szczęście wszystko dobrze się skończyło, pokaz był niesamowity i naprawdę 
profesjonalny. O północy mogliśmy zobaczyć pokaz tańca latynoamerykańskiego, 
który bardzo wszystkich zainteresował i chyba podniósł poprzeczkę 
dotychczasowych „dansów”  



Jedzenie było dość dobre (poza zimnym pierwszym daniem), szczególnie bufet 
deserowy cieszył się uznaniem. Sam pomysł na dwa bufety był pionierski i kto wie, 
czy nie pojawi się za rok, bo Dyrekcja była zachwycona. Parkiet przez całą 
studniówkę był pełny. Zabawa trwała do 6 rano. Nie tylko na parkiecie w sali 
gimnastycznej, bo tańczono także i w sali teatralnej.  

Podsumowując - naprawdę było warto. A ci, co nie byli, cóż, ominęło ich coś 
niesamowitego. Pod tymi wszystkimi uwagami i minusami jest jednak to poczucie: 
„Tak, moja studniówka była niezwykła, bawiłem się tam z ludźmi, których poznałem 
zaledwie 3 lata temu, a wydaje mi się, że znamy się już tak długo. Razem się 
wspieraliśmy przy zagrożeniach, kłóciliśmy o oceny i ściągaliśmy na sprawdzianach. 
W grupie także będziemy pisać maturę, ale już sami pójdziemy dalej”. Niestety to już 
ostatnie takie momenty w tej szkole.  

I taka dygresja - jeżeli jeszcze parę lat temu w szkole był podawany szampan po 
polonezie, a teraz pojawił się zakaz palenia, to pewnie za trzy lata studniówka 
skończy się o 22.00 albo będzie z rodzicami. 

 

Maciek Pajączkowski 



Sprawdźmy, co nas czeka 
za rok 

 

Jak wiadomo, w przygotowaniach do 
studniówki uczestniczą nie tylko uczniowie 
klas trzecich, lecz również cała szkoła. 
Wnoszenie, znoszenie, przenoszenie, 
wieszanie… Nasz (klas drugich) wkład w te 
prace był niewielki, mimo wszystko 
zrobiliśmy, co w naszej mocy, by usprawnić 
działania przygotowawcze. Jednak obecność 
na samej zabawie studniówkowej to zupełnie 
inna kwestia. Za chwilę dowiecie się, jak to 
było, bowiem moja osoba miała przyjemność 

spędzić tę wyczekiwaną przez wszystkich maturzystów, wyjątkową i jedyną w swoim 
rodzaju noc. 

Część oficjalna rozpoczęła się parę minut po godzinie 21, w sali gimnastycznej, która 
uginała się pod ciężarem materiałów, balonów i świateł wiszących na każdym metrze 
kwadratowym pomieszczenia. Niezaprzeczalnie wyglądało to bardzo uroczyście. Ławki 
i krzesełka, z których korzystamy na co dzień, również przeszły upiększającą metamorfozę. 
Jednak nie myślcie sobie, iż zmiany wizualne dotyczyły tylko i wyłącznie sali gimnastycznej. 
Bufet, korytarz, sala teatralna - wszystkie te miejsca na ten jeden, wyjątkowy wieczór 
zmieniły się nie do poznania. Wrócę jednak do części oficjalnej. Przywitanie, podziękowania, 
kwiaty, uściski. I wreszcie nadszedł czas na jeden z najważniejszych tańców w naszym życiu 
- polonez. Podzielony był na dwie grupy, każda z nich tańczyła dość długo, jednak czas 
w tym wypadku nie miał znaczenia. Wyglądało to bowiem tak pięknie, że nawet nie 
przeszkadzała mi niezbyt wygodna pozycja, którą musiałam przyjąć, by umożliwić innym 
dokładną obserwację trzecioklasistów na parkiecie. To nie koniec artystycznych doznań, 
które czekały na przybyłych gości. Piosenki, w wykonaniu szkolnego chóru, walc 
profesorski, i tzw. wisienka na torcie - pokaz tańca latynoamerykańskiego.  

Po tych, jakże niezwykłych atrakcjach, wszyscy uczniowie, nie zważając na brak 
smaku i odpowiedniej temperatury niektórych potraw, nabrali sił, korzystając 
z dobrodziejstw bufetu.  

Później miało miejsce już tylko jedno - niekończąca się, bardzo intensywna, w rytmach 
klubowych piosenek, zabawa na parkiecie. Dzieciaki dały z siebie wszystko przygotowując 
studniówkę, jednak ich wkład w taneczne szaleństwo był nieoceniony - na pewno będą 
miały co wspominać. 



Jako osoba `z zewnątrz`, która była w dużej mierze obserwatorem tegorocznych 
studniówkowych zdarzeń, utwierdziłam się w przekonaniu, iż studniówka w szkole ma 
w sobie coś, czego zabawie przygotowanej przez specjalistów, w wynajętej sali hotelowej 
może zabraknąć. Ogrom pracy i wysiłku włożone w organizację, na pewno będą miały siłę 
zwrotną. Wiem, wiem, prawię jak stara ciotka, jednak za parę lat większość z Was zapewne 
przyzna mi rację, iż czasami coś, co stworzymy sami, ma większą wartość i daje prawdziwą 
satysfakcję. Zawłaszcza wtedy, gdy efektem jest chociażby tak udana studniówka. 

 

Natalia 



 

Ex Libris Biblioteki Szkolnej 
LXXXVI LO 

 
Kolejny konkurs zakończył się. Projekty eksklibrisów można było składać do 15 
stycznia. Podczas trwania konkursu do Waszej dyspozycji były obszerne informacje 
dotyczące historii eksklibrisów, technik ich wykonywania, przykładowe projekty 
innych bibliotek i wiele innych ciekawostek. To wszystko zamieściliśmy na stronie 
internetowej biblioteki szkolnej, a także w gablocie na parterze obok biblioteki.  

Przyznaję, że liczyliśmy na dużo większe zainteresowanie, tym bardziej, że jest 
wśród Was wiele utalentowanych plastycznie osób. 

Wyniki konkursu na Ex libris Biblioteki Szkolnej LXXXVI LO: 

I miejsce – praca Sylwii Mizielińskiej – kl. 2 D 

II miejsce – praca Doroty Majcher – kl. 1 D 

III miejsce – praca Sylwii Mizielińskiej – kl. 2 D 

Wyróżnienie – praca Karola Bakuły – kl. 2 E 

Prace można obejrzeć w gablocie na parterze obok biblioteki szkolnej oraz na stronie 
szkoły (pobierz). 

Zwycięski projekt będzie znakiem własnościowym książek biblioteki szkolnej. 
UK  

 

 

 

 

 



Konkurs 
Kto dokładnie przeczytał artykuły z tego numeru gazetki, z pewnością nie będzie 
miał kłopotu z rozwiązaniem naszego konkursu. Tym razem należy odpowiedzieć 
na 7 pytań: 

1. Czym zajmuje się fundacja „Mam Marzenie”? 
2. Ile litrów krwi zebrała nasza szkoła? 
3. Kto nie może być dawcą? 
4. Jakie warunki trzeba spełnić aby móc oddać krew? Podaj przynajmniej 

3 warunki. 
5. Jak często krew mogą oddawać kobiety i mężczyźni? 
6. Ile krwi można oddać jednorazowo? 
7. Posiadacze której grupy krwi są najlepszymi dawcami? 

Rozwiązania prosimy przesyłać na adres gazetka.zoska@o2.pl do dnia 10 marca br. 
Wśród osób, które nadeślą najwięcej poprawnych odpowiedzi, rozlosujemy bon 
empiku o wartości 25 złotych. 

Opr. Bartek 

 

Rozwiązanie konkursu z numeru 2/2010/2011. 

Spośród osób, które nadesłały rozwiązania poprzedniego konkursu (chodziło 
o dopasowanie cytatów do filmów, z których one pochodzą) tylko Ani Jakubczyk 
z klasy II F udało się bezbłędnie połączyć cytaty z tytułami. Zwyciężczynię prosimy 
o odbiór nagrody w bibliotece szkolnej lub czytelni multimedialnej. 



 

Galeria- Na szkolnym 
korytarzu 

Tym razem nasza fotoreporterka Aneta uchwyciła momenty z życia klas 
maturalnych – przygotowania do studniówki i próby poloneza. To, jak Zośka 
zmieniała swoje oblicze przed tak ważnym balem, zainteresuje nie tylko 
maturzystów. 
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