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W TYM NUMERZE: 

Słowo wstępne 

Koniec roku szkolnego zbliża się wielkimi 
krokami, bo już 28 czerwca. Wszyscy ucznio-
wie w tym dniu będą mogli z czystym sumie-
niem nic nie robić, wyluzować się i dać sobie 
po prostu spokój. Będzie to także dzień po-
żegnań, bo pomimo tego, że maturzyści 
swoje zakończenie roku mieli już w kwiet-
niu, to nowe znajomości zawarte w tym 
roku szkolnym będą przeżywały próbę cza-
su, a po wakacjach będzie wiadomo, czy 
osoby nowo poznane były warte zachodu 
czy też wręcz przeciwnie. Życzę wszystkim 
by nie doznali rozczarowania, a przyjaźnie 
zawierali na lata, lecz różnie to bywa, tak 
samo jak różnie bywa na wakacjach. Więc, 
tak samo jak w zeszłym roku powtarzam  
i teraz, bezpieczeństwo to podstawa (a nie 
tak jak inni uważają %), bawić się też trzeba 
umieć, z głową. 

A skoro mowa o głowie, osobom, które  
w naszej szkole nadal nieustannie męczą  
i dręczą naszych nauczycieli, spędzając im 
sen z powiek - z niewinną miną kota w bu-

tach ze Shreka (w myślach plujących sobie  
w brodę, że na pierwszym terminie dostali 
jedynkę) prosząc o wyższą ocenę lub o zgro-
zo o zaliczenie przedmiotu, życzę szczęścia, 
bo co poniektórzy właśnie tego będą po-
trzebować (o ile nie cudu) oraz wytrwałości. 
Natomiast wszystkim nauczycielom życzę 
przede wszystkim cierpliwości, ale coś czuję, 
że i wytrwałością nie pogardzą. 
Uczniowie – GŁOWA DO GÓRY, co roku da-
jemy radę i w tym jakoś przetrwamy!  A tak 
od siebie, Drodzy Nauczyciele,  nie będziecie 
nas widzieć ponad dwa miesiące co będzie 
poniekąd prezentem, też nam jakiś dajcie, 
bądźcie dla nas łaskawi :) 

Każdy ma w sobie nawet odrobinę litości, 
lecz nie można ostatnio powiedzieć tego 
samego o pogodzie, która jak by nie patrzeć 
długo nie zachęcała do spędzania czasu na 
zewnątrz. Wręcz przeciwnie, po wyjrzeniu 
za okno człowiek miał tylko ochotę owinąć 
się w koc, zamknąć oczy i udawać, że to 

(Ciąg dalszy na stronie 2) 

Huraaa! 

Jeszcze tylko kilkanaście, a może kilka dni i znów będą WAKACJE ! 

Życzymy wszystkim nauczycielom i Wam koleżanki i koledzy wspaniałego wypoczynku, 
pięknej słonecznej pogody, ciekawych przygód i duuuuużo czasu na takie zabawy jak poni-
żej: wreszcie będzie czas, aby coś interesującego poczytać, prawda? ;-))  

         Redakcja 
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tylko sen. Dobrze, że przez ostatnie kilka dni jest lato. 
Miejmy nadzieję, że w wakacje pogoda będzie nam  
sprzyjać – a jak już kiedyś wspominałam, nadzieja umiera 
ostatnia. 
Może i nadzieja umiera ostatnia, ale my, jeżeli chcemy 
przeżyć tegoroczne wakacje, nie możemy tylko bezpiecz-
nie się bawić, ale także trzeba uważać na drogach lub gdy 
przechodzimy przez pasy, bo to, że my kogoś widzimy, 
nie znaczy, że ten ktoś widzi nas. A niestety, idiotów nie 
brakuje (nie tylko na drogach). Dlatego zanim wyjedziesz 

swoim autem/motorem z bramy na ulicę, obejrzyj się 
dziesięć razy czy ktoś nie jedzie, czasami można czymś 
takim uratować komuś życie, o ile nie sobie. 
Nie ważne gdzie spędzicie wakacje: czy to w górach, nad 
morzem, u babci, czy zostaniecie w domu. Wszystkim 
życzę dużo dobrych wspomnień oraz dobrej zabawy (ale 
nie za dobrej żeby za 9 miesięcy nie było niespodzianek, 
czasami dosłownie :-)) 

DO ZOBACZENIA WE WRZEŚNIU!  

Angelika Cecelak, kl. 2c 

(Ciąg dalszy ze strony 1) 

 

Konkurs literacki 
 

 

Z radością informujemy, iż dobiegł końca Trzeci 

Międzyszkolny Konkurs Literacki organizowany 

przez naszą szkołę. W tym roku należało napisać 

opowiadanie inspirowane twórczością Juliana Tu-

wima. 

Praca miała być związana ze słowami z jednego  

z wierszy poety: 

" Tajemniczeją rzeczy, fantastycznieją zdania..." 

Pierwsze miejsce w konkursie zajął uczeń XL Li-

ceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwuję-

zycznymi im. Stefana Żeromskiego w Warszawie: 

Maciej Zalewski. 

Serdecznie zapraszamy do lektury nagrodzonej 

pracy oraz do udziału w konkursie w przyszłym 

roku szkolnym. 

Marianna Guzek, Anna Zwolińska 
 

„Wysłuchując ciszy” 

Ból i suchość w ustach. Te dwie rzeczy poczuł, 
gdy przebudził się po czterech godzinach regeneracji. 
Wczorajsze pijaństwo nie zadziałało. Właściwie ten plan 
od początku skazany był na porażkę. Nauczony wielokrot-
nymi doświadczeniami powinien już wiedzieć, że alkohol 
nie pomaga mu zapomnieć. Bawił się, a raczej próbował 
się bawić, ale pomimo starań licznych damskich głosów, 
nie potrafił się rozluźnić. 

Wstał i nalał sobie kawy. Z tego co słyszał, jego 
znajome głosy wspominały minioną noc bardzo pozytyw-
nie. Komentarze cały czas zagłuszały mu  poranne wiado-
mości. Przez głowę szybko przeleciała mu myśl, że może 
coś się wydarzyło, ale była to myśl na tyle niedorzeczna, 
że szybko o niej zapomniał. Po połknięciu 550 śniadanio-
wych kalorii i wysłuchaniu 21 komentarzy, przez które 

nadal, dość nieumiejętnie, starały się przebić słowa wia-
domości, ubrał się i wyszedł z domu. Rzeczywistość była 
karaibską plażą. Zawsze zastanawiał się, kto decyduje o 
wyborze rzeczywistości. Jeśli decyzję podejmowało co-
dziennie wiele głosów, byłoby to do dla niego do zaakcep-
towania. Jego wrodzona nieufność kazała mu jednak są-
dzić, iż decyzja ta zależy tak naprawdę tylko od Głosu 
Przewodniego. 

Głos Przewodni coraz częściej zaczynał go zresztą 
denerwować. Był nietaktowny i zawsze odzywał się, gdy 
jakiś znajomy głos zaczynał mówić coś interesującego. 
Odzywał się, a może, interweniował? Ta myśl nie dawała 
mu spokoju, a najbardziej niepokoiła go podczas regene-
racji, kiedy głosy nieco cichły, aby pozwolić mózgowi przy-
gotować się na kolejną porcję słów. To właśnie podczas 
tych czterech godzin, jego myśli miały szansę coś powie-
dzieć. Starał się jak najmocniej w  nie wsłuchiwać, lecz 
głosy, mimo że przyciszone do rangi szeptów, nadal sku-
tecznie przeszkadzały. 

Szedł brzegiem morza, przepływając przez kolejne głosy. 
To był jedyny błąd rzeczywistości. Niemożliwa była pełna 
materializacja. Każdy głos miał oczywiście ciało. Był wi-
doczny i w jakimś stopniu prawdziwy, ale nie był namacal-
ny. Przepływaniu przez głosy nic nie towarzyszyło. Nie 
można ich było poczuć, powąchać, spróbować. Jeśli miał-
by jednak określić, co kojarzy mu się z przepływaniem,  
z pewnością powiedziałby – chłód. Przez długi czas uważał 
to za złudzenie, które jest wynikiem jego spaczonej psy-
chiki, ale kiedyś, wśród lawiny słów, zdołał usłyszeć zdanie 
wypowiedziane przez jeden z głosów: 
 - Wyczuwam chłód. 

Był pewien, że głos starał się coś jeszcze powie-
dzieć, ale w tym momencie wkroczył Głos Przewodni  
i zakończył tę niepowtarzalną chwilę. 

Z rozmyślań wyrwało go uderzenie. Było ono dla 
niego zaskoczeniem z dwóch względów. Po pierwsze nie 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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spodziewał się, że w tłumie głosów może być jakakolwiek 
zmaterializowana przeszkoda, a po drugie, on sam jako 
jeden z tych głosów nie powinien nic  poczuć. Powinien 
po prostu przepłynąć. 

Nie wiedział, jak zareagować, więc nie zareago-
wał w żaden sposób. Zatrzymał się i patrzył z niedowierza-
niem i strachem na  w pełni zmaterializowaną przeszkodę. 
Jego mózg, atakowany bez wytchnienia przez setki gło-
sów, wypowiadających tysiące słów, postawiony w tej 
trudnej sytuacji starał się znaleźć jakieś rozwiązanie. Po-
pychany pierwotnym instynktem podjął w końcu decyzję  
i rozwiązał zagadkę. Stała przed nim kobieta. Nie głos, lecz 
prawdziwy człowiek. 
 - Słuchaj mnie. 
Jej słowa z trudem przebiły się przez plątaninę słów gło-
sów . 
 -Słuchaj moich słów! 
Słowa stały się mocniejsze, ale nadal nie potrafił ich zrozu-
mieć. 
 -Usłysz mnie natychmiast! 
Tym razem, każde z jej słów wyraźnie wybrzmiało w jego 
głowie. Wiedział, że wystosowała do niego żądanie, lecz 
nie mógł zrozumieć o co go prosi. 
 - Błagam, usły…! 
Zdecydowane wkroczenie Głosu Przewodniego przeszko-
dziło mu w dosłyszeniu ostatniego słowa. Tym razem nie 
miał już wątpliwości – to była interwencja. Wszystko za-
częło wirować. Tysiące głosów, wypowiadających miliony 
słów zaatakowało go z siłą, jakiej jeszcze nigdy nie czuł. 
Niewyobrażalny ból palił go, a Głos Przewodni zdawał się 
wyszukiwać miejsca najbardziej wrażliwe. Gdy wydawało 
mu się, że przetrwał uderzenie, następna fala wgryzała się 
głębiej, raniąc go jeszcze mocniej. 

Nagle, cisza. Nicość. 

Wcześniej, gdy wyobrażał sobie ciszę, zdawało 
mu się, że nieodłącznie wiąże się ona z cierpieniem. Rze-
czywistość bez słów nie ma przecież prawa istnieć na nor-
malnych, wolnych od bólu warunkach. Jednak, w tamtej 
chwili, była ona dla niego wybawieniem. 

Wstał. Nie wiedział dlaczego, ale nieprzenikniona 
biel, którą ujrzał, w pewien dziwny sposób, uspokoiła go.  
Nic nie słyszał. Po raz pierwszy w życiu nic nie słyszał. 
 - Adamie. 
Jakaś niewidzialna siła rzuciła go na kolana. 
 - Adamie, tutaj. 
Starał się obrócić, ale jego napięte do granic możliwości 
mięśnie, nie pozwoliły mu na to. 
 - Poczekaj, pomogę Ci. 
Delikatna ręka dotknęła jego policzka, a przed jego oczami 
pojawiła się twarz tej samej kobiety, z którą zderzenie 
zapoczątkowało serię tych szybko następujących po sobie 

wydarzeń. 
 - Nie bój się – powiedziała. 
 - Nie boję się – skłamał, bo tak naprawdę był 
przerażony. Jeszcze bardziej niż sama sytuacja przeraziło 
go to, iż powiedział coś i to usłyszał. Jeszcze nigdy nie sły-
szał swojego głosu. Jeszcze nigdy nie słyszał niczego tak 
dokładnie, tak czysto. 
 - Kim jesteś? – zapytał się jej zarówno, ze wzglę-
du na to, że chciał się tego dowiedzieć, jak i z pragnienia 
ponownego usłyszenia swojego głosu. 
 - Jestem jednym z trzech ludzi w rzeczywistości – 
odpowiedziała. – W prawdziwej rzeczywistości – dodała 
po chwili. 
 - W prawdziwej rzeczywistości? To w niej się te-
raz znajdujemy? 
 - Nie. Znajdujemy się teraz w limbusie. Przed-
sionku prawdziwej rzeczywistości – wytłumaczyła, widząc 
jego pytający wzrok. 
 - Co się przed chwilą stało? Dlaczego nic nie sły-
szę? – zapytał. 
 - Nic? 
 - Tylko Ciebie i mnie. 
 - Więc słyszysz wszystko. 
 - Co się stało ze znajomymi głosami?! Dlaczego 
ich nie słyszę? – zapytał zdenerwowany. 
 - Bo po raz pierwszy w życiu masz możliwość 
posłuchać prawdy. 
 - Prawdy?! 
 - Słów, które coś znaczą. 
 - Ale ja słyszę prawie wyłącznie ciszę! 
 - Musisz się przyzwyczaić do tego, że nie ma zbyt 
wiele prawdy w rzeczywistości. Jeśli słyszysz słowa, to 
znaczy, że były one warte wypowiedzenia i, że coś znaczą. 
To dlatego wokół nas panuje cisza – aby prawdziwe słowa 
mogły wybrzmieć. 

Jakby dla upewnienia się, czy to co mówi jest 
prawdziwe, oboje zamilkli. Patrzyli się w biel i słuchali jak 
wybrzmiewają słowa.  
 - Adamie? – zapytała. 
Nie wiedział, dlaczego tak go nazywała, ale nie przeszka-
dzało mu to. Był pewien, że jest to odpowiednie, bo wy-
raźnie słyszał w tym słowie prawdę. 
 - Błagam, wytłumacz mi co się stało. 
 - Dobrze. 
Wzięła głęboki oddech i zaczęła swoją opowieść. 
 - Jak już mówiłam, jestem jednym z trzech ludzi 
w prawdziwej rzeczywistości. W przeciwieństwie do gło-
sów, które cały czas towarzyszyły Ci po tamtej stronie, ja 
jestem zbudowana ze słów, które coś znaczą. To dlatego 
jestem materialna, fizyczna. Głosy mówią bez przerwy, bo 
jeśli choćby na chwilę nastałaby cisza, po prostu by znikły. 
Cała tamta rzeczywistość została stworzona przez drugie-

(Ciąg dalszy ze strony 2) 
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go prawdziwego człowieka. Znasz go. Nazywasz go Gło-
sem Przewodnim. To on odpowiada za wszystko co do tej 
pory przeżyłeś, doświadczyłeś. Całe Twoje dotychczasowe 
istnienie było tak naprawdę iluzją wykreowaną przez nie-
go. To on jako pierwszy zrozumiał zasadę działania praw-
dziwej rzeczywistości. To on jako pierwszy zauważył, że 
zaczyna się ona psuć – przestaje mieć znaczenie. Zamiast 
spróbować to jednak naprawić, on postanowił wykorzy-
stać tę słabość. Kiedyś, gdy istniała tylko prawdziwa rze-
czywistość, wszystkie słowa miały znaczenie. Z czasem, 
ludzie zaczęli ich jednak nadużywać. W pogoni za ilością 
słów, powoli zaczęto zapominać, że powinny one posia-
dać jakąś wartość. Coraz trudniej było mówić, a milczenie 
powodowało ból wywołany przeświadczeniem, iż traci się 
możliwość powiedzenia czegoś. W końcu, gdy wszystkie 
rzeczy stały się już tak tajemnicze, że nikt nie potrafił ich 
zrozumieć, Głos Przewodni zaproponował ludziom drugą, 
łatwiejszą rzeczywistość. Rzeczywistość, w której wystar-
czyło bez przerwy mówić, aby istnieć. Jedyne czego Głos 
Przewodni zażądał w zamian, to wyrzeczenie się człowie-
czeństwa, na rzecz zostania głosem. Ludzie przyjęli tę pro-
pozycję z wielkim entuzjazmem. Na początku, wszystko 
działało idealnie. Głosy wyrzucały z siebie setki słów, któ-
re zapewniały im istnienie. Po jakimś czasie zaczęły jednak 
tęsknić za tym, co utraciły. Zdecydowały się bardziej uwa-
żać na słowa, niewiele brakowało, a niektóre z nich na 
nowo nabrałyby znaczenia. W tej sytuacji Głos Przewodni 
postanowił zdematerializować głosy. Pozbawione fizycz-
ności utraciły wszelką nadzieję, a swoją rozpacz wyrażały 
w tysiącach bezwartościowych słów. Dziś egzystują w wy-
kreowanej rzeczywistości, do której się już na tyle przy-
zwyczaiły, iż zapomniały o swoim poprzednim wcieleniu. 

Pewnie zastanawiasz się, dlaczego nie jestem jednym  
z głosów. Kiedyś, dużo przed zepsuciem prawdziwej rze-
czywistości, wśród ludzi występowała pewna cecha. Nie-
którzy z nich obdarzeni byli pierwiastkiem nazywanym 
Nobilitatem et Veritas. Nie było ich wielu, ale zdarzali się. 
W czasach tuż przed zepsuciem pierwiastek ten uznawany 
był raczej za upośledzenie i robiono wszystko, aby nie 
istnieli ludzie go posiadający. Niemalże wyeliminowano 
go zupełnie. Przetrwały tylko trzy osoby. Ja, Głos Prze-
wodni i Ty. W przypadku Głosu Przewodniego pierwiastek 
ten został zdominowany przez inny, nazywany Cupiditas. 

Po raz drugi upadł na kolana. Po głowie pędziły 
mu setki myśli, które, z racji ciszy, wybrzmiewały z ogrom-
ną mocą. 

- Skoro, tak samo jak Ty, ja też posiadam ten 
pierwiastek, to dlaczego nie pamiętam nic z prawdziwej 
rzeczywistości? –zapytał. Próbował ostatkiem sił unieważ-
nić całą historię. Próbował znaleźć punkt zaczepienia, 
który umożliwiłby mu podważenie prawdziwości tego co 
usłyszał. 
 - Głos Przewodni wiedział o naszym istnieniu i za 
wszelką cenę próbował nas zneutralizować. Ciebie zdołał  
dopaść zaraz po dehumanizacji. Mnie udało się ukryć po-
między głosami. 
 - Czego ode mnie chcesz? – zdołał zapytać, wyko-
rzystując do tego łapczywie łapany tlen. 
 - Myślę, że istnieje szansa powrotu do prawdzi-
wej rzeczywistości. 
 - Po co? 
 - Aby znów można było wsłuchać się w ciszę. 
 - I prawdziwe słowa? 
 - I prawdziwe słowa. 

(Ciąg dalszy ze strony 3) 
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Rok 1918 – narodziny wojska 

Powrót Józefa Piłsudskiego z internowania w twierdzy magdeburskiej otwiera nowy rozdział 

w historii wojska odradzającej się  Rzeczpospolitej.                                          

 Piłsudski za główne zadanie postawił sobie stworzenie armii polskiej, co nie było łatwe tym 

bardziej, że dotychczasowe oddziały tworzyły mozaikę (Legion Bajoński – Francja, Legiony 

Polskie – u boku Austrii, Korpusy Polskie – Rosja)  o specyficznej historycznej przeszłości. Wła-

śnie  ta nieodległa przeszłość wskazywała na tragizm Polaków, którzy z orzełkiem na czapce 

musieli walczyć przeciwko sobie. Co popychało naszych dziadów i pradziadów do tej walki?  

Kolejne marzenia, kolejna nadzieja, że z tej zawieruchy wojennej odrodzi się  Polska wolna i niepodległa.  A wtedy Oj-

czyzna będzie potrzebować wiernych i oddanych jej żołnierzy.           
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 Do tych właśnie żołnierzy,  a byli to weterani Polskiej Organizacji Wojskowej, jak i  żołnierze Polskiego Korpusu Posiłko-

wego,   Józef Piłsudski skierował 12 listopada 1918r. swój pierwszy rozkaz,  nakazując „..usunięcie różnic i tarć…”. Jesz-

cze tego samego dnia wieczorem J. Piłsudski spotkał się z generałami: Szeptyckim, Rozwadowskim i  Dowborem-

Muśnickim, z którymi omówił sprawę organizacji nowo powstającego wojska.            

 

Braki w uzbrojeniu, jak i trudna sytuacja na froncie (zwłaszcza pod Lwowem) wpływają na decyzję  Piłsudskiego o spro-

wadzeniu do Polski „Błękitnej Armii” generała J. Hallera. Dlatego też, już 16 listopada w tej sprawie kieruje depeszę do 

głównodowodzącego armią francuską Ferdynanda Focha. A wysłany jako zaufany emisariusz Stanisław Hempl miał tyl-

ko wzmocnić prośbę  J. Piłsudskiego o powrót armii Hallera do kraju , jak również prosić o dostawy sprzętu wojskowe-

go. 3 grudnia, tegoż roku do Warszawy powraca inny wysłannik, kapitan Tadeusz Zawisłocki , który dostarcza J. Piłsud-

skiemu osobisty list od generała Józefa Hallera. Powrót „Błękitnej Armii” do kraju staje się coraz bardziej realny. Po-

twierdza to również polski emisariusz Komitetu Narodowego Polski w Paryżu Stanisław Grabski, który  w rozmowie  

z Piłsudskim przedstawia warunki generała Hallera ,od których uzależnione jest przybycie jego armii do Polski. Tymi 

warunkami jest utworzenie ogólnonarodowego rządu, jak i deklaracja postawy Polski wobec aliantów.                                                                                                                                                            

 

 

 

 

 

Do tych trudności dołączyły partyjne rozgrywki o przejęcie kontroli nad wojskiem. W swoich licznych wywiadach J. Pił-

sudski zwracał uwagę na „odpartyjnienie” wojska, którego jedyną wartością powinna być obrona narodu. Krytyki nie 

szczędził partyjnym organizacjom paramilitarnym, które następnie zdelegalizował jako zagrożenie swoich planów 

utworzenia jednolitych sił zbrojnych . Wkrótce  7 grudnia 1918 roku wydaje rozkaz, w którym zażądał apolityczności 

wojska,  jak również nakazał usunięcie lokalnych separatyzmów, mających negatywny wpływ na spoistość wojska. Swo-

je spojrzenie na wojsko Piłsudski osobiście przedstawił żołnierzom podczas wizyt w oddziałach wojskowych.                                                                                                                                              

W swoim rozkazie noworocznym z 1 stycznia 1919 roku, który zakończył pierwszy etap tworzenia się polskich sił zbroj-

nych  J. Piłsudski zwrócił uwagę na bohaterską przeszłość  narodu polskiego, podkreślając budowę sił zbrojnych Polski 

jako warunek odrodzenia państwa.  

DS 

Gen. Stanisław Szeptycki Gen. Tadeusz Rozwadowski 

Błękitna armia gen.  Józefa Hallera 
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W ciemności rodzi się światło… 

 

Ilona Mazurkiewicz - Krauze 

 

Okładka najnowszej powieści Sarah Dessen Bezsenność 
we dwoje wyprowadza czytelnika w pole, sugerując, że 
będziemy mieli do czynienia z ckliwą opowieścią o miło-
ści. Nic bardziej błędnego. Kolejny utwór Essen na pol-
skim rynku potwierdza, iż tłumaczenia jej książek są do-
skonałą decyzją wydawnictw, a lektura tekstów amery-
kańskiej pisarki to zawsze spotkanie z niebanalnym spo-
sobem widzenia młodych ludzi. 

 Podobnie jak w powieści Zamek i klucz (2009) 
główna bohaterka jest osiemnastolatką, Auden skończyła 
liceum, po wakacjach rozpoczyna naukę w prestiżowej 
uczelni, zanim to jednak nastąpi, odwiedzi swego ojca  
i jego nową rodzinę w niepozornym nadmorskim mia-
steczku. I jak to w powieściach dla młodzieży bywa, ta 
zwyczajnie wyglądająca podróż okaże się wyprawą inicja-
cyjną. 

 W Bezsenności we dwoje Essen aktualizuje mo-
tyw życia jako drogi, bohaterowie, przemieszczając się  
w przestrzeni, szukają swego miejsca w świecie, zarówno 
w znaczeniu dosłownym, jak i metaforycznym: „Za każ-
dym razem chodziło o to, żeby mknąć proso przed siebie, 
cokolwiek się znajdowało przed nami, cały czas do przo-
du”, „Kiedy nie wiesz, dokąd zmierzasz, może to wcale nie 
jest taki zły pomysł mieć przy sobie więcej niż potrzebu-
jesz”. Auden może dokonać zmian, gdy wybierze się  
w podróż, niekończącymi wojażami zajmuje się Hollis, jej 
brat, ojciec przenosi się do nadmorskiego miasteczka, 
jego druga żona Heidi wyjeżdża z Nowego Jorku. Zatrzy-
manie się w jakimś miejscu oznacza dla bohaterów  pod-
jęcie decyzji o dalszym kształcie egzystencji. 

 Pisarka nie idealizuje Auden – to prymuska, któ-
ra całe dotychczasowe życie spędziła na nauce i próbach 
zadowolenia swoich rodziców. Czuje się lepsza od mło-
dych ludzi poznanych w czasie wakacji, początkowo darzy 
niechęcią macochę. Chce odgrodzić się od jej opowieści  
o macierzyństwie, kłopotów z płaczącym noworodkiem, 
ma dosyć oferowania innym pomocy. Jej sposobem na 
każdy problem w życiu osobistym jest odsunięcie się od 
własnych emocji i poświęcenie nauce. Dopiero w nad-
morskim miasteczku uświadamia sobie, że wiele ją  
w życiu ominęło, dzięki poznanemu tu Eliemu może nad-
robić stracony czas, spróbuje przeżyć w ciągu miesiąca to, 
co zostało jej odebrane albo z czego sama zrezygnowała. 

 Powieść jest próbą odpowiedzi na pytanie  
o wielowymiarowość, złożoność osoby. Czy łatwo być 

dzieckiem swoich rodziców? Jak radzić sobie z balastem 
dzieciństwa? Co robić, gdy widzimy, że nasz rodzic jest 
daleki od ideału i ciągle popełnia te same błędy? Essen 
zabiera również głos w dyskusji o tym, jak wygląda kształ-
towanie kobiecości i wobec jakich wzorców musi się usto-
sunkować dziewczyna. W powieści są one symbolizowane 
przez postawy matki głównej bohaterki i Heidi. Matka 
jest wykładowcą akademickim, zajmuje się badaniem roli 
kobiet w renesansie, skupia się przede wszystkim na inte-
lektualnej sferze życia, wiele wymaga od Auden w tym 
zakresie. To miłośniczka eleganckich strojów, opanowa-
nia i osiągania sukcesów za wszelką cenę. Jej przeciwień-
stwem jest Heidi, właścicielka sklepu z ubraniami, 
„kobieta, której siła płynie z nieustannego dbania o siebie 
(pedikiur, manikiur, balejaż), nikomu niepotrzebnej wie-
dzy na temat ściegów i butów”, jak się jednak później 
okazuje, to absolwentka szkoły biznesu, porzucająca ma-
rzenia o butiku w Nowym Jorku z powodu miłości. Aby 
podkreślić różnice między bohaterkami, pisarka wykorzy-
stuje także kontrast kolorystyczny, czyniąc z matki Auden 
zakładniczkę stonowanych barw, a z Heidi miłośniczkę 
koloru różowego. Nastolatka dostrzega fałsz tkwiący  
w takim sposobie postawienia sprawy, próbując szukać 
innego sposobu zdefiniowania siebie: „A jeśli to prawda, 
jeśli bycie dziewczyną może oznaczać wiedzę na temat 
stóp procentowych wąskich dżinsów, jeżdżenie na rowe-
rach i ubieranie się na różowo? Nie jedną konkretną 
rzecz, ale wiele różnych”. 

 Autorka wprowadza także obecną w literaturze 
dla kobiet i dziewcząt wizję siostrzanej wspólnoty. Auden 
po raz pierwszy zaprzyjaźnia się z innymi dziewczynami, 
te ratują ją przed zazdrosną rówieśniczką, rozmawiają  
o kwestiach, które do tej pory wydawały się jej banalne  
i są wsparciem w trudnych chwilach. Bohaterka może 
także obserwować Heidi, niezbyt dobrze radzącą sobie  
z trudami macierzyństwa, pomaga jej, a gdy to nie wy-
starcza, prosi o pomoc matkę Elegio – doświadczonej 
pielęgniarce udaje się wyciszyć lęki młodej matki. Specyfi-
kę kobiecego współbytowania polegającego na wspiera-
niu się autorka opisuje metaforycznie: „Istnieje taki ro-
dzaj dźwięku, który potrafi wydać z siebie wyłącznie grup-
ka kobiet. Nie zwykła paplanina ani nawet rozmowa, ale 
istna melodia składająca się ze słów i wydechów”. Siła 
zdobyta dzięki przyjaźni umożliwia Auden prawdziwe 
bycie starszą siostrą dla nowo narodzonej Thisbie; ofiaro-
wuje jej nie tylko opiekę, ale przede wszystkim słowa:  
„o niej, o mnie i o świecie dziewczyn i chłopaków, którego 
drobną cząstkę  obie stanowiłyśmy”. 

 Skoro mamy do czynienia z powieścią dla nasto-
latek, nie może w niej zabraknąć wątku romansowego. 
Auden i Elegio łączy początkowo bezsenność, na którą 
oboje cierpią, noc jednak staje się dla nich porą niezwy-

(Ciąg dalszy na stronie 7) 
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kłą: dziewczyna może odzyskiwać wtedy dzieciństwo,  
a Eli powoli będzie wracał do równowagi po śmierci przy-
jaciela w wypadku samochodowym. Sposób pokazania 
nocy w powieści przywodzi na myśl biblijne konotacje, 
ponieważ w ciemnościach nocy, paradoksalnie, rodzi się 
to, co dobre. 

 Problemy, jakich doświadczają postaci Bezsen-
ności we dwoje, stanowią integralną część egzystencji 
wielu młodych ludzi. Pisarka nie wysyła bohaterów  

w podróż do Paryża, nie wprowadza intryg czy wątku 
kryminalnego, unika banalnego uatrakcyjniania fabuły, 
dzięki temu otrzymujemy utwór pokazujący prawdę  
o skomplikowaniu relacji międzyludzkich, niosący charak-
terystyczną dla tekstów dla młodych czytelników wiarę  
w zawsze możliwe szczęśliwe zakończenie. 

 

Źródło: Nowe książki 

 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 

 

Gra edukacyjna „Rozegraj miasto” 

 

Myślicie, że władze miasta mają łatwą pracę? Myślicie, że nic 
nie robią i tylko siedzą na …? Przekonajcie się, że tak nie jest! 

W pracowni nr 45 w każdy piątek na 8-10 godzinie lekcyjnej 
możecie wcielić się w role mieszkańców pewnego miasta. Bę-
dziecie reprezentantami czterech grup obywateli. Jedna z nich 
to lokalne władze, a pozostałe grupy to mieszkańcy skupieni 
wokół pewnej wizji rozwoju miasta (ekologicznej, biznesowej  
i rodzinnej). 

Walczcie o swoje, dysku-
tując z władzą, o np. 
ochronę środowiska,  
a nie budowanie więk-
szej ilości centrów han-
dlowych! Przekonajcie 
się, że dogodzenie wszystkim to twardy orzech do zgryzienia! 

Zapraszam Was do mojego wspaniałego wychowawcy pana D. Szoki 
i ROZEGRAJCIE SWOJE MIASTO! 

 Patrycja Papaj, kl. 2c 

Z  Ż YC I A  S Z KO Ł Y  
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Wioślarstwo halowe – zawody 

 

W piątek 14 czerwca br. w XL Liceum Ogólnokształcącym  
im. S. Żeromskiego w Warszawie odbyły się zawody z wioślarstwa 
halowego. 

Z naszej szkoły startowała jedna sztafeta dziewcząt oraz dwie 
sztafety chłopców. 

Zanim zdążyłam pomy-
śleć o zawodach, to już 
miałam w umyśle obraz 
jakichś małych dese-
czek, na których siedzą 
uczniowie, machają jaki-
miś kijkami i są po pas  
w chlorowanej wodzie 
basenu. Takie tam złud-
ne marzenia. 

Okazało się, co było smutnym rozczarowaniem, że wioślarstwo 
halowe nie ma nic wspólnego z wodą! Są takie urządzenia, które 
nazywają się ergometrami. Delikwent siada na siedzonku, układa stopy na podporach, łapie drążek i odpy-
chając się nogami ciągnie ten drążek. Trzeba to robić jak najszybciej i jak najmocniej. 

Do „przepłynięcia” było 500 metrów. Ergometry były podpięte pod komputer. Na rzutniku widać było tory 
wioślarskie, żółte łódeczki, odległości, czasy oraz międzyczasy. 

W zawodach startowało wiele szkół m.in. Czacki, Konarski, Sienkiewicz, Kopernik, Żmichowska, Żeromski 
oraz nasza Zośka. 

Co do zajętego przez nas miejsca, to nie ma szału. Powinniśmy się przysłowiowo schować. Dziewczęta, na 
sześć zespołów zajęły 6. miejsce, zaś chłopcy, na jedenaście drużyn, zajęli 8. i 11. miejsce. 

Same emocje, które towarzyszyły tym zmaganiom, były niesamowite. A tak, szczerze powiedziawszy, to 
było na kim oko zawiesić :-) 

Patrycja Papaj, kl. 2c 

 

 

 

 

Fot. Małgorzata Mięsak, kl. 2c 
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Ekranizacja jednej z najważniejszych książek dla Ame-
rykanów " Wielki Gatsby" budziła ogromne emocje. 
Jest jedną z najbardziej wyczekiwanych premier tego 
roku. Nie inaczej jest z muzyką do tego filmu. Głów-
nie ze względu na to, że producentem wykonawczym 
tego krążka został Jay-z, który zgromadził na nim cały 
arsenał topowych artystów. Mamy zatem okazje 
usłyszeć między innymi : Florence + The Machine, 
Lane del Ray, Gotye czy Emeli Sande. Nie zabraknie 
również żony wspomnianego już przedstawiciela mu-
zyki hip-hopowej - Beyoncé. 

Baz Luhrmann i Jay-z próbowali połączyć czasy rodzą-
cego się jazzu z obecną epoką hip hopu. Czy im się to 
udało ? Cóż, średnio. Co prawda możemy znaleźć tu 
takie piosenki jak "Love Is The Drug" czy "Where The 
Wind Blows", które idealnie pasują do filmu - swo-
bodne, jazzowe, osadzone w klimacie retro . Jednak 
nie mogę dosłuchać się tu jakiś wypływów hip hopu, 
o których wspominał reżyser. Jedynie utwór 100$ Bill 
możemy zaliczyć do stylistyki stricte hip hopowej, 
aczkolwiek ten kawałek jest niestety dość słaby. 

Dużym zaskoczeniem na płycie są covery, szczególnie 
" Back to Black' Amy Winehouse w wykonaniu duetu 
Beyoncé i André 3000. Kiedy dowiedziałam się, że 
Beyoncé podjęła się nagrania tej piosenki byłam bar-
dzo ciekawa efektu. Beyoncé jest artystką o dużych 
możliwościach. Niestety, tym razem poległa. Utwór 
stracił swoją duszę i przekaz co spowodowało, że 

efekt końcowy jest dość tandetny. Niektóre piosenki 
powinny pozostać jednak nienaruszone. Kolejny 
cover na płycie pochodzi z repertuaru właśnie Bey-
oncé i jest to utwór "Crazy in Love", którego odświe-
żoną wersję prezentuje nam Emeli Sandé i The Bryan 
Ferry Orchestra. Podobnie jak wspomniane już pio-
senki takie jak "Where The Wind Blows" obraca się  
w stylistyce lat 20. Emeli poradziła sobie z tym kawał-
kiem całkiem nieźle, choć mam wrażenie, że czasem 
brakowało jej trochę energii jej poprzedniczki. Trze-
cim i zdecydowanie najlepszym coverem ( a także 
jednym z lepszych kawałków na płycie ) jest utwór 
"Love is Blindness" w wykonaniu Jack'a White'a. 
Można rzec, że jest nawet lepszy od oryginału. Ma  
o wiele więcej energii i emocji. 

Są tu jednak dwie piosenki, bez których nie wyobra-
żam sobie tego soundtracku. A mianowicie "Young 
and beautiful" oraz "Over the love" . Pierwsza z nich 
jest piękną balladą z czarującym głosem Lany del Rey. 
Druga zaś, autorstwa zespołu Florence + The Machi-
ne, jest pełna emocji i pięknego wokalu Florence 
Welch. Warto zwrócić uwagę też na naprawdę dobre 
utwory takie jak "Together" The xx , "Hearts a mess" 
Gotye czy Kill and Run w wykonaniu Sii. Natomiast 
zupełnie nie rozumiem co tu robią takie utwory jak 
"Bang Bang", a także " A Little Party Never Killed  
Nobody (All We Got)". Są w porządku jako oddzielne 
piosenki, ale na pewno nie pasują do filmu, którego 
akcja jest obsadzona w latach 20 - tych, zbyt współ-
czesne i elektroniczne. 

Ścieżka dźwiękowa do filmu " Wielki Gatsby " jest 
bardzo mało spójna. Z jednej strony, mamy napraw-
dę fantastyczne kawałki takie jak wspomniane już 
"Over the love" czy "Love is Blindness". Z drugiej zaś, 
zwykłe zapychacze. Brakuje mi tutaj piosenek typowo 
z epoki oraz muzyków, którzy na co dzień obracają się 
w takich gatunkach jak na przykład: Duffy czy Caro 
Emerald. Myślę, że wtedy soundtrack ten byłby bar-
dziej autentyczny. 

 

Marta Marszycka, kl. 2c 
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Uśmiechnij się, proszę! 

 

Okulista bada pacjentowi oczy, po czym zamyślony siada przy biurku. 

- No i co z moim wzrokiem? – pyta z pewnym niepokojem badany. 

- Nie musi już pan nosić okularów, ale musi się pan dużo uczyć. 

- To dobrze, że nie muszę już mieć okularów. A czego mam się nauczyć? 

- Alfabetu Braille`a… 

 

 

Rozmawia dwóch studentów: 

- Co studiujesz? 

- Ekonomię i zarządzanie transportem. 

- Znaczy się, będziesz dyplomowanym konduktorem. 

 

 

Przychodzi kelner do laryngologa: 

- Panie doktorze, nie słyszę na jedno ucho. 

- A na drugie? 

- Schabowy, ziemniaki i zasmażana kapusta. 

 

Blondynka opowiada koleżance: 

- Wczoraj spaliłam osiem tysięcy kalorii. 

- Jakim sposobem? Ćwiczyłaś? 

- Rozmawiałam przez telefon i zapomniałam wyłączyć piekarnik. Spaliło mi się całe ciasto na 
tort. 

 

 

- Władziu, coś taki nerwowy? 

- Rozwodzę się i nie wiem, jak o tym powiedzieć rodzicom. 

- Dlaczego? 

- Bo im nie mówiłem, że się ożeniłem. 

 

      Źródło: internet, wybrała OK 
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O podpowiadaczu 
  

Podpowiadacz klasowy 
Raz znalazł się w biedzie: 

Zapomniał przy tablicy 
Sobie podpowiedzieć. 

  

O jednym 
  

Ma na lekcji tyle wiedzy, 
Ile szepną mu koledzy. 

  
To nieprawda 

  
To nieprawda, że milczenie 

W szkole bywa złotem, 
Bo gdy milczę zapytany, 

Łapię dwóję potem. 

  

  

Szkoła 
 Punkt usługowy 

Meblowania głowy. 

  

Paluszek i główka 
 Paluszek i główka 

To szkolna wymówka, 

Zwłaszcza kiedy główce 

Zagraża klasówka. 

  

Problem 
 Lubię szkołę, lecz ten problem 

Zawsze działa mi na nerwy: 

Wszystkie lekcje są za długie, 

A za krótkie wszystkie przerwy. 

  

Adidasy 
 Nie pomogą adidasy, 

Aby z klasy przejść do klasy. 

  

  

 

Autorami fraszek szkolnych są Tadeusz Fangrat  
i Ryszard Przymus (zamieszczone były  
w „Płomyczku” 1988 nr 19) oraz  Igor Sikirycki 
( „Sto fraszek szkolnych”,  Warszawa, Wydawnic-
two Spółdzielcze 1988). 



  

Propozycje kulinarne 
 

LXXXVI  LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  W  WARSZAWIE 

 

Zespół redakcyjny 

Angelika Cecelak kl. II C 

Marta  Marszycka kl. II C 

Patrycja Papaj kl. II C 

Paulina Wiśniewska kl. II C  

Współpraca 

Karolina George kl. II C 

Weronika Gawrońska kl. II C 

Opieka ze strony  
grona pedagogicznego 

Urszula Karolewska  

Anna Zwolińska  

  

Zapraszamy na naszą stronę 

www.zoska.waw.pl/gazetka  

Krem angielski: 

- 500 ml mleka 
- 125 g drobnego cukru 
- nasionka z 1 laski wanilii, przeciętej 

wzdłuż 
- 6 żółtek 
- 100 ml śmietany kremówki 
Do garnuszka wlać mleko, dodać 2/3 cu-
kru i wanilię, na średnim ogniu doprowa-
dzić do wrzenia. W międzyczasie roztrze-
pać w misce żółtka z resztą cukru, do uzy-
skania rzadkiego kremu. Gotujące się mle-
ko wlać do żółtek, cały czas mieszając trze-
paczką, wlać z powrotem do garnuszka. 
Podgrzać na małym ogniu, mieszając drewnianą łyżką, aż krem będzie ją 
lekko oblepiał. Natychmiast zdjąć z ognia, nie doprowadzać do wrzenia - 
krem by się zwarzył. Przelać go do miski i pozostawić do ostygnięcia. 
Schłodzić w lodówce. 
Zimny krem angielski wymieszać z zimną kremówką. Gotowe lody po-
winny być zwarte, ale zachowywać kremową konsystencję. 
   Smacznego :) 

http://lodygotti.com/ 

Lody waniliowe 

Sernik na zimno 

Do zrobienia tego ciasta bez pieczenia potrzebujemy: 

 1 kg sera twarogowego 

 opakowanie cukru z wanilią 

 3 łyżeczki żelatyny (10 – 11 g) 

 150 ml tokaju 

 100 g rodzynek 

 biszkopty 

 galaretka brzoskwiniowa 

 puszka brzoskwiń 

Przygotowanie: 

Rodzynki należy zalać wrzątkiem i odstawić na 5 minut. Po tym czasie należy je odcedzić i zalać je 50ml tokaju. 
Pozostały tokaj podgrzewamy w jakimś małym garnku, dodajemy żelatynę i czekamy aż się rozpuści – podgrze-
wamy, ale nie gotujemy. Nie może się gotować! 

Następnie przygotowujemy tortownicę, którą wykładamy sreberkiem. Na samym dnie wykładamy ją biszkoptami 
i przechodzimy do kolejnego etapu. 

Mikserem ubijamy ser z cukrem i cukrem waniliowym, aż cukier się rozpuści. Następnie wlewamy ostudzony 
roztwór żelatyny i znowu ubijamy przez 3 – 4 minuty. Dodajemy rodzynki, które przygotowaliśmy na samym 
początku i wlewamy naszą masę sernikową. Odstawiamy do lodówki. 

Odsączamy brzoskwinie. Należy zachować sok. Kroimy je na plasterki i dekoracyjnie układamy na wierzchu. 

Następnie robimy galaretkę do której dodajemy soku z brzoskwiń. Czekamy aż zgęstnieje i wlewamy ją na  nasz 
sernik. Wstawiamy całość do lodówki i czekamy aż wszystko całkiem zastygnie. 

http://sernik-na-zimno.pl/ 


