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W TYM NUMERZE: 

Słowo wstępne 

Już koniec października. A dopiero co wróciliśmy po wakacjach do 
szkoły. W ciągu tych dwóch miesięcy wiele ważnych i ciekawych rzeczy 
się wydarzyło.  

Za nami jubileusz 20 – lecia naszej szkoły, ślubowanie klas I, spotkanie 
z absolwentami, uroczystości obchodów 70. rocznicy utworzenia Bata-

lionu AK „Zośka”. 

Przed nami listopad, dni 
będą coraz krótsze, szaru-
ga i słota jesienna będą 
sprzyjały melancholii i za-
dumie. 

1 i 2 listopada odwiedzimy 
groby naszych bliskich. 
Weźmy ze sobą dodatko-
wy znicz i zapalmy tam, 
gdzie już nikt nie przycho-
dzi. 

Jeszcze jedno piękne świę-
to czeka nas 11 listopada 
– Święto Niepodległości. 
Niech ten dzień będzie dla 
Was ważny i piękny, niech 
sprowokuje Was do prze-
myśleń. 

 Nie dajcie się jed-
nak zawładnąć jesiennym 
smutkom, depresjom i na 
przekór wszystkiemu 
bądźcie pogodni! 

UK 
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Dzień Wszystkich Świętych to nie Zaduszki 

 Zwyczaj odwiedzania grobów ma bardzo długą historię. Już w czasach starożytnych chodzono na 
mogiły zmarłych, czcząc ich pamięć i obłaskawiając ich dusze podarkami w postaci jadła i wiecznego światła. 

  Dzień Wszystkich Świętych obchodzony jest w Polsce 1 listopada. Ale nie zawsze tak było. W 610 
roku papież Bonifacy IV otrzymał od cesarza w prezencie Panteon (starożytna świątynia pogańska) i zmienił 
go w kościół, składając w nim liczne bezimienne relikwie. Aby uczcić ten fakt, 1 maja ogłoszono świętem 
zmarłych męczenników, którzy oddali swoje życie za Chrystusa. W 731 roku papież Grzegorz III przeniósł 
uroczystość na 1 listopada. W 837 roku jego imiennik zasiadający na Tronie Piotrowym rozszerzył obchody 
na wszystkich świętych (Kościoła katolickiego). Współcześnie jest to u nas dzień wolny od pracy. 

 Dawniej Zaduszki obchodzono 31 października, przygotowywano wtedy dla zmarłych różne potrawy 
i pozostawiano je na stołach, uchylając drzwi, aby duchy mogły wejść do środka. Oświetlano im także drogę 
do domu. Obowiązywał również zwyczaj karmienia żebraków, gdyż mogli być oni kolejnym wcieleniem nie-
żyjących krewnych. Ubodzy goście w zamian za strawę „płacili” modlitwą w intencji tych, którzy odeszli  
w zaświaty.  

 Dzień Zaduszny przypada obecnie na 2 listopada. W 998 roku Odilon – francuski zakonnik piastujący 
godność opata z Cluny nakazał wszystkim klasztorom benedyktyńskim odprawianie 1 XI mszy w intencji 
wszystkich zmarłych. Jednak, aby ci święci „nie pomieszali się” ze zwykłymi śmiertelnikami, rozdzielono 
święta na dwa dni. Za dusze „mniej zasłużonych” i tych przebywających jeszcze w czyśćcu modlono się 
dzień później. Oficjalnie datę tę oznaczono w kalendarzu w X – XI wieku. 

 Zgodnie z intencją oba powinny mieć odmienny charakter. Dzień Wszystkich Świętych – radosny,  
a Zaduszki – wypełnione zadumą, modlitwą i jałmużną dla biednych. W praktyce większość z nas odwiedza 
groby bliskich 1 listopada. 

Oz na podst. Odkrywcy.pl, wiadomości 24.pl 

Narodowe Święto Niepodległości  
jest najważniejszym polskim świętem narodowym. 11 listopada 1918 roku po 123 latach niewoli Polska od-
zyskała niepodległość.  
 
Po latach rozbiorów, dokonanych przez Austrię, Prusy i Rosję w latach 1772-1795, powstaniach narodowych 
(listopadowym 1830 i styczniowym 1863),  zmaganiach na różnych frontach, Polacy dzięki niezłomności, pa-
triotyzmowi i bohaterstwu  wywalczyli wolność. Ogromną rolę w odzyskaniu niepodległości odegrał pierwszy 
marszałek Polski – Józef Piłsudski.  
 
Dzień 11 listopada ustanowiono świętem narodowym w 1937 roku. Od roku 1939 do 1989 obchodzenie tego 
święta było zakazane.  
Po upadku rządów komunistycznych nabrało szczególnego znaczenia i jest dniem wolnym od pracy.  
 
Główne obchody z udziałem najwyższych władz państwowych mają miejsce w Warszawie na placu Józefa Pił-
sudskiego. W samo południe przed Grobem Nieznanego Żołnierza odbywa się uroczysta zmiana warty.  
 
W całym kraju organizowane są patriotyczne wiece i pochody, a w kościołach odprawiane msze w intencji 
ojczyzny. Od upadku komunizmu w 1989, co roku w stolicy dla upamiętnienia święta kilka tysięcy chętnych 

bierze udział w Biegu Niepodległości. 

www.poland.gov.pl/11,listopada,Narodowe,Swieto,Niepodleglosci,10298.html 
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„Tego nie da się zapomnieć” 

W mojej rodzinie nie ma już osób, które pamiętają wydarzenia z czasów II wojny światowej. 

Postanowiłam porozmawiać na ten temat z Panią Danutą Kusińską–Śpiewak – babcią mojego 

kolegi, która doskonale pamięta wydarzenia z tamtych lat.  

 

Małgorzata Mięsak: Ile lat miała Pani w dniu wybuchu wojny? Jak Pani wspomina  ten dzień? 

Danuta  Kusińska - Śpiewak: Miałam wtedy 5 lat. Lato 1939 roku  spędzaliśmy z rodzicami i z bra-

tem na letnisku w okolicy Węgrowa. Nie pamiętam samego momentu wybuchu wojny, ale koja-

rzę ojca przyklejającego papierowe paski na szyby w oknach, które miały je  chronić  przed skut-

kami wybuchu.  

MM: Gdzie Pani mieszkała w dniu wybuchu wojny? 

D.K-Ś: Mieszkałam wraz z rodzicami i bratem Waldemarem przy ul. Żelaznej 65 w Warszawie. Pa-

miętam, że naszymi sąsiadami byli Żydzi – rodzina Zimmermanów. 

MM: Jak od tej pory wyglądało Pani życie? 

D.K-Ś:  Często były naloty. Gdy słyszeliśmy odgłosy bombardowań, mama owijała mnie w kołdrę, 

a tata znosił z 3 piętra do piwnicy. Nie bałam się. Pamiętam, że mama dostawała ataków histerii: 

krzyczała, płakała, co mnie bardzo denerwowało.  

MM: Kiedy miała Pani bezpośrednią  styczność z żołnierzami niemieckimi? 

D. K-Ś: Po raz pierwszy widziałam ich, gdy maszerowali ul. Żelazną  i śpiewali piosenkę: „Haj li, ha 

lo”. Do dziś mam w uszach stukot ich wojskowych butów. Od tamtej pory nasi sąsiedzi zaczęli nosić 

na rękawie opaski z gwiazda Dawida. 

MM: Czy przez cały okres wojny mieszkała Pani przy ul. Żelaznej? 

D. K-Ś: Jesienią 1940 roku musieliśmy opuścić nasza kamienicę, bo ul. Żelazna miała należeć do 

tworzonego getta. Rodzice zamienili się na mieszkanie z adwokatem żydowskiego pochodzenia 

mieszkającym przy ul. Grójeckiej 89. 

MM: Czy zna Pani losy swoich żydowskich sąsiadów z ul. Żelaznej? 

D. K-Ś: Przypuszczam, że zginęli podczas likwidacji getta. Tata widywał  pana Zimmermana kilka 

razy, gdy jeździł tramwajem przez getto. Ojciec pracował w Tramwajach Warszawskich. Korzysta-

jąc z tego przemycał na teren getta pakunki z żywnością: chlebem i słoniną, wyrzucając je w 

umówionym miejscu. Musiał jednak z tym skończyć, bo został przyłapany przez żandarma. Na 

szczęście był  on Ślązakiem i jedyną konsekwencją  tego czynu było przeniesienie taty do pracy  

w lakierni na terenie zajezdni tramwajowej.  

MM: Wiem z lekcji historii, że w czasie wojny panował głód? Jak Pani to wspomina? 

D. K-Ś: Głód był ogromny. Chleb i margaryna były na kartki. Czasami udało nam się zdobyć tro-

chę kartofli.  Nie pamiętam, czy to była zima 1940 czy 1941 roku, ale w domu nie było nic do je-

dzenia. Płakałam z głodu. Mój starszy brat nie zważając na godzinę policyjną pobiegł do cioci, 

(Ciąg dalszy na stronie 4) 
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która mieszkała przy ulicy Ogrodowej (ciocia była gosposią u niemieckiego lekarza i często przy-

nosiła od niego resztki jedzenia.) Przyniósł od niej skórki chleba i obierki ziemniaków. Nic wtedy nie 

smakowało bardziej.  

MM: Czy w czasie wojny dzieci mogły poświęcić się zabawie? 

D. K-Ś: Oczywiście, tyle tylko, że były to zabawy, o których nasi rodzice nie mieli pojęcia. Przy ul. 

Grójeckiej znajdowała się szkoła im. H. Kołłątaja, w której mieścił się sztab żandarmerii niemieckiej. 

Dookoła budynku były zasieki, a przy samej ulicy stały budki wartownicze. Obrzucaliśmy je kamie-

niami, a gdy Niemiec wybiegał na zewnątrz - uciekaliśmy. To była ryzykowna zabawa. 

MM: Jak w czasie wojny wyglądały ulice Warszawy? 

D. K-Ś: To był straszny widok. Place i ulice były miejscami publicznych egzekucji. Każdy dom nosił 

ślady strzałów, na ulicach czymś normalnym był widok trupów.                                                             

Jesienią 1942 roku Niemcy postawili na Szczęśliwicach szubienicę. Mama dowiedziała się, że mają 

tam być wieszani więźniowie  z Pawiaka.                                                                    

MM: Wiem, że podczas wojny przystąpiła Pani do I Komunii Świętej. Kiedy i w jakich okoliczno-

ściach to nastąpiło? 

D. K-Ś: Przygotowywałam się do I Komunii w trudnych okolicznościach.  Przyjęłam ją wiosną 1944 r. 

 Pewnego razu jadąc z mamą tramwajem do kościoła, stałam się świadkiem egzekucji więźniów 

przy ul. Grójeckiej 47. Niemcy zatrzymali tramwaj i kazali nam patrzeć, gdy strzelali do bezbron-

nych ludzi. Chcieli w ten sposób nas zastraszyć.  

MM: Jakie ma Pani wspomnienia związane  z powstaniem warszawskim? 

D. K-Ś: Latem 1944 r.  na ulicach Warszawy można było zaobserwować zmianę nastrojów wśród 

mieszkańców. Rodzice zaczęli robić zapasy żywności. W piwnicy ojciec zakopał dokumenty ro-

dzinne, moją lalkę i srebrne sztućce.  Pierwsze strzały padły od ulicy Siewierskiej. Zaczęło się po-

wstanie. Kilka dni po wybuchu powstania usłyszeliśmy przed naszym domem krzyki w języku rosyj-

skim. Jak się okazało, byli  to Ukraińcy w mundurach SS. Musieliśmy  opuścić dom. 

MM: Gdzie się wtedy Pani znalazła? 

D. K-Ś: Pognali nas na „Zieleniak”- targowisko znajdujące się blisko działek. Leżeliśmy na ziemi. 

Ukraińcy gwałcili kobiety. To był straszny widok. Pamiętam, jak tata wysmarował mamie twarz bło-

tem, żeby nie zwracała ich uwagi. Potem znaleźliśmy się  w obozie przejściowym dla ludności cy-

wilnej w Pruszkowie. 

MM: Jak Pani wspomina pobyt w obozie? 

D. K-Ś: Panował tam straszny smród  i brud. Udało nam, się jakoś  z niego uciec. Ukrywaliśmy się na 

cmentarzu, na zapleczu apteki w Milanówku. Później zostaliśmy zakwaterowani we wsi Podlindo-

wo. To tu usłyszeliśmy wiadomość o wyzwoleniu Warszawy.  

MM:  Gdzie zamieszkała Pani po wojnie? 

D. K-Ś: Tata dotarł do naszego mieszkania przy Grójeckiej. Było spalone, więc zajął inny lokal. Wró-

cił po nas i przyjechaliśmy do Warszawy. Stojąc przed budynkiem płakaliśmy ze szczęścia.  

MM: A co stało się z dobytkiem zakopanym w piwnicy? 

D. K-Ś: Odkopaliśmy go. Tata sprzedał srebra, by kupić jedzenie. Wkrótce na Grójecką zaczęli 
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wracać sąsiedzi. Niestety, nie wszyscy. Było to w marcu 1945 r.  

MM: Dziękuję Pani za poświęcony czas. Dzięki Pani wspomnieniom pamięć o tamtych dniach 

wciąż żyje. 

D. K-Ś: Cieszę się, że mogłam podzielić się z Tobą moimi wspomnieniami. Do tej pory  opowiada-

łam o tym tylko swojej rodzinie. 

 

Małgorzata Mięsak, kl. III c 

Z  Ż YC I A  S Z KO Ł Y  

 Jak co roku 2 października spotkaliśmy się na uroczystości święta szkoły  pod Pomni-
kiem Polegli Niepokonani. Tradycyjnie w tym dniu odbyło się ślubowanie klas I. W tym roku 
obchody tego dnia były bogatsze o trzy ważne wydarzenia:  
jubileusz naszej szkoły – 20 – lecie, przekazanie nowego sztandaru oraz uhonorowanie po-
wstańców, emerytów i pracowników szkoły medalem „Przyjaciel „Zośki”. 

Fot. Małgorzata Mięsak, kl. III c 
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Przekazanie nowego sztandaru szkoły 

Ślubowanie uczniów klas I 
Fot. Małgorzata Mięsak, kl. III c 
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Zjazd absolwentów 

Z okazji 20 – lecia szkoły zaprosiliśmy naszych absolwentów na spotkanie po latach. 
Zjazd odbył się 5 października br. Były rozmowy, wspomnienia, wspólne zdjęcie. Niech 
żałują ci, którzy nie byli! 

OBCHODY 70. ROCZNICY UTWORZENIA BATALIONU AK „ZOŚKA” 

Październik obfitował w wydarzenia związane z patronem naszej szkoły – batalionem „Zośka”. 

Uroczystości obchodów 70. rocznicy utworzenia Batalionu AK „Zośka” objął patronatem honorowym Prezydent Rze-
czypospolitej Polskiej Bronisław Komorowski. Obchody trwały trzy dni i we wszystkich uczestniczyliśmy: nasz poczet 
sztandarowy, uczniowie i nauczyciele. 

8.10.2013r. odbyło się otwarte spotkanie w Centrum Promocji kultury Dzielnicy Praga Południe m. st. Warszawy. 

9.10.2013r. – Msza Święta w Katedrze Polowej Wojska Polskiego 

Fot. Małgorzata Mięsak, kl. III c 

Fot. Wojciech Sobota 
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10.10.2013r. – Uroczystości oficjalne obchodów 70. rocznicy utworzenia Batalionu AK „Zośka” 

Podczas tej uroczystości w Centralnej Bibliotece Wojskowej Kierownik Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Re-
presjonowanych Jan Stanisław Ciechanowski w uznaniu zasług w kultywowaniu pamięci o walce o niepodległość 
Ojczyzny wyróżnił Medalem „Pro Patria” Dyrektora naszego liceum Panią Barbarę Ćwik, natomiast Medalem „Pro 
Memoria” uhonorował LXXXVI Liceum Ogólnokształcące im. Batalionu „Zośka” w Warszawie – NASZĄ SZKOŁĘ!!! 

Fot. Konrad Ćwik 
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To warto przeczytać 

Stanisława Fleszarowa – Muskat 

 

„Pozwólcie nam krzyczeć” – to dzieje warszawskiej dziewczyny wywiezionej na przymusowe roboty do 
Niemiec, ukazane na tle losów innych cudzoziemców (Belgów, Francuzów, Ukraińców, Rosjan), zapędzo-
nych, jak ona, do niewolniczej pracy. 

 Zaludniona z talentem budowanymi postaciami, w niezwykłych sytuacjach przeżywającymi wiel-
kie uczucia i wielkie dramaty, powieść nie pozwala oderwać się od lektury. 

Złożona z pozornie drobnych, codziennych zdarzeń i spraw jest wstrząsającym protestem przeciwko hitle-
ryzmowi i wojnie. Wielokrotnie wznawiana cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem coraz to nowych 
pokoleń czytelników. 

Co czeka Magdalenę u Frau Wimmmer? 

Kim będzie dla niej Piotr? 

Jakim pracodawcą okaże się Frau Vogelmeier? 

Czy lekarz pomoże Magdalenie wrócić do Polski? 

Co się wydarzy w miasteczku Edelheim, gdzie Magdalena będzie pracowała w fabryce obuwia? 

„Żebyśmy znowu byli ludźmi!” – co oznacza toast wzniesiony podczas Wigilii w ciasnym zimnym hoteliku 
dla robotników? 

 

 

„Przerwa na życie” – to kolejna część cyklu. Obejmuje dalszy ciąg wojennych losów Magdaleny, córki war-
szawskiego chirurga, Gaszona – Francuza, studiującego przed wojną dyplomację i Piotra, którego z Gasto-
nem łączą skomplikowane uczucia: przyjaźni i solidarności, ale też miłości do Magdaleny, a więc i zazdro-
ści … 

Recenzja filmu 

„Wałęsa. Człowiek z nadziei.” 

 

Niedawno na ekranach kin zagościł film, który jest naszym kandydatem do Oscara,  

a mowa tu o "Wałęsie. Człowieku z nadziei" Andrzeja Wajdy. Gdyby nie wspaniała kreacja Rober-

ta Więckiewicza, sprawny montaż i dobre pióro Janusza Głowackiego, film byłby jedynie wart 

szybkiego zapomnienia. Pytanie brzmi czy warto go obejrzeć? 
(Ciąg dalszy na stronie 10) 
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Najnowszy film Wajdy zaczyna się w 1981 roku od wywiadu, którego Lech Wałęsa udziela Oria-

nie Fallaci. W międzyczasie śledzimy najważniejsze wydarzenia z historii Polski lat 70 - tych 

 i 80 - tych. Obserwujemy strajk w Stoczni Gdańskiej, pielgrzymkę Jana Pawła II, ponowny strajk 

w Stoczni w roku 1980, stan wojenny i Okrągły Stół. Dostajemy zatem przegląd kluczowych wy-

darzeń, które kształtowały Wałęsę na przywódcę Solidar-

ności. 

 

Wajda skoncentrował się na najlepszym okresie Wałęsy, 

gdy ze zwykłego robotnika w Stoczni Gdańskiej zmieniał 

się w przywódcę „Solidarności”. Wybór wydaje się oczy-

wisty, bo to wtedy przecież tworzył się mit Wałęsy, który 

został utrwalony i do tej pory jest kojarzony na całym 

świecie. Jedyne, do czego mam uwagi to fakt, że ekrani-

zacja ta w moim odczuciu powinna się skończyć w mo-

mencie zakończenia wywiadu. 

 

Jednym z największych atutów "Wałęsy" jest Robert 

Więckiewicz. Jego kreacja jest popisowa i tylko ponownie 

udowadnia, że to obecnie prawdziwy „zawodowiec”. 

Więckiewicz odnajduje się w każdym gatunku i roli. Ale 

nie możemy zapomnieć także o Agnieszce Grochowskiej, 

która wcieliła się w postać Danuty Wałęsy. Widać tu 

wpływ książki napisanej przez żonę lidera "Solidarności" 

na to, jak została odegrana ta rola. 

 

Oprawa muzyczna według mnie jest nietrafiona. Zarówno wykonanie Kamila Bednarka, do któ-

rego nic nie mam, jak i inne utwory zwyczajnie tu nie pasują. Sądzę, że jest to ukłon w stronę 

młodego widza. By zachęcić więcej ludzi, a w tym młodzież do obejrzenia filmu. 

 

"Wałęsa. Człowiek z nadziei" nie jest tak kiepskim filmem, na jaki się zapowiadał. Nie jest 

również tak dobry, by traktować go jak coś więcej niż kolejne dzieło polskiego kina. Uważam 

jednak, że każdy powinien zapoznać się z tym filmem i zobaczyć, czy wiernie oddaje historię po-

staci, która walczyła z komunizmem. 

Weronika Gawrońska, kl. 3c 

(Ciąg dalszy ze strony 9) 
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Recenzja płyty 

Amy Winehouse - Back To Black 

 

Kto z nas nie zna Amy Winehouse ? Kojarzy się nam ze skandalami, kontrowersjami. Jako alkoho-

liczka, uzależniona od narkotyków, z nieszczęśliwymi, toksycznymi związkami, do tego jako " by-

walczyni " niechlubnego klubu 27 czyli osób, które umarły przedwcześnie właśnie w wieku 27 lat 

( oprócz Amy do tej listy należą m.in Jimi Hendrix, Janis Joplin, Jim Morrison, Kurt Cobain). Ale 

przede wszystkim Amy Winhouse to intrygująca artystka obdarzona niebanalnym głosem. 

Płyta "Back to Black" jest drugą solową płytą tej artystki. Obraca się w klimatach lat 50 i 60, Amy 

czerpie na niej, podobnie jak na poprzedniej debiutanckiej płycie, z gatunków jazz, soul i R&B. Jed-

nak najlepszą stroną tej płyty są nie tylko niecodzienne inspiracje, ale głębokie, autentyczne tek-

sty. Teksty Amy są jak ona sama: szczere, naturalne, czasem brutalne, wulgarne. Mamy wrażenie 

jakbyśmy czytali kartkę z jej pamiętnika bowiem Amy oprowadza nas po swoim trudnym, bole-

snym życiu, opowiada o swoim cierpieniu, bezradności, zagubieniu. W utworze Rehab Amy pisze 

bowiem o jej uzależnieniu od alkoholu i chociaż muzyka wydaje się raczej wesoła to tekst daje nam 

pełny obraz co tak naprawdę przeżywa artystka . Amy pisze bowiem : 

" Próbowali mnie zmusić abym poszła na odwyk, ale powiedziałam nie, nie, nie 

Tak, jestem w amoku, ale kiedy się otrząsnę, będziesz to wiedział, 

Nie mam czasu i jeśli mój tatuś myśli, że czuję się dobrze 

On próbuje mnie zmusić, abym poszła na odwyk, ale ja nie pójdę " 

Natomiast w smutnej, refleksyjnej balladzie Back 

to Black Amy zawarła takie słowa : 

„Żegnaliśmy się tylko słowami 

 Umierałam setki razy 

 Wrócisz do niej 

 A ja powrócę do żałoby " 

Wokalistka w tej piosence urządza jakby symbo-

liczny pogrzeb własnego serca, jest to oczywiście 

metafora utraconej miłości. Jednak dzisiaj, po 

śmierci Amy piosenka nabiera drugiego dna. Tro-

chę tak jakby Amy sama spodziewała się swojej 

śmierci. 

Wracając jednak do samej muzyki na albumie znaj-

duje się mnóstwo takich perełek. Warto zwrócić, 

na przykład, uwagę na takie utwory jak zadziorne 

You Know I'm No Good, leniwe Me & Mr. Jones, 

spokojne Love Is a Losing Game czy Tears Dry on Their Own lub He Can Only Hold Her. Zresztą na 

tym krążku nie ma złych piosenek. Każda jest unikatowa i niesie ze sobą coś innego. 

(Ciąg dalszy na stronie 12) 
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Płyta Back to Black jest bardzo prawdziwa w swoim przekazie, Amy potraktowała ją bowiem jako 

swego rodzaju terapię, rozlicza się na niej ze swoim życiem . 

Amy Winehouse była niezwykłą piosenkarką. Poczynając od jej oryginalnego głosu i na intrygują-

cym życiu kończąc . Dlatego też serdecznie zachęcam Was do zapoznania się jej twórczością. 

  

Marta Marszycka, kl.3c 

(Ciąg dalszy ze strony 11) 

Depresja wieku licealnego….. 

Kolejny rok, kolejny rocznik, kolejne rokowania na wyjątkowo zdolnych absolwentów Zośki. Jako że ja mam już za sobą trzy 

lata w naszym liceum, a po wielu trudach i zmaganiach, przebrnąwszy przez egzamin maturalny- rozpoczęłam studia, pozwól-

cie, że udzielę Wam, początkującym licealistom, a także tegorocznym maturzystom, kilku cennych rad. Zaleca się ich stosowa-

nie w przypadku kryzysu wieku `licealnego`, którego to typowymi objawami są: zwątpienie, zmęczenie, rezygnacja, brak per-

spektyw na przyszłość, wątpliwości związane z potencjalnym kierunkiem studiów oraz obawy przed awarią komputera w trak-

cie pokazywania slajdów naszej prezentacji maturalnej.  

Co każdy szanujący się licealista wiedzieć powinien, by w świecie dorosłych nie zwariować: 

1.Przede wszystkim - dosyć narzekania, najwyższy czas działania! Złe oceny nie biorą się z przypadku, a określenia nauczy-

ciela mianem ZŁOŚLIWEGO bądź UWZIĘTEGO CZŁOWIEKA jest bezpodstawne, ma na celu stłumienie naszych wyrzu-

tów sumienia, a wyniki w nauce dzięki temu lepsze nie będą! Do pracy, rodacy! Książka w dłoń- i uczymy się, godzina - dwie 

dziennie, a zapomnicie o zaległościach. 

2. Priorytety oraz prioryteciki - pamiętajmy, że w życiu szkolnym są przedmioty ważne i ważniejsze- nie z każdego musimy 

uzyskać stopień doktora, dlatego też, jeżeli mamy problemy z przyswajaniem tak obszernej wiedzy, przeprowadźmy selekcję 

( ze względu na obowiązujący tok programowy- nie możemy niczego wyeliminować, mamy prawo jedynie zmniejszyć inten-

sywność wkładaną w naukę danego przedmiotu, na rzecz innego). Wszyscy, przynajmniej do czasu matury, musimy opanować 

zakres trzech przedmiotów- język polski, angielski oraz matematyka. Reszta - zależna od upodobań jednostki. Marzysz o pracy 

w gabinecie weterynaryjnym - zainwestuj w repetytorium z biologii oraz chemii. W przyszłości będziesz bronić słabszych  

i bezbronnych - wydział prawa czeka, najpierw jednak porządna nauka historii oraz WOS-u. Pozostałe przedmioty - w miarę 

możliwości - muszą zostać zaliczone. Pamiętaj jednak, że to minimum musi zostać osiągnięte, koniec  

z obijaniem się! 

3. Trochę wbrew temu, co napisałam powyżej< patrz punkt 2> - nie wybiegaj z planami aż zanadto naprzód. Oczywiście, jeże-

li wizja Twojego dorosłego zajęcia jest sprecyzowana<” U NAS W RODZINIE KAŻDY JEST LEKARZEM”, „A GDY JUŻ 

BĘDĘ DUŻY, ZOSTANĘ STRAŻAKIEM, TAK JAK TATA”> - trzymaj się tego i nie odpuszczaj. Natomiast w wypadku, 

(Ciąg dalszy na stronie 13) 
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kiedy jedyne co wiesz o swoim wymarzonym przyszłym zawodzie to fakt, że musi być dobrze płatny, zapomnij o rozpisaniu 

grafiku na najbliższe kilka lat. Pracuj na bieżąco, przejmuj się aktualnymi sprawami, wykorzystuj każdą szansę na zdobywanie 

doświadczenia - nadejdzie czas, kiedy te wszystkie elementy Twojej `życiowej układanki` stworzą zdecydowaną, określoną 

całość. A nawet jeżeli przez najbliższych 40 lat Twoje pragnienia i cele do końca się nie wyklarują - pamiętaj, wyjazd z misją 

do Etiopii, hodowanie lam w Peru czy też przystrzyganie sierści surykatkom na pustyni Kalahari - to nie są takie najgorsze 

alternatywy.  

4. Punkt czwarty jest przedostatnią regułą i zasadą, której nie masz prawa pominąć. SZANUJ KOLEŻANKI ORAZ KOLE-

GÓW, SZANUJ NAUCZYCIELI, JEDNAK PRZEDE WSZYSTKIM SZANUJ SIEBIE. Zapamiętaj - uczysz się TYLKO  

I WYŁĄCZNIE DLA SIEBIE, nie jest to twoja rola, nie odgrywasz przedstawienia pod tytułem „ Idealny uczeń za wszelką 

cenę”. Wiem, wiem - w tej chwili wypaliłbyś w moją stronę mocną amunicję argumentów umniejszających mojej tezie, odno-

sząc się do `nudnych, bezsensownych, zbędnych treści, których musisz się uczyć na geografii, fizyce, chemii, etc.`. Wiem, 

wiem - „ Nigdy mi się to nie przyda i tak później tego nikt nie pamięta”. Jednak ja na to mogę odpowiedzieć jedno - zaciśnij 

zęby, nie narzekaj, ucz się o zmianach politycznych na mapie Azji, zapamiętuj wzory na sole, kwasy czy wodorotlenki, wku-

waj Prawo Avogadra czy też Ruchy Browna, a za 15 lat, gdy już przebrniesz przez te męczarnie< oh tak, zapamiętanie trzech 

definicji na kartkówkę jest po stokroć gorsze, niż 12 godzin rześkiej, przyjemniej i jakże beztroskiej pracy w magazynie  

w Realu>- wtedy, już jako pełnoprawny posiadacz tytułu magistra bądź nawet doktora, zasiądziesz sobie wygodnie w radzie 

Komisji Edukacji Narodowej, a może zostaniesz Ministrem Edukacji. Wtedy proszę bardzo, droga wolna, hulaj dusza, wpro-

wadzaj zmiany w systemie oświaty, uchroń biedne niewinne dzieci przed katorgą i rzemieślniczą pracą przy zadaniu z liczb 

naturalnych czy też określaniem wartości funkcji. I skądże! Ja nie śmiem w żaden sposób tutaj umniejszać Twoim poważnym 

problemom czy też kłopotom w szkole. Pragnę uzmysłowić Ci, jak wiele dzięki tym obowiązkowym przedmiotom możesz 

zyskać w przyszłości. 

NA DZIEŃ DZISIEJSZY - KSIĄŻĘCZKA W RĘKĘ i DO NAUKI. 

5. Ostatnia zasada - jeżeli nadal uważasz, że powyższe wskazówki godzą w Twoją dumę, a ich treść powstała wbrew wszelkim 

prawom młodego człowieka - ZAPOMNIJ O TYM i przeczytaj je  jeszcze raz. 

Wiem, spodziewałeś się poklepania po ramieniu, zrozumienia, wsparcia w tak ciężkim losie licealisty. I uwierz mi, ja Cię do-

skonale rozumiem. Co gorsza, z takiego stanu bezsilności, bezradności, zmęczenia materiału i braku chęci do nauki ja sama 

nadal się nie potrafię wydostać. Dla Ciebie to nie jest zbyt pocieszająca informacja, zakładając, że ja już od roku studiuję, jed-

nak taki stan „zagubienia w dorosłym życiu” trwa o wiele dłużej niż Ci się wydaje. Nawet mając lat 40, można czuć się nie-

swojo. Problem w tym, że najtrudniejszym krokiem jest przejście ze stanu stagnacji, w stan działania. Koniec z teorią, czas na 

praktykę.  

Wiesz co chcesz w życiu robić - działaj w tym kierunku. Nie rezygnuj z pasji, tańcz, śpiewaj, zgłaszaj się do programów tele-

wizyjnych, rysuj grafitti na starych kamienicach. Jednak pamiętaj - musisz ukończyć liceum, musisz zdobyć wykształcenie - 

nie po to, by zdobyć czyjś szacunek. Ze względu na to, że to właśnie Ty powinieneś szanować siebie. Wszelkiego  rodzaju 

historie o ludziach bez studiów, którzy są prezesami wielkich firm, o nastoletnich inwestorach, którzy zaczynając z 20 $  

w kieszeni zostali milionerami są cudowne, jednak demobilizujące. Jeżeli nie nazywasz się Steve Jobs i nie znasz się jeszcze 

na zleceniach z warunkiem minimalnej wartości wykonania - powtórz biologię, możliwe, że jutro masz klasówkę.  

 Gościnnie, Wasza Nat.  

(Ciąg dalszy ze strony 12) 



  

Propozycje kulinarne 

 

LXXXVI  LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  W  WARSZAWIE 

 

ZESPÓŁ REDAKCYJNY 

Angelika Cecelak kl. II C 

Marta  Marszycka kl. III C 

Patrycja Papaj kl. III C 

Małgorzata Mięsak kl. III C  

WSPÓŁPRACA 

Karolina George kl. III C 

Weronika Gawrońska kl. III C 

OPIEKA ZE STRONY  
GRONA PEDAGOGICZNEGO 

Urszula Karolewska  

Anna Zwolińska  

  

ZAPRASZAMY NA NASZĄ STRONĘ 

www.zoska.waw.pl/gazetka  

Cukinie w sosie pomidorowym 

Składniki na 4 porcje: 

 

 

ο żółta papryka: 1 sztuka 

ο świeża bazylia: 1 łyżka 

ο natka pietruszki: 1 łyżka 

ο pęczak: 1/2 szklanki 

ο przecier pomidorowy 

ο por: 1 sztuka 

ο olej do smażenia 

ο czosnek: 1 ząbek 

ο cebula: 2 sztuki 

ο mała cukinia: 6 sztuk 

ο lubczyk: 1 łyżka 

ο marchewka: 1 sztuka 

ο żółty ser: 10 dag 

ο pieprz 

ο sól 

ο natka selera 

ο vegeta 

 

Etapy przygotowania : 

 

Cukiniom zetnij końce, następnie każdą cukinię roze-

tnij w poprzek na pół lub na 3 części, wydrąż środki 

pozostawiając 1 cm miąższu od spodu. Ugotuj kaszę. 

Posiekaną cebulę, talarki pora i startą marchewkę duś 

na oleju około 5-6 minut, dodaj paprykę pokrojoną 

w drobną kosteczkę i duś z przecierem pomidorowym 

jeszcze 4 min. Zestaw z ognia, wymieszaj 

z przestudzoną kaszą, startym serem i posiekanymi 

ziołami; przypraw solą, pieprzem i vegetą. Farszem 

nadziej cukinie. Zapiekaj w  piekarniku 15-20 minut 

w temperaturze 180 stopni. 

http://www.styl.pl/kuchnia/przepisy 

 

 


