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W TYM NUMERZE: 

Słowo wstępne 

„Last Christmas  
I gave you my heart  
But the very next day  
you gave it away  
This year  
To save me from tears  
I'll give it to someone special” 
 
Kiedy spacerując po centrum handlo-
wym, słuchając radia w aucie, czy też 
po prostu będąc w domu, na kanapie, 
przed telewizorem, usłyszymy piosen-
kę z tymi oto powyżej podanymi sło-
wami, można bez wątpienia stwier-
dzić, że święta zbliżają się do nas wiel-
kimi krokami. Święta Bożego Narodze-
nia, czas przebaczania, dobroci, miło-
ści, to czas, w którym u każdego  
w domu, na wigilijnym stole gości 
dwanaście potraw, a pod pięknie ude-
korowaną choinką czekają prezenty od 
Świętego Mikołaja (w tej roli zazwy-
czaj rodzice :-)). Tak jak na ulicach czy 
w domowym zaciszu, świąteczna at-
mosfera powoli opanowuje wszystkich 
wokół, tak też i w szkole można ją wy-
czuć. Testów jakby mniej, a i zarówno 
uczniowie, jak i nauczyciele jacyś milsi 
(podejrzewam, że perspektywa pre-
zentów ma coś z tym wspólnego ;)). 
Jednak pomimo tak przyjaznej atmos-
fery wokół nas, nie możemy zapomi-
nać o ciężkiej pracy, nie tylko umysło-
wej, z powodu zbliżającego się końca 
semestru, ale także ciężkiej pracy  
w przygotowaniach do studniówki, 
która u nas w szkole odbędzie się  
16 stycznia następnego roku. Tak więc 
czasu niewiele, a roboty nie ubywa, 
wręcz przeciwnie. Lecz nie ma takich 
trudności, których nie pokonalibyśmy 

wspólnymi siłami. Trzeba tylko umieć 
przyjąć konstruktywną krytykę, parę 
słów prawdy oraz nie porywać się z 
motyką na słońce, ponieważ wedle 
przysłowia – „z pustego to i Salomon 
nie naleje” 
Mimo że pogoda za oknem nie jest 
zachęcająca (podobno ma być jeszcze 
gorzej, a podróż do szkoły rano auto-
busem nie należy do najprzyjemniej-
szych, zwłaszcza gdy dwa autobusy 
pod rząd „zapomną” przyjechać, a ko-
lejny, który raczy się pojawić zamiast 
ogrzewania ma włączoną klimatyzację 
(gdzie tu logika? gdzie sens? matury  
z matmy to by nie zdali :-). Otóż trzeba 
się przemóc, bo gdy powiemy, że dziś 
nie opłaca się nam przyjść do szkoły, 
to co będzie jutro? Nie będzie opłaca-
ło się nam iść na urodziny do babci? 
Zadzwonić z życzeniami? Wstać z łóż-
ka? Tu istnieją wyjątki potwierdzające 
regułę :-). 
Ale, ale…! Dość już tego smęcenia, 
żeby nie zanudzać: 
W imieniu redakcji gazetki szkolnej 
chciałabym życzyć wszystkim Wesołych 
Świąt i Szczęśliwego Nowego Roku! 

Angelika Cecelak 
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Wywiad numeru 

W gazetce często drukujemy recenzje książek lub filmów. Autorami tych recenzji są nasze koleżanki i nasi koledzy, 
którzy być może zastanawiają się nad tym, czy w przyszłości nie zająć się pisaniem na poważnie. Zostać zawodowym 
recenzentem bądź krytykiem nie jest jednak łatwo. O arkanach tego zawodu przeczytamy w wywiadzie z panią Ma-
rzeną Dobosz. 

Mateusz Stasiak rozmawia z Marzeną Dobosz, członkinią 
Klubu Krytyki Teatralnej sekcji polskiej Międzynarodo-
wego Stowarzyszenia Krytyków Teatralnych (AICT/IATC) 

Fot. Piotr Stasiak 

Krytyk teatralny – co to za zawód? 

Wymierający! (śmiech). A poważnie – dziś powiemy ra-
czej „recenzent”, bo krytyk teatralny, podobnie jak krytyk 
literacki, czy krytyk sztuki, to osoba, która utrzymuje się  
z pisania o teatrze, sztuce, literaturze. Człowiek solidnie 
wykształcony, świetnie znający się na tym, o czym pisze, 
lubiący chodzić do teatru. Dawniej krytycy teatralni byli 
zatrudniani w gazetach i czasopismach, dziś prasa rezy-
gnuje z działów kulturalnych i krytykom pozostaje działal-
ność akademicka, pisanie książek o teatrze, sporadycznie 
jakaś recenzja, a także zasiadanie w komisjach i jury festi-
wali teatralnych. 

A czym się różni recenzent od krytyka? 

Prestiżem (śmiech). Recenzentem może być każdy, bo 
każdy z nas ma prawo do swojego zdania na każdy temat. 
Żeby zostać krytykiem, trzeba się długo uczyć. Oczywiście, 
jak w każdej dziedzinie, najważniejsza jest ciekawość  
i pasja – bez tego wszystko na nic. Poza tym przydają się 
również pewne predyspozycje, czy może – nie bójmy się 
powiedzieć – nawet talent.  

Jakie to powinny być predyspozycje? 

Najważniejsza jest chyba przekora, dzięki której krytyk 
odnosi się podejrzliwie do tego, co go otacza. W teatrze 
będzie badał znaczenie każdego gestu, każdego słowa, 

będzie pytał, po co reżyser wystawia daną sztukę i dlacze-
go tak, a nie inaczej. I tu przyda się rzetelna wiedza, która 
sprawia, że krytyk umie znaleźć kontekst poszczególnych 
elementów inscenizacji. Inna przydatna cecha to właśnie 
krytycyzm, czyli niezgoda na „bylejakość”, potrzeba pięk-
na, mądrości, dobrej literatury, pięknej muzyki, cieka-
wych pomysłów inscenizacyjnych, walka o poprawną ar-
tykulację na scenie itd. I oczywiście, uczciwość wobec 
siebie i twórców oraz szacunek dla pracy każdej osoby 
zaangażowanej w spektakl. 

Czy są jakieś ogólne kryteria, na podstawie których moż-
na powiedzieć, co jest „byle jakie”, a co dobre czy pięk-
ne? 

Są! Profesjonalista dysponuje odpowiednimi narzędziami 
krytycznymi, za pomocą których opisuje i analizuje przed-
stawienie, tłumaczy jego znaczenie i jeśli odnajduje w nim 
miejsca interesujące, wartościowe, wzruszające, piękne 
to pisze o tym – a pisać musi umieć dobrze – zajmująco, 
mądrze i bez błędów językowych! Krytyk jest kimś w ro-
dzaju pośrednika pomiędzy artystą i widzem, a także po-
między dziełem, a jego twórcą. Widzowi mówi, dlaczego 
uważa dane dzieło za dobre, a artyście wyjaśnia, jak zro-
zumiał jego dzieło, co ono dla niego znaczy. Dzięki temu 
artysta, reżyser czy aktor dostaje komunikat, czy to, co 
robi, jest ważne czy nie. A widz, zanim kupi bilety na 
przedstawienie, wie, czego się spodziewać. 

A co z odpowiedzialnością? W recenzji łatwo chyba moż-
na kogoś skrzywdzić swoim osądem? 

Dlatego nie każdy może być recenzentem i krytykiem. Ten 
zawód wiąże się z ogromną odpowiedzialnością: złym 
słowem można rzeczywiście skrzywdzić, dlatego opinie 
uznanych krytyków są cenne, bo ich słowa muszą mieć 
potwierdzenie w rzeczywistości. Odpowiedzialny krytyk 
nie ocenia ludzi, tylko efekt ich pracy. I co jeszcze ważne: 
recenzent nie może zdradzać zakończenia przedstawie-
nia, streszczenie to nie recenzja. Jeśli zdradza puentę, 
odbiera widzowi przyjemność ze śledzenia akcji i niespo-
dzianki na koniec. 

Dlaczego pani zajęła się krytyką teatralną? 

Najpierw z miłości do teatru. Chciałam robić coś, co spra-
wia mi przyjemność, idealnie, jeśli można jeszcze brać za 
to pieniądze. Po drugie, z zarozumialstwa – chciałam być 

(Ciąg dalszy na stronie 3) 
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pośrednikiem pomiędzy dziełem a widzem, chciałam za-
chęcać do chodzenia do teatru, wskazywać wartościowe 
pozycje. Mam ogromną potrzebę dzielenia się swoimi 
zachwytami albo swoim oburzeniem z innymi ludźmi. 

Gdzie publikuje pani swoje recenzje? 

Większość tekstów pojawia się na moim blogu recenzenc-
kim. Jego nazwa „Teatru Głodna” od razu sugeruje moją 
zachłanność na teatr i szerzej: na kulturę. Niektóre teksty 
ukazują się w kwartalniku Klubu Krytyki Teatralnej 
„Yorik”. 

Czyli większość tekstów ukazuje się w internecie? 

Tak. Zdarzają mi się zamówienia z prasy papierowej, ale 
rzadko. Kultura, jak reszta naszego życia przenosi się po-
woli do internetu. Uważam, że to dobre miejsce. Można 
tu znaleźć teksty profesjonalistów i amatorów, mniej  
i bardziej skomplikowane. Przydatne bardziej lub mniej 
wykształconym czytelnikom i widzom. To jest nasza przy-
szłość. 

Czy myśli pani, że gazety papierowe znikną w ogóle? 

Myślę, że zupełnie nie znikną, ale dzienniki i tygodniki 
opinii tak bardzo ograniczają miejsce na kulturę na swo-
ich łamach, że żeby funkcjonować kultura musi przenieść 
się do internetu. Na papierze zostanie trochę polityki, 
gospodarki, jakieś sensacje. Proszę zwrócić uwagę, że  
w większości czasopism informacje kulturalne znajdują się 
na samym końcu. Po nich już tylko przepisy kulinarne  
i krzyżówka. 

Czy wydaje się pani, że pani działalność ma wpływ na 
życie teatralne? 

Bardzo bym chciała. Zależy mi na tym, żebyśmy wszyscy 
chodzili do teatru, żebyśmy uczyli się czerpać przyjem-
ność z oglądania przedstawień, umieli odróżnić hochszta-
plerów od artystów. I żebyśmy wszyscy pamiętali, że nau-
ka i kultura to największe dobro ludzkości. Wielka polity-
ka i wielkie biznesy po latach nie będą nic warte, będą  
o nas świadczyć piękne teksty, obrazy, architektura, mu-
zyka, cały dorobek kultury. 

Dziękuję za rozmowę. 

(Ciąg dalszy ze strony 2) 

11listopada 1918 roku, po 123 latach Polska odzyskała 
niepodległość. Z tej okazji 11 listopada obchodzimy Świę-
to Niepodległości. Święto to jednak wygląda od pewnego 
czasu bardzo podobnie: tego dnia ludzie zbierają się  
w stolicy, idą ulicami miasta i niszczą wszystko, co stanie 
im na drodze oraz walczą z policją sprowadzaną do War-
szawy z całego kraju. 
W tym roku, jak łatwo się domyślić, wszystko wyglądało 
podobnie. Jednak z raportów policji wynika, że było spo-
kojniej niż rok temu. Zakładam, że „spokojniej” oznacza 
to, iż uczestnicy Marszu Niepodległości nie napadli na 
ambasadę Rosji i nie spalili tęczy na Placu Zbawiciela. 
W tym roku bandyci zdemolowali Plac Waszyngtona, pod-
palali samochody, atakowali policję i stanowili zagrożenie 
dla mieszkańców. Zwykli obywatele boją się świętować  
w ten sposób, chcieliby się cieszyć z kolejnej rocznicy od-
zyskania niepodległości. Nie można wszystkich traktować 
jak chuliganów, ale marsz jest kontrolowany przez pseu-
dokibiców i to oni niestety nadają charakter obchodom. 
Jest to smutne z wielu powodów, również dlatego, że 
będziemy musieli zapłacić za szkody wyrządzone przez 
uczestników marszu. Policja informowała, że zatrzymano 
210 osób, z czego 95 to obcokrajowcy, przeważnie Niem-
cy. Jak widać, nasi sąsiedzi też mają potrzebę pobić się  
z kimś. Najlepiej na koszt kogoś innego. Prezydent Komo-
rowski chce wprowadzić zakaz zakrywania twarzy na ta-

kich marszach. Popieram to. Może dzięki temu uda się 
osądzić tych ludzi i w części zrekompensować straty zwią-
zane z marszem. Poza tym prezydent skomentował posta-
wę chuliganów mówiąc: „To trochę tak, jakbyśmy święta 
Bożego Narodzenia też wykorzystali do tego, żeby teścio-
wej przyłożyć karpiem, a bić się ze szwagrem przy użyciu 
choinki. To jest katastrofa z punktu widzenia dobrych oby-
czajów i opinii o Polsce”. Trudno się nie zgodzić, zwłaszcza 
że trwa to już od jakiegoś czasu. Pytanie, jak długo jesz-
cze… 
Proponuję, by inaczej zorganizować obchody Święta Nie-
podległości. Jeżeli już musimy się bić, to zróbmy z tego 
festyn dla każdego, kto zechce świętować. Czemu nie? 
Można zorganizować wesoły „November Fest” z konkur-
sami: rzut kijem na odległość, rozbijanie kukieł z cukierka-
mi, a dla najbardziej zapalczywych – walki w błocie (albo 
w kisielu) w strojach kąpielowych. Czy „prawdziwych Pola-
ków” byłoby stać na taki pojednawczy gest: zamiast roz-
walać miasto, zróbmy razem coś wesołego albo dobrego… 
Jeśli nie, to może w przyszłym roku zaproponujmy chęt-
nym wycieczkę do Rosji, niech „bojownicy o niepodle-
głość” i „antyfaszyści” zmierzą się z prawdziwym zagroże-
niem. 
 

Mateusz Stasiak 

PATRIOTYZM PO POLSKU 
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Recenzja filmu „Sierpniowe niebo” 

W ostatnich latach powstała masa filmów dotyczą-
cych powstania warszawskiego i co za tym idzie, 
coraz trudniej zachęcić ludzi do kupowania bile-
tów. Reżyser „Sierpniowego nieba”, Ireneusz Do-
browolski, chciał wyróżnić swoją produkcję na tle 
innych i w tym celu wplótł w swój film fragmenty 
nagrywane podczas tej walki. Pomysł ciekawy, ale 
jak się okazało, to nie wystarczyło. 

Fabułę filmu można podzielić na dwie części. Jedna 
z nich dzieje się w czasach współczesnych i opo-
wiada o mężczyźnie, który podczas pracy na budo-
wie znalazł ludzki szkielet oraz dziennik opisujący 
pierwsze dni powstania. Druga zaś przenosi nas  
w okres 1944 roku, gdzie śledzimy losy grupki ludzi 
ukrywającej się w piwnicy oraz Basi, młodej wolon-
tariuszki pomagającej rannym na polu bitwy. 

Pierwszym i największym problemem produkcji 
jest naprawdę fatalne prowadzenie akcji. Przez 
ponad godzinę, średnio co 3-4 minuty, widz jest 
przerzucany między rokiem ’43, rokiem ’44  
i współczesną Warszawą w kolejności przypadko-
wej. Jest to o tyle frustrujące, że z tego powodu  
w filmie nie ma klimatu powstania. Zanim zdążymy 
poczuć grozę czy współczucie dla bohaterów, któ-
rzy znaleźli się w trudnej sytuacji, to przeskakuje-
my do kolejnej sceny. Poza tym, reżyser w ogóle 
nie poświęcił czasu na rozwój swoich bohaterów - 
nie wiemy kim część z nich jest, nie znamy ich cha-
rakterów (w niektórych przypadkach nawet imion), 
nie wiadomo jaką odgrywają rolę w całości i czemu 
właściwie ich wątki mają nas interesować. Muszę 

przyznać, że zakończenie starało się połączyć to 
wszystko w jakąś całość, ale nadal połowa postaci 
jest zwyczajnie niepotrzebna. 

Reszta takich rzeczy jak otoczenie, stroje i praca 
kamery są przyzwoite. Poza okazyjnym trzęsącym 
się obrazem, wszystko jest jak należy. Aktorzy też 
całkiem nieźle się spisali i widać było, że starają się 
wyciągnąć ze swoich ról jak najwięcej. Mimo to 
trudno tutaj mówić o jakiejś szczególnie pamiętnej 
roli, bo mieli zbyt małe pole do popisu. Na ścieżkę 
dźwiękową składają się zarówno utwory nowocze-
sne jak i  piosenki powstańcze. Z jednej strony słu-
cha się ich przyjemnie, ale rzadko kiedy pasują do 
nastroju aktualnej sceny. Poza tym nie pamiętam 
żadnej innej melodii: podczas momentów wojen-
nych, oczywiście, najczęściej słychać odgłosy strze-
lanin, natomiast w czasach współczesnych mamy 
tylko nijakie melodyjki. 

Ta produkcja niby miała za cel przekonanie mło-
dych ludzi, że należy pamiętać o powstaniu i szano-
wać tych, którzy poświęcili w tej walce życie. Pro-
blem w tym, że osoba, która wie cokolwiek o tam-
tych wydarzeniach, nie wyniesie z tego filmu nic,  
a reszta zwyczajnie się pogubi. Naprawdę starałam 
się znaleźć coś, za co mogłabym pochwalić to 
„dzieło”, ale na jedną scenę wykonaną przyzwoicie 
przypada masa nudnych i denerwujących. Wygląda 
to tak, jakby reżysera w ogóle nie obchodziła jego 
własna praca, a sklecił coś tylko po to, by zarobić 
na popularnym temacie. Radzę omijać szerokim 
łukiem. 

Ewa Wachol 

„Zośkowy”  Hyde Park 

Hyde Park, w potocznym znaczeniu, to forum dla swobodnego wypowiadania wszelkich poglądów 

w imię wolności słowa (pod warunkiem nieobrażania królowej :-)).  

Zamieszczane w tej rubryce felietony być może wywołają do tablicy osoby, których dotyczy dany 

artykuł, albo też napiszą do redakcji ci, którzy po prostu chcieliby włączyć się do dyskusji (nie tylko 

uczniowie, również nauczyciele, jak i Dyrekcja szkoły). 
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„ZOŚKA” SECURITY 

 

Kolejny dzień szkoły, wchodzę do budynku LXXXVI 
Liceum Ogólnokształcącego im. Batalionu „Zośka” 
i moim oczom ukazuje się pan ochroniarz…  

Mówię „Dzień dobry” i kieruję się w stronę szatni, 
lecz w połowie drogi słyszę „A gdzie identyfikator?”. 
Słyszę to praktycznie każdego dnia, gdy wchodzę do 
szkoły, ale nie chcę tu dyskutować o samych identy-
fikatorach, które zresztą są uwielbiane i obowiązko-
we noszone przez każdego ucznia naszej szkoły, ale 
o roli ochroniarzy. Właściwie całą ich rolę w szkole 
streściłem w swej krótkiej historii. Poza pytaniem  
o naszą „tożsamość”, pilnowaniem drzwi i patrze-
niem na ekrany monitorów, nie robią nic. Tak, rolą 
ochroniarza jest pilnowanie, ale coś jest nie tak, 
jeśli jego funkcję pełni osoba w wieku emerytal-
nym. Nie mam nic przeciwko samym panom ochro-
niarzom, ale dlaczego za takie „security” mam pła-
cić pięćdziesiąt złotych? Dotychczas w gimnazjum 
czy podstawówce zawsze była osoba, która pilno-
wała wejścia, ale zazwyczaj był to woźny, za które-
go nie musiałem płacić! 

Nie mam nic przeciwko zwiększaniu bezpieczeń-
stwa w szkole, ale jeśli już wydaje się na to pienią-
dze, to niech to reprezentuje jakiś poziom. Nie 
oszukujmy się, kogo powstrzyma taka ochrona?  

Tomasz Krawczyk 

Fot. www.skillsforsecurity.org.uk 

Po co? 

W LXXXVI Liceum Ogólnokształcącym imienia Bata-

lionu „Zośka” w Warszawie, tuż przy drzwiach wejścio-

wych, wszystkich zaszczycających mury naszej placówki 

wita „przemiły” ochroniarz. Na osoby, nie wyglądające 

na uczniów, reaguje równie miłym, co jego osoba, pyta-

niem „A pani/pan do kogo?” Natomiast Ci, którzy 

uczniami są, muszą czuć się zobowiązani do okazania 

identyfikatora - prostokątnego kawałka sztywnego papie-

ru z imieniem, nazwiskiem i zdjęciem, umieszczonego  

w plastiku na smyczy. Jest to jedyna rola owego 

„dokumentu”. W późniejszym życiu szkolnym do nicze-

go absolutnie się nam nie przyda. Ci, którzy go nie oka-

żą ... No właśnie, co z nimi? Takich osób jest wiele, lecz 

szkoła nie przewiduje dla nich żadnych konsekwencji. 

Czasem, pan ochroniarz zażąda od nich legitymacji 

szkolnej, lecz nie po to, aby faktycznie potwierdzić przy-

należność do braci uczniowskiej naszej szkoły, lecz po 

to, aby z wyrazem triumfu na twarzy odnieść ją do sekre-

tariatu.  

Nasuwa się pytanie „Po co?”. Przecież nasz szkolny sze-

ryf po sprawdzeniu owej legitymacji i ocenieniu, co na 

jej podstawie nie jest szczególnie trudnym zadaniem, czy 

osoba okazująca ją spełnia obowiązek szkolny w naszych 

murach, mógłby spokojnie przepuścić ucznia tak, jak po 

sprawdzeniu identyfikatora. Pytanie „Po co?” ma w tej 

sprawie znaczenie fundamentalne. Pojawia się ono już  

w kontekście samej obecności instytucji ochroniarza  

w naszym liceum. Odnoszę nieodparte wrażenie, że jego 

jedynym zadaniem jest kierowanie osób spoza szkoły do 

sekretariatu, choć nawiasem mówiąc trafienie do niego 

nie jest czymś porównywalnym z przemierzeniem labi-

ryntu Dedala - znajduje się on zaraz przy drzwiach wej-

ściowych, których bohatersko strzeże pan "ochroniarz". 

Innym jego zadaniem jest być może snucie pogawędek  

(Ciąg dalszy na stronie 6) 
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w czasie wolnym, którego mu nie brakuje, z nauczyciela-

mi, wychodzącymi na papierosa czy paniami woźnymi.  

Z tym odpowiedzialnym zajęciem, ochrona w „Zośce” 

radzi sobie perfekcyjnie.  

Nasuwa się więc pytanie, czy ochroniarz w naszym li-

ceum faktycznie nie pełni funkcji stróża, mającego pilno-

wać uczniów, aby przypadkiem nie opuszczali szkoły 

przed skończeniem swych lekcji? Lecz to zadanie już nie 

wychodzi mu tak dobrze, jak rozmowy z personelem 

LXXXVI LO. Wielokrotnie widziałem sytuacje, w któ-

rych ten sam bohaterski szeryf, pilnie strzegący, aby nikt 

niepowołany nie przekroczył progu naszej szkoły, po-

zwalał wychodzić uczniom, np. na papierosa. 

Ta sytuacja nie byłaby tak frustrująca, gdyby nie fakt, że 

to uczniowie zobowiązani są do opłat za „ochronę”. Mo-

że nie osiągają one zawrotnych sum, aczkolwiek można 

by je spożytkować w inny sposób. Wobec tego pozwolę 

zadać sobie, jeszcze raz, nurtujące mnie i zapewne nie 

tylko mnie, pytanie: „Po co?” 

Bartek Skrzeszewski 

 

(Ciąg dalszy ze strony 5) 

W tym numerze przybliżę Wam zasady gry w base-
ball. Sport ten jest jednym z najpopularniejszych  
w Stanach Zjednoczonych. Pochodzenie baseballu 
jest niejasne. Ciągle trwają spory, która z wcze-
śniejszych gier mogła dać początek temu sportowi. 
Najczęściej wymienia się krykiet. 

Baseball jest podobny do staroangielskiej gry zwa-
nej runders, w którą grano w Ameryce w XVIII w. 
Zmieniające się stopniowo zasady gry spisano  
w 1845r. W tym roku powstał w Nowym Jorku klub 
the Knickerbockers, w którym grano w baseball. 
Zasady i przepisy gry zostały skodyfikowane przez 
Alexandra Cartwrighta. Przepisy te w wielu punk-
tach odbiegały jeszcze od współczesnych, lecz 
podstawowe zasady pozostały te same. W Base-
ball grają dwie drużyny, z których każda na prze-
mian spełnia rolę strony atakującej (team at bat), 
której zadaniem jest zdobycie punktów i przeszka-
dzającej w tym drużyny broniącej się (fielding te-
am). Zawodnik z drużyny atakującej najpierw odbi-
ja specjalną pałką (potocznie zwaną kijem) piłkę 
rzuconą przez miotacza, po czym rzuca kij i bie-
gnie do najbliższej bazy, aby ją zaliczyć. Jeśli mu 
się uda, to biegnie do kolejnej itd., aż skończy bieg. 
W tym czasie zawodnik z drużyny przeciwnej (tzw. 
łapacz) próbuje złapać piłkę odbitą przez biegnące-
go gracza. Kiedy tego dokona, zawodnik biegnący 
musi zatrzymać się w najbliższej bazie. Wygrywa 
drużyna, która po 9 rundach będzie miała więcej 
punktów. Zawodnik drużyny atakującej zdobywa 
punkt, kiedy zaliczy wszystkie 4 bazy (1 bazę,  
2 bazę, 3 bazę i 4 bazę zwaną domem). Boisko do 
baseballu tzw. baseball diamond jest wycinkiem 

koła o kącie rozwarcia 90°. Boisko podzielone jest 

na dwa wyraźnie kontrastujące ze sobą obszary. 

Tradycyjnie zawodnicy drużyn baseballowych 
ubrane są w trykotowe stroje, składające się z bluz 
z długimi rękawami, długich spodni i podkolanó-
wek, często naciągniętych na spodnie. Trykoty po-
szczególnych drużyn różnią się krojem, barwami  
i znakami. Sportowe buty wyposażone są w blaszki 
na podeszwie, by zwiększyć przyczepność do 
gruntu. Ważnym elementem ubioru zawodników 
jest czapka z daszkiem (baseballówka – baseball 
cap). Szeroki i długi daszek ma za zadanie ochra-
niać oczy przed słońcem. Popularność baseballu 
przyczyniła się do wzrostu popularności tego typu 
czapek, które praktycznie wyparły inne nakrycia 
głowy w codziennym użyciu. Do pozostałych ele-
mentów wyposażenia zawodnika należą: 

(Ciąg dalszy na stronie 7) 

Czy znasz ten sport?  
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kij baseballowy (baseball bat) – lekko stożko-
wy z zaokrąglanym końcem i wygodnym, 
dwuręcznym uchwytem. Wykonywane  
z drewna lub różnych stopów metali (np. 
stopy aluminium). Te ostatnie nie są do-
puszczone do użytku w ligach zawodo-
wych. 

rękawiczki do odbijania (Batter's Glove) - 
dzięki nim pałka nie ślizga się, amortyzuje 
prądy, które przechodzą przez pałkę  
w czasie odbicia oraz zapobiegają odci-
skom na rękach. 

rękawica baseballowa (baseball glove) – du-
ża rękawica, przystosowana do wygodne-
go i skutecznego chwytania piłki. 

piłka (baseball ball) – kauczukowate jądro owi-
nięte jest ciasno wieloma warstwami cien-
kiego sznurka. Pokryta skórą lub skóropo-
dobnym tworzywem ze szwem. 

hełm pałkarza (Batter Helmet) – podobny  
w kształcie do czapki, lecz wzmocniony 
miękką wykładziną i osłoną na ucho wysta-
wione w kierunku nadlatującej piłki,  

osłona (strój) catchera – maska ze stalowych 
drutów, napierśnik i nagolenniki  

 

Janek Hernik 

(Ciąg dalszy ze strony 6) 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Baseball#mediaviewer/File:Baseball1.svg 
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Moja podróż do Londynu 

Od kilku lat fascynuję się futbolem amerykańskim. Co 
niedzielę oglądam rozgrywki najlepszej ligi na świecie - 
NFL. National Football League to amerykańska liga, zrze-
szająca 32 drużyny z całego kraju. Zawodnicy grający  
w każdej z drużyn zarabiają ogromne pieniądze za pełne 
poświęcenie dla tego sportu, za cotygodniową walkę na 
śmierć i życie na boisku. Nie jest więc niczym dziwnym 
fakt, że moim marzeniem było zobaczyć tych zawodni-
ków w akcji na żywo. I to właśnie marzenie się spełniło! 
W niedzielę 26.10.2014 r. miałem zaszczyt brać udział  
w tym wspaniałym wydarzeniu, jakim był mecz Detroit 
Lions — Atlanta Falcons na Wembley w Londynie. Było to 
wspaniałe przeżycie, które zostanie w mojej pamięci na 
zawsze. Wszystko dzięki mojemu tacie, bez którego nie 
zobaczyłbym nigdy meczu NFL na żywo. 

Sobotni poranek upłynął nam na podróży na Wyspy Bry-

tyjskie. Już o 6:00 rano stawiliśmy się na lotnisku F. Cho-
pina, aby o 7:40 wylecieć do Anglii. Po nieco ponad 
dwóch godzinach lotu, wylądowaliśmy na Heathrow. 
Szybka odprawa i już znaleźliśmy się w słynnym londyń-
skim „Underground”. Dojazd do hotelu w pobliżu Wem-
bley zajął nam ponad godzinę, jechaliśmy dwiema różny-
mi liniami metra: Picadilly i Metropolitan. Po dojeździe 
do hotelu poszliśmy zwiedzić okolicę. Zjedliśmy obiad  
i zrobiliśmy zakupy. W okolicach stadionu powstawały już 
strefy kibica, które następnego dnia miały obsłużyć przy-
najmniej 90 tys. kibiców. Miałem przyjemność spotkać 
kibiców z Detroit i z Atlanty. Każdy z nich na hasło 
„Polska” od razu przywoływał postać Sebastiana Jani-
kowskiego - obecnie najlepszego kopacza w lidze, gracza 
Oakland Raiders. W Stanach - kochanego przez miliony 
kibiców zawodnika, w Polsce - anonimowego dla więk-
szości ludzi. Jednak najlepszym zwieńczeniem tak dobre-

(Ciąg dalszy na stronie 8) 
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go dnia było przypadkowe spotkanie z zawodnikiem 
Atlanty Falcons - Devonta Freemanem.  

Doznałem prawdziwego szoku, 
gdy jeden z najlepszych zawod-
ników tegorocznego naboru do 
ligi przeszedł obok mnie. Devon-
ta grał na najlepszym w USA 
uniwersytecie Florida State Se-
minoles, z którymi w tym roku 
wygrał BCS Bowl (najważniejsze 
mistrzostwo USA w uczelnianym 
futbolu). Niestety autografu nie 
zdołałem wziąć, ale zdjęcie uda-
ło się zrobić. Życzyłem mu po-
wodzenia i pożegnaliśmy się. 

Devonta musiał iść na spotkanie drużynowe przed me-
czem. Wróciliśmy do hotelu i odpoczywaliśmy już do 
końca dnia. Do hotelu zaczęli zjeżdżać się kibice z całego 
świata. Strefy kibica pod stadionem były już przygotowa-
ne. Niedziela zapowiadała się niesamowicie. Od samego 
rana tłumy przybywały na Wembley. Po zjedzeniu szyb-
kiego śniadania ustawiliśmy się w kolejce do strefy kibi-
ca. Zakupiłem kilka koszulek, akcesoriów potrzebnych do 
kibicowania. Oczywiście nie zabrakło amerykańskiej 
kuchni. Ogromne burgery z bekonem, podwójnym se-
rem, cebulą wołały do mnie z daleka. Oczywiście nie 
mogłem się oprzeć :)). Poza tymi atrakcjami miałem za-
szczyt zobaczyć i posłuchać Marshalla Faulka, emeryto-
wanego już zawodnika, który jest jednym z najlepszych 
w historii biegaczy w NFL. Niewątpliwą atrakcją było 
wystawienie dla publiczności pucharu Tombardiego - 
popularnego Super Bowl. Wiele wrażeń jak na jeden 
dzień, a to dopiero początek. Około godziny 11:30 zosta-
ły otwarte bramy na trybuny.  

 

Byliśmy jednymi z pierwszych kibiców, którzy weszli na 
trybuny. Gdy tylko to się udało doznaliśmy szoku. 
Ogromny stadion zrobił na nas wrażenie, na mnie  
w szczególności wywarli wrażenie ludzie, którzy biegali 
już po murawie. Rozgrzewali się zawodnicy, których 
przez ostatnie lata najwyżej mogłem obejrzeć w interne-
cie i marzyć, żeby zobaczyć chociaż jednego z nich. Przez 
kolejne pół godziny siedziałem wpatrzony w boisko  

i mówiłem tacie o każdym ważnym zawodniku, który 
brał udział w rozgrzewce. Przyglądałem się jak Julio Jo-
nes czy Devin Hester łapią piłkę jedną ręką, tak jakby od 
niechcenia. Szukałem też Devonty Freemana, którego 
spotkałem poprzedniego dnia. Po zakupieniu jedzenia, 
zestawu składającego się z burgerów, popcornu i coli, 
mogłem rozpocząć kibicowanie. Przed wejściem obu 
drużyn wystąpił zespół muzyczny, który w ten sposób 
otworzył ceremonię wejścia zespołów na murawę. Naj-
pierw weszli zawodnicy Detroit. Po krótkim filmiku pre-
zentacyjnym wbiegli na boisko. Byli wtedy gośćmi, więc 
nie mieli wejścia na miarę gospodarzy tego meczu. Byli 
nimi Falcons. Drużyna z Atlanty wbiegła na boisko wśród 
cheerleaderek, buchającej pary i ognia. Ponad to spea-
ker osobno przedstawił wszystkich zawodników z forma-
cji obronnej, którzy zaczynali ten mecz. Widowisko zgro-
madziło na stadionie niemal 90 tys. ludzi, którzy żywo 
kibicowali obu drużynom przez cały mecz. W pierwszej 
połowie Atlanta pokazała ogień w formacji ofensywnej, 
zdobyli aż 21 punktów, nie stracili ani jednego. Celne 
podania Matta Ryana kreowały skrzydłowych i dawały 
im okazje do zaprezentowania swoich umiejętności. 
Pierwsze przyłożenie w meczu zdobył.…. Devonta Free-
man. Pierwszoroczniak, dla którego było to pierwsze 
przyłożenie w NFL. Wszystko układało się po myśli Fal-
cons. Niestety, w drugiej połowie Detroit doszli do głosu. 
Celne podanie Matta Safforda do niepilnowanego Gol-
den Tatea dodało wiatru w żagle Lwów z Detroit. Dopro-
wadzili do wyniku 21:19, zatrzymali zegar meczowy na 
jedną sekundę przed końcem meczu. Na boisko wszedł 
kopacz Detroit, który trafiając do bramki mógł dać zwy-
cięstwo Lions. Cały stadion w ciszy obserwował wydarze-
nia na boisku. Matt Prater kopnął piłkę z 30 jardów  
i… nie trafił do bramki! Cały stadion oszalał, kibice Fal-
cons wznieśli ręce w górę. Nagle sędziowie rzucili flagi 
na boisko. Oznaczało to przewinienie po stronie Lions, 
opóźnianie gry. Zespół z Detroit został cofnięty o 5 jar-
dów i dostał ponowną szansę kopania do bramki. Matt 
Prater tym razem pewnie trafił między słupki i dał zwy-
cięstwo gościom. Zawodnicy, kibice Atlanty z niedowie-
rzaniem patrzyli na to co się właśnie stało. Właśnie prze-
żyli podróż z nieba do piekła. Zawodnicy Lions wbiegli na 
murawę i rzucili się na Pratera, który celnym kopnięciem 
dał cenne punkty w tabeli dla Detroit. Stadion opuścili-
śmy z opuszczonymi głowami, lecz ze świadomością, że 
właśnie byliśmy świadkami jednego z najlepszych meczy 
w historii. Na szczęście mieliśmy hotel pod stadionem, 
nie musieliśmy pchać się wraz z tłumem do metra. Kibice 
stali w kolejce na stacje metra nawet kilka godzin po 
meczu, czekali na swoją kolej. Atmosfera w niczym nie 
przypominała tej, którą znamy z piłkarskich stadionów. 
Nikt nic nie zniszczył, nikt nikogo nie wyzywał i nie pobił. 
Wszystko było na najwyższym poziomie. Nie potrzebne 
były służby porządkowe ani policja. W hotelu kibice dys-

(Ciąg dalszy ze strony 7) 
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Zawodnik Devonta 
Freeman z autorem 
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Autor na trybunach przed meczem 
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Rozwiązania prosimy przesyłać na adres :  
gazetka.zoska@o2.pl do dnia 30 stycznia 2015 r. Wśród osób, które nadeślą najwięcej poprawnych odpowiedzi, 
rozlosujemy bon Empiku o wartości 25 złotych. 
Zwycięzcą poprzedniego konkursu został Tomek  Niemyjski z kl. II c .  Nagroda do odbioru w bibliotece szkolnej. 
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kutowali i siedzieli wspólnie do późnych godzin. Niedzie-
lę zakończyliśmy zakupami i odpoczynkiem. W ponie-
działek rano zjedliśmy szybkie śniadanie. Wyspani wyru-
szyliśmy do centrum, aby wykorzystać kilka godzin przed 
wyjazdem na lotnisko, na zwiedzanie Londynu. Zo-
baczyłem Big Bena, London Eye, Buckingham Palace, 
Trafalgar i Leicester Square oraz Oxford Street. Mimo 
małej ilości czasu, zobaczyliśmy wiele.  

Po południu wyruszyliśmy metrem na lotnisko. Po dłu-
giej podróży przeszliśmy odprawę, spędziliśmy godzinę 
na strefie wolnocłowej i udaliśmy się do gate’u. Po go-
dzinie 19:00 wylecieliśmy do naszej ukochanej stolicy. 
Opuściłem Anglię w świetnym humorze, spełniły się mo-

je największe marzenia. Opu-
ściłem Anglię także z obietni-
cą, że wrócę tam za rok, na 
kolejny mecz futbolu amery-
kańskiego na Wembley.  

Było to wspaniałe przeżycie, 
podróż, dzięki której pozna-
łem lepiej amerykańską  
i angielską kulturę w myśl 
zasady: TRAVELLING BROA-

DENS YOUR MIND. Polecam wszystkim odwiedzenie 
Londynu i wspaniały sport, jakim jest futbol amerykań-
ski.  

Janek Hernik 

(Ciąg dalszy ze strony 8) 
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Mecz na stadionie Wembley 

K o n k u r s  „ Z g a d n i j !  K t o  t o  j e s t ? ”  
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6. Przygotuj lukier: utrzyj białko z cukrem pudrem. Do smaku możesz dodać kilka kropel soku z cytryny. 
Żeby zrobić kolorowy lukier, możesz dodać do niego odrobinę soku jagodowego albo malinowego.  

7. Jeszcze ciepłe pierniczki posmaruj lukrem, możesz je też posypać kolorową lub czekoladową posypką, 
ozdobić rodzynkami, kandyzowanymi owocami lub jadalnymi perełkami.  

8. Kiedy pierniczki wystygną, przełóż je do metalowych puszek z pokrywkami, żeby zmiękły do Bożego 
Narodzenia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Składniki: 

 

Lukier: 

 

mąka pszenna 500 g 

miękkie masło lub mar-
garyna 

120 g 

cukier puder 200 g 

płynny miód 200 g 

jajko 1 sztuka 

soda oczyszczona 1 łyżeczka 

przyprawa do pierni-
ków 

2 łyżki 

białko jajka 1 sztuka 

cukier puder 200 g 

Propozycje kulinarne 

 

LXXXVI  LICEUM 

OGÓLNOKSZTAŁCĄCE  W  WARSZAWIE 
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Świąteczne pierniczki na Boże Narodzenie 

Sposób przygotowania: 

 

1. Przygotuj stolnicę i kuchenną wagę. Odważ mąkę, cukier puder, 
miód i masło.  

2. Wymieszaj na stolnicy mąkę z sodą oczyszczoną, przyprawą do 
pierników i cukrem pudrem, dodaj tłuszcz i posiekaj całość 
ostrym nożem. Zrób dołek i wlej do niego miód oraz jajko. Wy-
rób ciasto.  

3. Gotowe ciasto rozwałkuj na podsypanej mąką stolnicy na gru-
bość ok. 3 mm.  

4. Wykrawaj foremkami dowolne kształty i układaj pierniczki na 
blasze, wyłożonej papierem do pieczenia. Pamiętaj, żeby nie 
układać ich zbyt blisko siebie, bo pierniczki podczas pieczenia 
urosną.  

5. Nagrzej piekarnik do 180 st. C i piecz pierniki przez ok. 10 min.  

www.winiary.pl 

 

https://www.winiary.pl/potrawy.aspx/3483/maka
https://www.winiary.pl/potrawy.aspx/60860/cukier-puder
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