
 

  

CLXIII Liceum Ogólnokształcące w Warszawie   
      

 

STYCZEŃ 2022 

 

W styczniowym numerze przeczytacie: 
 

 z okazji 10. wydania szkolnego czasopisma specjalny wywiad z 

burmistrzem Marianem Mahorem m.in. o budowie naszego li-

ceum, 

 tekst o dawnych i wspo łczesnych tradycjach s wiątecznych, 

 artykuł wyjas niający zjawisko inflacji,  

 recenzje filmo w i ksiąz ek dobrych na długie i zimowe wieczory, 

 o tajemniczej wyspie, kto rej historia mrozi krew w z yłach, 

 na temat głos nych katastrof lotniczych, w kto rych brali udział 

piłkarze, 

 spacerze na Ż oliborz, kto ry będziecie chcieli powto rzyc ! 

 

I wiele więcej... 

LICEALNIK 
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W tym numerze: 

Temat numeru: wywiad z 

gos ciem specjalnym – Pa-

nem Marianem Mahorem 

–  Burmistrzem dzielnicy 
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str. 4 

Z życia szkoły: Mikołaj 

2021   

str. 8 

Z życia szkoły: Cooltural-
na Wesoła  

str. 10 

Z życia szkoły: „Wesele” 

bliz ej nas  

str. 12 

Z życia szkoły: Kolejne 

warsztaty z edukacji me-

dialnej 

str. 14 

Z życia szkoły: SBP - Ty 
zaproponuj, na co wydamy 
pieniądze, by w szkole by-
ło jeszcze przyjemnie 

str. 15 

O tym się mówi: Inflacja 
w Polsce dotyka wszyst-
kich  

str. 16 

 

Okno na świat: Mikrowę-

dro wki po Warszawie i okoli-

cach. #2 – Ż oliborz  

str. 25 

Bliżej przeszłości: S więta 

dawniej i dzis   

str. 29 

Dział recenzji filmowych: 

Kolor prawdy  

str. 32 

Dział recenzji filmowych: 

„Czeka cię wielki wybo r – co 

wybierzesz?”   

str. 34 

Dział recenzji książkowych: 

Niedopasowana 

str. 37 

Dział o zdrowym stylu ży-

cia: Dieta - sposo b na odchu-

dzanie czy styl z ycia?  

str. 38 

W temacie sportu: Vademe-
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A do Ż...  
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Okiem licealisty: O gu-

stach się dyskutuje  
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W czasie przerwy str. 51 

Dział inspiracji kulinar-

nych: Leszcz w sosie pomi-

dorowym po mazursku 

str. 46 

Okiem licealisty: Czy 

asertywnos c  nas wzmac-

nia?    

str. 22 

Okno na świat: Najstrasz-

niejsza wyspa s wiata   

str. 23 

W temacie sportu: Piłkar-

skie katastrofy w przestwo-

rzach  

str. 42 

Dział inspiracji kulinar-

nych: So jka gliniecka 

str. 47 

Dział inspiracji kulinar-

nych: Kurabiedes – greckie 

ciasteczka   

str. 48 

To się czyta: Polecane ksiąz -

ki na zimę 

str. 50 
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 Słowo od redakcji 

Drodzy Czytelnicy! 

 Koniec i początek nowego roku to zawsze czas refleksji, planowania i posta-

nowien  . Moz e to nie przypadek, z e włas nie w styczniu oddajemy do rąk czytelni-

ko w 10. wydanie „Licealnika”. Jest to dla nas ogromny powo d do dumy, z e regular-

nie publikujemy nasze szkolne czasopismo, zespo ł redakcyjny nieustannie się po-

większa i rozwija, ciągle tez  zyskujemy nowych odbiorco w. Nasi dziennikarze nie 

ustają w pracy. Wszystkich, kto rzy chcą doskonalic  swo j warsztat, zdobyc  pierwsze 

dos wiadczenie dziennikarskie i z pasją opowiadac  na temat otaczającej nas rzeczy-

wistos ci zapraszamy do dołączenia do naszej redakcji.  

 Ż okazji nowego roku i 10. numeru czasopisma postanowilis my przygotowac  

specjalną publikację, a w niej ciekawy wywiad z gos ciem specjalnym – Burmi-

strzem dzielnicy Wesoła – Panem Marianem Mahorem, kto ry odpowiada na pytania 

dotyczące m.in. wyczekiwanej budowy liceum. Informujemy tez  o „mikołajkowym” 

wsparciu udzielonym naszej szkole przez firmę  DXC Technology oraz o zrealizowa-

nych projektach medialnych i rozpoczynającej się II edycji  Szkolnego Budz etu Par-

tycypacyjnego. Chociaz  Boz e Narodzenie juz  za nami, zapraszamy do lektury arty-

kułu o zwyczajach s wiątecznych oraz przeglądu ciekawostek kulinarnych pozyska-

nych od uczestniko w Dzielnicowego Konkursu „Boz onarodzeniowe Tradycje Kuli-

narne”. Poza tym – jak zawsze – duz o artykuło w o tematyce podro z niczej, felietony, 

ciekawostki historyczne oraz sportowe, recenzje ksiąz ek, filmo w a takz e spektaklu 

teatralnego, kto ry obejrzelis my w Teatrze Polskim.  

 Skład obecnego numeru zamykamy 24 stycznia 2022 – ro wno 100 dni przed 

pierwszą w naszej szkole Maturą. Na tradycyjną zabawę studnio wkową – z powodu 

sytuacji epidemicznej – nasi maturzys ci zmuszeni są trochę poczekac , ale nasza Re-

dakcja przyłącza się do kierowanych do nich z yczen … połamania pio r na Maturze, 

czyli takiej weny two rczej, z e pio ro nie wytrzyma tempa pisania! 

Wszystkim czytelnikom naszego czasopisma życzymy dobrego, pełnego suk-

cesów i satysfakcji 2022 roku! 
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   TEMAT NUMERU 

O TYM SIĘ MÓWI 

Bardzo dziękujemy, że zechciał Pan 

w natłoku obowiązków spotkać się z nami i 

udzielić wywiadu do dziesiątego numeru na-

szej szkolnej gazetki „Licealnik”.  

Wiemy, że jest Pan teatrologiem i reżyserem. 

Ukończył Pan studia na paryskiej Sorbonie i 

Uniwersytecie Jagiellońskim. Ciekawi nas, 

skąd u Pana zainteresowania teatrem? 

W podstawo wce i szkole s redniej, praktycznie do 

ostatniej klasy, byłem przekonany, z e po jdę na 

studia na „s cisły” kierunek. Jednak w III klasie 

zmieniono nam nauczyciela od matematyki i to 

wystarczyło, z ebym kompletnie stracił zapał do 

tego przedmiotu. Jednoczes nie w tym samym 

czasie zapisałem się do ko łka teatralnego w 

os rodku kultury. Pierwszym przedstawieniem, 

kto re zagralis my,  była „Żielona Gęs ” Gałczyn -

skiego będąca czyms  w rodzaju kabaretu – dow-

cipne skecze. Do dzis  je pamiętam. To włas nie 

tam „zaraziłem się” teatrem. Dlatego juz  w klasie 

maturalnej nie miałem wątpliwos ci, z e teatr jest 

tym, czym chcę się w przyszłos ci zajmowac . My-

s lałem wtedy o rez yserii, ale… byłem tez  s wiet-

nym aktorem. Czułem, z e rozbudził się we mnie 

talent do występowania na scenie. 

Czy ma Pan jeszcze jakieś inne pasje? 

Piłka noz na. Jeszcze przed rozpoczęciem przygo-

dy z teatrem bardzo duz o grałem i mys lałem, z e 

będę piłkarzem. Teraz planuję odbudowac  swoją 

kondycję i wstąpic  do jakiejs  grupy, kto ra regu-

larnie rozgrywa mecze. Grałem tez  w tenisa. Mo-

ją mocną stroną w uprawianiu tego sportu była 

znakomita kondycja, kto ra jest zresztą podstawą 

wszystkich dyscyplin sportowych. W tenisie, jes li 

udawało mi się dojs c  do decydującego seta, było 

pewne, z e wygram. Przeciwnicy juz  nie dawali 

rady, a ja jeszcze miałem takie pokłady siły, z e 

dopiero się rozkręcałem. Moją pasją jest takz e 

gra w szachy, ale z z ywymi ludz mi, nie kompute-

rem. Staram się byc  w tym coraz lepszy.  

Śledząc Pana social media takie jak np. Face-

book, trudno nie dostrzec, że lubi Pan podró-

żować. Czy są takie miejsca, które szczególnie 

przypadły Panu do gustu? 

Moim ukochanym miastem jest Paryz , w kto rym 

spędziłem kilkanas cie lat. Byłem i jestem w nim 

zakochany, wracam do niego jak do swojego dru-

giego rodzinnego miasta. Krako w ro wniez  jest mi 

bardzo bliski, poniewaz  spędziłem w nim lata 

studenckie. Lubię tez  Nowy Jork, kto ry zwiedza-

łem jako turysta przez prawie po ł roku. Żmienił 

się tak jak Paryz , ale wciąz  jest uroczy.  

Co sprawia Panu największą przyjemność w 

pełnieniu funkcji burmistrza? 

Moz liwos c  realizowania swoich marzen  

i pomysło w wobec dzielnicy. Nie ukrywam, z e 

dopiero funkcja gło wnego burmistrza pozwala w 

pełni wcielac  w z ycie własne wizje. Mieszkam w 

Wywiad z gościem specjalnym – 

Panem Marianem Mahorem –  

Burmistrzem dzielnicy Wesoła   
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   TEMAT NUMERU 

O TYM SIĘ MÓWI 

Wesołej juz  prawie 30 lat. Moje dzieci – zaro wno 

syn, jak i co rka – uczęszczały do gimnazjum przy 

ul. Klimatycznej. Towarzysząc im, dostrzegałem 

w dzielnicy sporo problemo w, zwłaszcza w tzw. 

infrastrukturze społecznej, czyli np. w sieci szko ł 

– brak liceum był znaczący. Ża niewystarczającą 

uwaz ałem takz e infrastrukturę związaną z kultu-

rą. Mogę Wam zdradzic , z e włas nie dzisiaj (w 

dniu przeprowadzania wywiadu – przyp. red.) 

na Sesji Rady m. st. Warszawy będzie uchwalany 

budz et na budowę kulturoteki w Starej Miłos nie, 

kto ra powstanie na terenie przylegającym 

do szkoły przy ul. Klimatycznej. Planujemy posta-

wic  tam nowoczesny budynek, w kto rym znajdzie 

się siedziba os rodka kultury, biblioteka, a takz e 

profesjonalna scena, sala widowiskowa oraz ro z -

ne atelier do uprawiania sztuki. Powinno udac  się 

zrealizowac  to w latach 2023/2024.  

Cieszymy się bardzo, że już od trzech lat jeste-

śmy uczniami CLXIII LO w Warszawie. Reali-

zujemy wiele projektów. Jak Pan postrzega 

funkcjonowanie naszej szkoły? 

Jestem pod wraz eniem tego, jak radzicie sobie w 

tych trudnych warunkach lokalowych i pandemii 

oraz jak zgodnie funkcjonujecie w jednym obiek-

cie z młodszymi kolez ankami i kolegami. Nie 

otrzymuję z adnych sygnało w dotyczących kon-

flikto w pomiędzy licealistami i uczniami szkoły 

podstawowej, a przeciez  w ro z nych placo wkach 

ro z nie bywa ze wspo łdziałaniem dzieci i młodzie-

z y o takiej rozpiętos ci wiekowej. Słyszę od nau-

czycieli SP 385 oraz rodzico w, z e nawet troszczy-

cie się o dzieci z młodszych klas i jestes cie dla 

nich jak starsi, dodatkowi opiekunowie.  

Podziwiam takz e Wasze wyniki edukacyjne oraz 

realizowane przez Was szkolne projekty. Ż nie-

cierpliwos cią czekam na pierwszą maturę w Wa-

szym liceum. Kon cząc ten wątek, chcę podkres lic , 

z e macie wyjątkową Panią Dyrektor, kto ra jest 

osobą nietuzinkową i  s wietnie radzi sobie pod 

kaz dym względem, takz e organizacyjnie. Jest 

otwarta na rozmowę z Wami, na nowe pomysły i 

jest doskonałym menadz erem dla wspo łpracow-

niko w. Na pracy nauczycieli i Waszych staraniach 

opieram swo j optymizm wobec poziomu eduka-

cyjnego w CLXIII LO i przyszłych matur.   

Niezmiernie raduje nas, że to za Pana kadencji 

rozpoczęto prace nad wybudowaniem budyn-

ku dla CLXIII LO. Czy w przeciągu najbliższych 

dwóch lat liceum powstanie? 

W listopadzie podpisalis my umowę 

z wykonawcą, czyli z firmą, kto ra rozpocznie bu-

dowę liceum. Umowa zakłada, z e w listopadzie 

2023 roku budynek będzie odebrany. Sprawdzali-

s my osiągnięcia firmy i przekonalis my się, z e jest 

ona wiarygodna. Ma na koncie kilka inwestycji w 

Warszawie – zrealizowała między innymi budo-

wę Biblioteki Publicznej w Rembertowie, wiele 

z łobko w i przedszkoli, a takz e obiekto w sporto-

wych i kulturalnych w innych dzielnicach. Co 

waz ne, wybrana firma zna procedury,  wymaga-

nia i standardy realizacji takich inwestycji w War-

szawie – to bardzo ułatwia wspo łpracę. Spotkanie 

z wyłonionym wykonawcą było bardzo meryto-

ryczne, jestem przekonany, z e firma jest w stanie 

wykonac  zamo wienie w ciągu 24 miesięcy. Bar-

dzo na to liczę. Nawet jes li terminy się przesuną,  

to z pewnos cią uda się przenies c  liceum do nowe-

go budynku najpo z niej na przełomie stycznia i 

lutego 2024 r., czyli po pierwszym semestrze ro-
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   TEMAT NUMERU 

O TYM SIĘ MÓWI 

ku szkolnego 2023/2024. 

Jakie były przyczyny opóźnienia w budowie 

liceum? 

Przyczyną był przede wszystkim długi czas prze-

konywania Rady Warszawy, z e to liceum jest po-

trzebne. Następnym problemem było otrzymanie 

s rodko w na budowę, poniewaz  kondycja finanso-

wa Warszawy naprawdę nie jest najlepsza. Jest to 

spowodowane ro z nymi działaniami rządu, kto re 

nadwyręz ają moz liwos ci finansowe stolicy. Jed-

nak Wy cały czas udowadniacie, z e powstanie li-

ceum w Wesołej to był genialny pomysł! Dowodzi 

tego duz a liczba chętnych oraz Wasze liczne suk-

cesy. 

Jakie są plany zagospodarowania terenu wo-

kół nowego budynku liceum i czy jest szansa 

na powstanie nowych obiektów sportowych? 

Liceum powstanie na terenie, kto ry pierwotnie 

miał byc  przeznaczony na budowę kompleksu 

sportowego „Groszo wka”. Miały tam byc  2 boiska 

do piłki noz nej.  Usunęlis my z projektu jedno boi-

sko i to włas nie na jego miejscu powstanie li-

ceum. Projekt obiektu sportowego wciąz  jest w 

naszej „zamraz arce” i chcemy go natychmiast po 

wybudowaniu liceum zaktualizowac  i „odmrozic ”. 

Kompleks będzie składac  się z duz ego boiska do 

piłki noz nej o trawiastej lub sztucznej nawierzch-

ni, biez ni oraz trybun na przynajmniej 300 oso b, 

a takz e oczywis cie z zaplecza technicznego, czyli 

szatni, budynku klubowego i pokoju sędziowskie-

go. W planach jest takz e powstanie hali sporto-

wej, kto ra będzie nieco mniejsza niz  ta na ul. Kli-

matycznej, ale większa niz  standardowa szkolna 

sala gimnastyczna. Żnajdowac  się w niej będzie 

pełnowymiarowe boisko do piłki ręcznej, siat-

ko wki i koszyko wki. Na miejscu ujętego  w pro-

jekcie tzw. „boiska wielofunkcyjnego” powstanie 

lodowisko plenerowe. 

Co uważa Pan za swój największy sukces? 

Jes li chodzi o moje artystyczne działania, to na 

pewno największym sukcesem jest przetłumacze-

nie dwo ch sztuk teatralnych z języka francuskie-

go i ich publikacja w renomowanym miesięczniku 

„Dialog”. Niewątpliwie sukcesem jest takz e wyre-

z yserowanie przez mnie tych sztuk 

w profesjonalnych teatrach w Radomiu i  Żielonej 

Go rze. To były bardzo udane inscenizacje. 

W mojej samorządowej działalnos ci osiągnięciem 

na pewno jest doprowadzenie do budowy budyn-

ku naszego liceum. Jestem przekonany, z e jest to 

epokowe wydarzenie, poniewaz  nie tylko teraz 

zmienia jakos c  z ycia wielu ucznio w i mieszkan -

co w dzielnicy, lecz takz e kolejnych pokolen . Li-

ceum w Wesołej pozwoli całej rzeszy  młodych 

ludzi  oszczędzic   cenny czas, kto ry traciliby w 

podro z y do innych częs ci Warszawy w drodze do 

szkoły. Tego argumentu uz ywałem w rozmowach 

z warszawskim ratuszem. Budowa liceum w We-

sołej ma sens, bo ratuje naszej  młodziez y  czas, 

kto ry będzie mogła pos więcic  na rozwo j pasji, za-

interesowan , talento w itd.  

Czy ma  Pan w Wesołej swoje ulubione miejsca 

do spędzania wolnego czasu?  

Las. Żdecydowanie las, po kto rym spaceruję. Lu-

bię tez  biegac  i jest to cos , do czego zamierzam 

wro cic , niestety ciągle przesuwam ten moment o 

kolejny rok. 
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   TEMAT NUMERU 

O TYM SIĘ MÓWI 

Z okazji zbliżających się Świąt chcielibyśmy 

zapytać Pana o to, jak Pan spędza święta i ja-

kie są Pana ulubione potrawy? 

S więta spędzam rodzinnie, to znaczy ze swoimi 

dziec mi. A ulubioną potrawą był dla mnie zawsze 

smaz ony – niestety! - karp. Mogę go jes c  codzien-

nie. 

 

Bardzo dziękujemy za rozmowę i, korzystając 

z okazji, życzymy Panu zdrowych i wesołych 

świąt oraz samych sukcesów w nowym 2022 

roku! 

 Wywiad z Panem Burmistrzem przeprowa-

dzili:  

Michalina Andrychowicz,  
Tomasz Garnuchowski,  

Tomasz Piotrowski. 

Podczas wywiadu Burmistrz wręczył w imieniu prezydenta Warsza-

wy Wojciechowi Dziewulskiemu – szkolnemu dziennikarzowi, uczniowi naszego 

liceum – dyplom stypendysty „Sapere Auso” – programu adresowanego do naj-

zdolniejszych uczniów z warszawskich szkół ponadpodstawowych. 
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   BIEŻ ĄCE WYDARŻENIA W LO 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

Mikołaj 2021  

Nikt z nas nie spodziewał się, że pod koniec 

ubiegłego roku kalendarzowego na naszą 

szkołę spadnie lawina prezentów. Stało się 

tak, dzięki staraniom jednego rodziców z kla-

sy IB, który sprawił, że otrzymaliśmy darowi-

znę w postaci mebli, akcesoriów komputero-

wych i różnorodnego wyposażenia szkolno-

biurowego. 

 Firmą, kto ra postanowiła doposaz yc  naszą 

szkołę jest DXC Technology, o kto rej obecnie jest 

głos no między innymi z powodu nowej siedziby 

mieszczącej się w imponującym architektonicznie 

warszawskim biurowcu Skyliner przy Rondzie 

Daszyn skiego.  

 Pojawienie się nowego sprzętu- zwłaszcza 

w tak duz ej ilos ci zrobiło nieco zamieszania, ale 

spowodowało tez  euforyczny zachwyt. Prawdzi-

wym wyposaz eniowym hitem stały się mobilne 

stoły na ko łkach. Meble okazały się niezwykle 

funkcjonalne, poniewaz  łatwo je złoz yc  lub dzięki 

ko łkom szybko ustawic  w sposo b odpowiadający 

potrzebom zajęc . Magiczne moce – przyciągające 

nawet do miejsc w pierwszym rzędzie – cały czas 

wykazują wygodne i nowoczesne krzesła do kom-

pletu. Żdecydowalis my, z e te sprzęty staną się 

wyposaz eniem auli szkolnej.  

 Administrator sieci komputerowej, kieru-

jąc się sugestiami nauczycieli i ucznio w, wyposa-

z ył stanowiska komputerowe w  całym budynku 

w nowe monitory, klawiatury i myszki, a nauczy-

ciele obydwu naszych szko ł z rados cią przyjęli , 

odpowiadającą potrzebom licznej kadry pedago-

gicznej, pojemną lodo wkę. 

 Panowie z obsługi, ro wniez  w przestrzeni 

auli, z wygodnych kanap i ekrano w akustycznych 

wyczarowali kącik ciszy.  

 Kolejny cichy zaułek wyposaz ony w funk-

cjonalne siedziska pojawił się w częs ci hali spor-

towej uz ytkowanej przez licealisto w. Moz e w ra-

mach drugiej edycji Licealnego Budz etu Partycy-

pacyjnego zaaranz ujemy tu miniczytelnię lub ką-

cik s niadaniowy. Pomysły powstają. 

 Teraz oswajamy  sympatyczne, kolorowe 

tablice z hartowanego szkła. Juz  niekto re wpisały 

się w przestrzen  rekreacyjną jako tablice infor-

macyjne wykorzystywane przez LO i SP. Instala-

cja otrzymanych ekrano w poprawiła akustykę w 

wydzielonych w obszarze hali sportowej prze-

strzeniach edukacyjnych. Jednoczes nie powstały 

tez  nowe powierzchnie  do prezentacji prac 

i  projekto w. 

 Dzięki darowiz nie kontynuujemy działania 

proekologiczne. Powoli rozstawiamy podarowane 

nam liczne, wspierające segregację s mieci s miet-

niki (to kontynuacja działan  zainaugurowanych 

przez SP nr 385) oraz przygotowujemy się do na-

sadzen  ciekawych ros lin w ramach zgłoszonej 

przed dwu laty akcji „uzieleniania” szkoły. 

 Pracownicy DXC Technology, s ledząc spo-

so b zagospodarowania darowizny, rozwaz ają 

przekazanie nam kolejnych potrzebnych sprzę-

to w, a nasze apetyty rosną, by dzięki temu impul-

sowi poprawic  funkcjonalnos c  i estetykę prze-

strzeni szkoły. 

Redakcja 
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Tuż przed świętami odbyła się 

premiera podcastów, których 

autorami są uczniowie naszego 

liceum. Młodzież w ramach  

projektu edukacyjnego realizo-

wanego przez naszą szkołę i Bi-

bliotekę Publiczną w Wesołej 

przygotowała je pod czujnym 

okiem dziennikarek z Torby re-

portera i podcastera. Licealiści 

podczas warsztatów dowiedzie-

li się, jak w formie nagrania 

stworzyć niezwykłe opowieści i 

wykorzystali swoją wiedzę w 

bardzo profesjonalny sposób. 

Uczniowie udali się z mikrofonami i dyktafo-

nami do różnych ludzi związanych z naszą 

dzielnicą, by zapisać ich niesamowite historie, 

które wbijają w fotel. Przeczytajcie, jak ucz-

niowie LO wspominają tworzenie podcastów. 

 „Dobra, to moz e zacznę tak... nie, moz e ina-

czej… Żaraz, a co ja włas ciwie miałem powie-

dziec ?” – takie mys li krąz yły mi  po głowie, gdy 

drzwi od biblioteki otworzył Wien czysław Pyrza-

nowski. Byłem skołowany i powitałem pana Py-

rzanowskiego najpros ciej jak potrafiłem. Potem 

było juz  łatwiej. Dwie godziny rozmowy upłynęły 

jak 15 minut. Mimo stresu udało mi się przepro-

wadzic  wywiad nawet z lepszym skutkiem niz  się 

spodziewałem. Pan Wien czysław zaimponował 

mi swoją wiedzą i duszą artysty, a po spotkaniu z 

nim wro ciłem jakby odmieniony i ucieszony, z e 

miałem okazję poznac  tego człowieka. Przyznam, 

z e w czasie spotkania mys lałem tylko o tym, aby 

wypas c  jak najlepiej i nie wiedziałem, co czuły 

wtedy Maria i Weronika, kto re mi towarzyszyły. 

Jedna z nich mys lała pewnie o tym, by przez przy-

padek nie wyłączyc  urządzenia do nagrywania, a 

druga, z eby zdjęcia były jak najlepszej jakos ci. 

Warto jednak podkres lic , z e gdyby nie one, pod-

cast nie ujrzałby s wiatła dziennego. W związku z 

tym z tego miejsca bardzo wam dziękuję” – Woj-

ciech Dziewulski, dziennikarz „Licealnika” z klasy 

II A. 

 „Ż całych warsztato w najbardziej podoba-

ło mi się montowanie s ciez ek dz więkowych w 

programie AudaCity, poniewaz  było to powiązane 

z moimi muzycznymi zainteresowaniami. Opro cz 

tego ciekawe było nagrywanie swojego głosu do 

podcastowego mikrofonu. Mogłem wyobrazic  so-

bie, jak wygląda praca w radiu” – Szymon Miecz-

kowski, dziennikarz „Licealnika” z klasy III C . 

 „Jestem zadowolona z warsztato w podca-

stowych. Odczuwałam przyjazną atmosferę, dzię-

   BIEŻ ĄCE WYDARŻENIA W LO 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

Coolturalna Wesoła 



 

11 

   BIEŻ ĄCE WYDARŻENIA W LO 

Z ŻYCIA SZKOŁY 

ki kto rej praca szła pomys lnie. 

Uwaz am to za nowe dos wiad-

czenie i miłe wspomnienie na 

długi czas” –Kinga Kosowska, 

dziennikarka „Licealnika” z 

klasy III C. 

 „Żajęcia były s wietne, 

miła atmosfera, najlepsi pro-

wadzący i oczywis cie piękne 

owoce naszej cięz kiej pracy. 

Nauczyłem się bardzo duz o, 

m.in. jak tworzyc  pytania do 

wywiadu, jak robic  podcasty, 

przycinac  i ulepszac  nagrania oraz jak korzystac  

ze sprzętu nagrywającego” – Tomek Piotrowski, 

uczen  klasy III D. 

 „Warsztaty podcastowe to było dla mnie 

bardzo ciekawe dos wiadczenie, przez kto re mo-

głam zobaczyc , jak się robi podcasty, ale i stwo-

rzyc  razem z druz yną własny podcast. Choc  wie-

dzy, jak dla osoby nieobeznanej w temacie, było 

duz o, to moz na było wszystko dobrze zrozumiec  

i cieszyc  się przy tworzeniu” – Aleksandra S wie-

tlicka, dziennikarka „Licealnika” z klasy III C. 

 „Wykonywanie podcasto w bardzo mi się 

podobało. Czuję, z e wykonałem spory progres i 

pozwoli mi to teraz pisac  lepsze artykuły i wyko-

nywac  kolejne słuchowiska. Atmosfera podczas 

warsztato w była bardzo przyjazna, ale zarazem 

profesjonalna. Doceniam ro wniez  zaangaz owanie 

większos ci ucznio w i pan  prowadzących warszta-

ty. Dzięki wspo lnej pracy i wzajemnej pomocy 

udało się w mojej opinii wykonac  s wietne podca-

sty” – Igor Gniadek, dziennikarz „Licealnika” z 

klasy II A. 

 „Warsztaty z tworze-

nia podcasto w, to była niesa-

mowita, nowa przygoda, 

dzięki kto rej mogłam poznac  

ten rodzaj dziennikarstwa i 

podszkolic  swo j warsztat. 

Dzięki zajęciom mogłam 

usłyszec , dowiedziec  się o 

niesamowitych ludziach z y-

jących na terenie naszej 

dzielnicy. Była to niezapo-

mniana zabawa i mam na-

dzieję, z e zdobyta wiedza mi 

się przyda, a ludzie słuchając naszej pracy, będą 

ro wnie dobrze się bawic  jak my, kiedy ją wyko-

nywalis my” – Marta Dworzyn ska, dziennikarka 

„Licealnika” z klasy III C. 

 Żapraszamy wszystkich do wysłuchania 4 

podcasto w na szkolnym kanale „Coolturalna We-

soła 163”, kto ry moz na znalez c  na Spotify:  

 

 

 

 

 

 

 Żapewniamy, z e historie, o kto rych tam 

usłyszycie, zapamiętacie na długo. Dowiedzcie 

się, jak niezwykłe osoby mieszkają w Wesołej i 

oczekujcie na kolejne podcasty naszych zdolnych 

ucznio w! 

https://open.spotify.com/show/7xl62pwXgX0aOPpDXRXdvS?si=f0b873b9c26846d6&fbclid=IwAR0wThOzZdAS0hQU7yz-Eo-hZB-lRRKFkmQg28_yKUdJ1vLBCUQSv7hpZ9E&nd=1
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„Miałeś chamie złoty róg, mia-

łeś chamie czapkę z piór, czap-

kę wicher niesie, róg huka po 

lesie, ostał ci się ino sznur” – to 

najbardziej kojarzony przez 

Polaków cytat z dramatu 

„Wesele” Stanisława Wyspiań-

skiego – ważnego, choć trudne-

go dzieła, którego inscenizację 

uczniowie naszej szkoły mogli 

obejrzeć na żywo.  

 Pod koniec paz dziernika 

prawie 150 oso b z naszego li-

ceum, ucznio w i kilkoro nauczycieli, korzystając z 

oferty Kulturalnej Warszawy,  obejrzało adapta-

cję dramatu „Wesele” Stanisława Wyspian skiego 

w Teatrze Polskim.   

 Jako osoba, kto ra bardzo lubi chodzic  do 

teatru, powiem, z e naprawdę cudownie było mo c 

poczuc  na z ywo ten niesamowity klimat, kto ry 

niesie ze sobą sztuka Wyspian skiego. Jak dosko-

nale wiemy „Wesele” to dramat realistyczno-

fantastyczny, poniewaz  poza prawdopodobnymi 

wydarzeniami i bohaterami, występują postacie 

metafizyczne o symbolicznym znaczeniu.  

 Wielu osobom utwo r kojarzy się z jednym 

wielkim mętlikiem, w kto rym trudno się połapac ,  

poza tym, z e jest o weselu. Teatr Polski przedsta-

wia ten dramat w bardzo ciekawy i nietypowy 

sposo b. Wiele scen zostało odegranych zgodnie z 

oryginałem, jednak nikt nie spodziewał się tego, 

z e bohaterowie będą bawic  się do... disco polo, 

kto re kro luje wspo łczes nie na wielu weselach.  

 Wykorzystanie tej muzyki wywołało nega-

tywne komentarze o tym, z e jest to specyficzna 

sztuka. Chyba zapomnielis my, czym tak napraw-

dę jest wesele jako zabawa zorganizowana z oka-

zji s lubu. Chyba kaz dy z nas choc  raz był na niej i 

widział, jak kto rys  z gos ci przesadził odrobię z 

alkoholem przy dz więkach prostej i rytmicznej 

muzyki. 

 Niewątpliwie „Wesele” Wyspian skiego to 

dzieło podniosłe, kto re w okresie Młodej Polski 

miało zmotywowac  Polako w do rozwaz an  na te-

mat walki o wolnos c . Jednak dramatopisarzowi 

zalez ało takz e na tym, aby stworzyc  autentyczny 

obraz chłopsko-inteligenckiego wesela. Sztuka 

teatralna w rez yserii Krzysztofa Jasin skiego od-

daje atmosferę tego wydarzenia – alkohol, rozmo-

wy, tan ce, głos na muzyka i momentami prostac-

kie zachowanie upitych gos ci.  

 Niekto rzy po wyjs ciu ze sztuki byli znie-

smaczeni i niezadowoleni z tego, co zobaczyli. 

Jednak wydaje mi się, z e warto skupiac  się nie 

tylko na tych podniosłych i waz nych kwestiach 

„Wesele” bliżej nas 
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dzieła młodopolskiego artysty, ale tez  poczuc , z e 

nalez y się do tego s wiata i byc  jego z ywą częs cią. 

 Pro cz disco-polo, kto re wywołało kontro-

wersje, uwagę widzo w zwro ciło takz e zakon cze-

nie dramatu. Aktor odgrywający rolę Jas ka, kto ry 

zgubił złoty ro g, tan czył w rytm dos c  mrocznej, 

elektronicznej muzyki. Na jej tle tekst mo wiący o 

straconym darze od Chochoła, szansie na wygra-

ną powstania i odbudowę Polski mo gł wywoły-

wac  konsternację. Pomimo tych odbiegających od 

pierwowzoru i moz e nie tak wyszukanych scen, 

uwaz am, z e sztuka była bardzo dobrze zrealizo-

wana.  

 To, co nie podobało mi się, to fakt, z e kilku 

bohatero w dramatu zostało scalonych w jedną 

postac . Osoby, kto re znały juz  tres c  utworu, mo-

gło to wprowadzac  w błąd, byc  niezrozumiałe, 

gdy ta sama postac  wypowiadała teksty innej. 

Rzeczą, kto ra w mojej opinii była mało efektow-

nie rozwiązana było to, z e bohaterowie fanta-

styczni pojawiali się tylko jako głosy lub zdjęcia. 

Nie wiem jak inni, ale ja szłam na sztukę będąc 

bardzo ciekawa, jak zostanie przedstawiony Cho-

choł. Niestety – nijak. Liczyłam na jego wielkie 

wejs cie jak w dramacie i się zawiodłam.  

 Serdecznie polecam kaz demu zobaczenie 

tej sztuki. Jest ona bardzo dobrze zrealizowana, 

takz e pod względem wyglądu aktoro w – Anna 

Czyz  odpowiedzialna za kostiumy zadbała o 

szczego ły ubioro w: szeleszczące od krochmalu 

halki, s niez nobiałe koszule i przepięknie zdobio-

ne kamizelki, futra czy bogato dekorowany wie-

niec panny młodej. Moz na usłyszec  takz e przy-

s piewki z dawnych wiejskich wesel.  

 Teatr Polski postarał się przybliz yc  dra-

mat Wyspian skiego w jak najbardziej niezapo-

mniany i nietypowy sposo b. Warto na niego po js c  

choc by po to, z eby ponarzekac  na muzykę lub po-

czuc  się jako jeden z gos ci na weselu. Polecam tyl-

ko przemys lec  przed sztuką, kto rym przybyszem 

się zostanie: zadufanym intelektualistą czy cie-

szącym się z yciem, choc  niewylewającym za koł-

nierz chłopem. 

Marta Dworzyńska, klasa III C 
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6 grudnia 2021 w naszej szkole odbyły się 

specjalne warsztaty medialne ReNews, które 

miały na celu nauczyć nas, uczniów klasy 1A, 

jak świadomie korzystać z mediów. Prowadzi-

ły je p. Ewelina Bartosik, która ma na swoim 

koncie już wiele projektów animacyjnych oraz 

pani profesor Magdalena Dworzyńska, która 

dla większości z nas pełni rolę pełnej energii, 

przecudownej pani od języka angielskiego!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Żajęcia odbywały się w szkolnej auli, kto ra 

ostatnimi czasy została wyposaz ona w nowe 

biurka i krzesła, kto re zostały podarowane za 

sprawą rodzica ucznia klasy 1B. Żnacznie popra-

wiają one komfort pracy w sali oraz urozmaicają 

ją w przeogromnym stopniu!  

Na spotkaniu moglis my dowiedziec  się 

między innymi, jak rozsądnie korzystac  z infor-

macji, kto re znajdujemy w sieci. Aby lepiej wczuc  

się w tę rolę, zagralis my w pewną grę. Była ona 

bardzo zbliz ona do zabawy w głuchy telefon. Ucz-

niowie naszej klasy mieli za zadanie ustawic  się w 

dwo ch rzędach, jeden za drugim. Dwie ostatnie 

osoby miały zapamiętac  gest pokazany przez pa-

nią, a następnie lekko szturchnąc  uczestnika gry 

przed sobą i pokazac  ten sam gest. Reszta w tym 

czasie musiała miec  zamknięte oczy. Potem kolej-

ne osoby az  do ostatniej. Czy udało się odtworzyc  

uczniom gest? Oto z  nie! Lekko ro z nił się od tego 

pierwszego. C wiczenie to miało nas zachęcic  do 

refleksji nad analogią wyniku zabawy z tym, jak 

funkcjonują media.   

Żdania, kto re padają w przestrzeni pu-

blicznej, nie zawsze muszą byc  prawdziwe, a do-

datkowo, gdy zostają one przekazywane przez 

mno stwo ro z nych osobowos ci, tracą swoją wiary-

godnos c . 

Podczas warsztato w poznalis my ro wniez  

ro z nice pomiędzy faktem a opinią. Niekiedy mo-

z emy napotkac  w Internecie na cos , co do nas nie 

trafia. Żastano wmy się, moz e jest to po prostu 

czyjes  zdanie, a nie obiektywna informacja. Fak-

tem jest to, co mogą potwierdzic  specjalis ci, nau-

kowcy. To na nich najlepiej polegac . 

Dowiedzielis my się takz e, z e warto jest 

korzystac  z ro z nego rodzaju z ro deł informacji, 

aby zawsze miec  punkt odniesienia. Nie warto tez  

denerwowac  się, jes li jakis  fakt nam się nie spo-

doba, czasem potrzebujemy odpoczynku i moz e-

my wro cic  do tego tematu np. następnego dnia, 

ale juz  ze s wiez ym umysłem.  

Pod koniec napisalis my wady oraz zalety 

mieszkania w stolicy i wykorzystalis my genialny 

program „Canva”, aby stworzyc  swego rodzaju 

okładkę promującą to, jakim typem osoby jeste-

s my, oraz czy chcemy zostac  w Warszawie, czy 

moz e wyjechac  gdzies  indziej. 

Blanka Ślązak, klasa I A 
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Kolejne warsztaty z edukacji medialnej 
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Szkolny Budżet Partycypacyjny to możliwość 

realnego wpływu na nasze liceum. W tym de-

mokratycznym procesie dyskusji i podejmo-

wania decyzji każdy uczeń CLXIII LO może 

zdecydować o części wydatków szkoły. Na re-

alizację zwycięskich projektów w 2022 roku 

mamy 5 000 zł (pięć tysięcy zł) pochodzących 

z budżetu Rady Rodziców, a realizacja poje-

dynczego projektu nie może przekroczyć 

1000zł.  

 Uczniowie, a takz e grupy mieszane złoz o-

ne z ucznio w oraz opiekuno w w postaci rodzi-

co w, nauczycieli, pracowniko w szkoły,  mogą 

zgłaszac  propozycje projekto w, a  podczas głoso-

wania społecznos c  ucznio w naszego LO zadecy-

duje w dniach 28 lutego – 3 marca, na co te fun-

dusze zostaną przeznaczone.   

Harmonogram działań SBP: 

• 21.01.2022r . – 9.02.2022 r. – pisanie i skła-

danie wniosko w, 

• 9.02.2022 r. – 14.02.2022 r. – weryfikacja 

projekto w, 

• 14.02.2022 r. – 18.02.2022 r. – ewentualne 

wprowadzanie poprawek do projekto w, 

• 21.02.2022 r. – ogłoszenie wyniko w wery-

fikacji, 

• 21.02.2022 r. – 27.02.2022 r.  – promocja 

projekto w, 

 

• 28.02.2022r. – 3.03.2022 r. – wybo r projek-

to w - głosowanie, 

• do 5.03.2022r. – ogłoszenie wyniko w, 

• od 7.03.2022r. do 26.03.2022r. – realizacja 

projekto w. 

Projekty nalez y składac  mailowo na adres sekre-

tariatu szkoły  sekretariat@163lo.waw.pl a jak 

nalez y je pisac , moz na się dowiedziec  zapoznając 

się z Regulaminem Szkolnego Budz etu Partycy-

pacyjnego zamieszczonym na stronie interneto-

wej szkoły i dołączonym do biez ącego wydania 

„Licealnika”.  

 By ułatwic  przyszłym two rcom pracę, 

rozwiac  ewentualne wątpliwos ci, zachęcamy  

do kontaktu z opiekunami SBP: p. Magdaleną 

Dworzyn ską i p. Violetą Dworecką-Salata. 

 Żwycięski projekt zostanie ogłoszony na 

stronie internetowej szkoły, a jego pomysłodaw-

cy będą mogli przystąpic  do realizacji działan  z 

ewentualną pomocą pracowniko w szkoły. 

 Gorąco Was zachęcamy do napisania 

wniosko w, bo warto zmieniac  nasze otoczenie.  

W razie pytan , bardzo prosimy o kontakt z nau-

czycielami koordynującymi działania Szkolnego 

Budz etu Partycypacyjnego: 

• m.dworzynska@163lo.edu.pl, 

• v.dworecka-salata@163lo.edu.pl. 

 

Redakcja 

SBP - Ty zaproponuj, na co wydamy pieniądze, by w 

szkole było jeszcze przyjemniej 
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Inflacja w Polsce dotyka wszystkich 

Inflacja w zatrważającym tem-

pie pożera oszczędności Pola-

ków, już przewyższyła najwyż-

szy peak od 21 lat. Na podsta-

wie wyliczeń GUS-u w listopa-

dzie wyniosła aż 7,7%. Ta nie-

korzystna sytuacja obniża war-

tość polskiego złotego na ryn-

kach światowych, przekładając 

się na wzrost cen ropy nafto-

wej, paliw, produktów ekspor-

towanych i transportu. 

Co to jest inflacja? 

 Nie moz na jednoznacznie okres lic  przy-

czyn inflacji. Żalez y ona od wielu czynniko w, naj-

częs ciej ekonomicznych, politycznych i społecz-

nych. Czynniki te składają się na obniz enie warto-

s ci nabywczej banknoto w emitowanych przez 

Narodowy Bank Polski, kto re są prawnym s rod-

kiem płatniczym w Polsce.  

 Inflację moz na zdefiniowac  jako spadek 

wartos ci pieniądza odznaczającą się duz ą ilos cią 

scentralizowanego pieniądza bez pokrycia w 

wartos ci np. surowcowej lub produkcyjnej. W 

2021 r. gło wną przyczyną spadku wartos ci złote-

go są rosnące ceny energii. Gospodarka energe-

tyczna całego s wiata jest oparta na wydobyciu 

surowco w kopalnych, jednak w przeciwien stwie 

do Polski wiele krajo w europejskich posiada inną 

drogę pozyskiwania energii na drodze ekologicz-

nych elektrowni jądrowych, geo ciepłowni i, jak 

np. w Norwegii, elektrowni wodnych.  

 W tym roku sankcje za wydobycie paliw 

kopalnych i zanieczyszczenie s rodowiska są bar-

dzo restrykcyjne, z tego powodu OPEC zmniejszy-

ło wydobycie ropy naftowej. Monopolista w do-

stawie ropy naftowej na rynek s wiatowy, zmniej-

szając wydobycie, sprawił, z e ilos c  ropy na rynku 

drastycznie zmalała, a jej wartos c  wzrosła – dzi-

siaj jest to cena 80$ za baryłkę. Na domiar złego 

cena $ jest powiązana z ceną ropy. Ograniczenia 

wydobycia jakichkolwiek paliw, znacznie zmniej-

szą zanieczyszczenia wydostających się szkodli-

wych związko w do atmosfery, jednak podbiją ce-

nę produkto w kopalnych. Ropa naftowa, będąc 

wykorzystywaną w kaz dej gałęzi gospodarki, jest 

gło wnym prowodyrem droz yzny wszystkich rze-

czy. Przez to wartos c  pieniądza jest mniejsza ze 

względu na jego duz ą ilos c  na rynku. To jednak 

nie jest jedyna przyczyna inflacji. W dzisiejszych 

czasach po recesji gospodarczej wywołanej koro-

nawirusem i związaną z tym pomocą antykryzy-

sową od pan stwa, pieniądze pomagające wydo-

stac  się z nieprzewidzianego kryzysu spowodo-

wały znaczną nadwyz kę goto wki na rynku. 
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Inflacja w Polsce 

 Nie tylko w Polsce widac  znaczny wzrost 

inflacji, gdyz  jest to zjawisko globalne. Jednak w 

naszym kraju zjawisko to stanowi powaz ny pro-

blem. Polski rząd kontroluje kanały transmisyjne, 

w ostatnim roku ⅓ podaz y nowego pieniądza po-

jawiła się w obiegu, a dodrukowywanie pieniędzy 

przez NBP znacznie wpływa na inflację. Nalez y 

pamiętac , z e Bank Centralny w ubiegłym roku 

wykupywał obligacje poza kontrolą budz etową 

BGK, aby wzmocnic  wartos c  złotego w celu rato-

wania miejsc pracy i utrzymania wzrostu gospo-

darczego. Takie działanie było potrzebne do po-

wstrzymania zagranicznych inwestoro w przed 

wyjs ciem z polskiej gospodarki. W 2021 r. po-

ziom PKB na mieszkan ca wro cił na drogę sprzed 

pandemii, a nawet wzro sł, wpływając na duz y 

skok gospodarczy po recesji. Tak samo poziom 

zatrudnienia w gospodarce był wysoki, a bezro-

bocie spadło.  

 Cel inflacyjny został mocno przekroczony 

na ten rok i rozpędza się dalej. Rząd, mając 

wpływ na wydruk pieniędzy, innymi słowy – na 

kurs walutowy, stanowczo podnio sł inflację. Rzą-

dowe pieniądze wypuszczone do obiegu gospo-

darki z le wpływają na jej funkcjonowa-

nie, powodując inflację. 

Przejawy inflacji 

 Inflacja to podatek nakładany 

przez pan stwo, ale bez uregulowan  

prawnych. Żjawisko to moz na okres lic  

bezprawnym podatkiem, gdyz  konsu-

ment, kupując droz sze produkty, pod-

niesione o wartos c  inflacji, płaci więk-

szy VAT, kto ry oscyluje między 23% 

lub 8% ceny towaru. Najbardziej wzra-

stają ceny produkto w pierwszej po-

trzeby tj. z ywnos c , woda, prąd i paliwa. Duz y po-

pyt na te produkty powoduje wzrost cen. Jednak 

nie tylko inflacja zwiększa ceny, decyduje o tym 

ro wniez  transport do miejsc sprzedaz y. Koszt ro-

py naftowej eksportowanej do Polski jest wysoki, 

ponadto kupowana jest za pieniądze o zaniz onej 

wartos ci nabycia, co dodatkowo podbija jej cenę.  

 Inflacja powoduje takz e droz enie usług 

kredytowych. Rada Polityki Pienięz nej zmuszona 

stale narastającą inflacją musiała stanowczo te-

mu przeciwdziałac . Kaz de europejskie pan stwo 

posiadające własną walutę, widząc wzrastające 

wskaz niki inflacyjne, stosuje metodę podwyz sze-

nia sto p procentowych. Wynikiem tego jest 

zmniejszenie procento w inflacji, przy jednocze-

snym podwyz szeniu rat kredytowych w bankach 

komercyjnych dla kredytobiorco w. RRSO 

(rzeczywista roczna stopa oprocentowania) 

zmienia się wraz z odgo rną zmianą oprocentowa-

nia i indywidualną marz ą banku udzielającego 

kredyt. Takie zachowanie RPP to naturalna pro-

cedura zwalczania wysokiej inflacji.  

 Żwiększenie sto p procentowych ma duz y 

odzew w skali kraju, wszyscy zadłuz eni kredytem 
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ze zmienną stopą oprocentowania tworzą dług 

publiczny, kto rego częs cią są włas nie zaciągnięte 

kredyty i poz yczki. Takie działania nie uchodzą 

bez konsekwencji. Żmniejszenie opłacalnos ci kre-

dytu powoduje zmniejszenie potencjału inwesty-

cyjnego w pan stwie, kapitał zagraniczny nie na-

pływa do kraju i nie zasila rzeczywistej wartos ci 

złotego. W dodatku zagraniczni inwestorzy, bojąc 

się o utratę inwestycji, mogą wycofac  się z pol-

skiej gospodarki. 

Tarcza antyinflacyjna 

  Program rządowy „Tarcza antyinflacyjna” 

jest w ⅔ dobrą alternatywą na walkę ze wzrasta-

jącą inflacją. Żapewnienia premiera Mateusza 

Morawieckiego dotyczą obniz enia stawek VAT, 

tak jak było to w 2020 r. z powodu recesji gospo-

darczej. Według zapewnien  obniz ona zostanie 

stawka VAT na gaz ziemny z 23 do 8 proc. Żnie-

siona będzie akcyza na energię elektryczną, a 

stawka VAT na energię obniz ona z 23 do 8 proc.  

na okres trzech miesięcy. W przypadku paliw sil-

nikowych od 20 grudnia do 31 maja 2022 r. wy-

sokos c  akcyzy obniz ona 

zostanie do minimalnego 

poziomu dopuszczalne-

go w Unii Europejskiej. 

Poza obniz eniem akcyzy 

oraz spadkiem opłaty 

emisyjnej do zera ma 

takz e spas c  podatek 

sprzedaz y detalicznej. 

Dotyczy to okresu od 1 

stycznia do 31 maja 

przyszłego roku.  

 Paliwa nie będą 

zaliczane do podatku handlowego, co powinno 

obniz yc  ich cenę o kilkanas cie groszy. Łącznie z 

innymi działaniami moz e to doprowadzic  do ob-

niz ki ceny paliw na litrze o 20-25 groszy. To spo-

woduje niz sze ceny ro z nych produkto w.  

 Kolejnym krokiem w poprawie sytuacji 

ekonomicznej Polako w będzie dodatek osłonowy 

dla gospodarstw. Dopłaty ze strony rządu skiero-

wane będą do gospodarstw domowych z najniz -

szym dochodem, ma to byc  pomoc dla najbardziej 

dotkniętych inflacją. Jak juz  wczes niej wspomnia-

łem, dopłaty socjalne napędzają inflację, rządowe 

pieniądze rozdane kwalifikującym się gospodar-

stwom, będą trafiac  do obiegu rynkowego, zani-

z ając wartos c  nabywczą pieniądza. Według eks-

perto w tarcza jedynie na chwilę zaprowadzi ład 

w słupkach inflacyjnych, lecz na dłuz szą metę 

przyczyni się do jej wzrostu. Wiadome jest, z e do 

kon ca 2021 r. cel inflacyjny przekroczy 8%, co 

będzie najwyz szym wzrostem inflacji od 21 lat. 

 

Jan Sobański, klasa III C 
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Kiedyś twórcom i odbiorcom zależało na for-

mie i treści dzieła, a współcześnie mało kto 

zwraca na to uwagę. Liczy się „klikalność”, 

sprzedaż, łatwość w odbiorze, czerpanie z 

wytworów kultury prostej, nic niewnoszącej 

do życia rozrywki. 

 Problemem społeczen stwa jest lenistwo, 

kto re objawia się w wielu aspektach z ycia. Jed-

nym z nich jest brak przywiązywania wagi do 

estetyki, kto rej poczucie niewątpliwie jest czę-

s cią toz samos ci kaz dego z nas. Estetyczne moz e 

byc  niemal wszystko, co posiada jakąs  formę. Na 

skutek konsumpcjonizmu, masowos ci i medial-

nego totalitaryzmu, kto ry objawia się chociaz by 

powstawaniem nieustannie powielanych tren-

do w, estetyka jako wartos c  traci w z yciu czło-

wieka na znaczeniu. 

 Paradoksalnie masowos c  sama w sobie 

stała się estetyką na skutek autoryteto w działają-

cych w pop-kulturze i ma nawet swoje ro z ne od-

miany. Wczes niej wspomniane lenistwo wynika 

włas nie z masowos ci, dlatego z e jest ona niewy-

chodzeniem poza schemat. Będąc takimi jak 

wszyscy moz emy czuc  się bezpiecznie, poniewaz  

nie naruszamy ogo lnie przyjętych przez wszyst-

kich norm. Taki stan rzeczy usypia człowieka, 

wprowadza go w stan marazmu.           

 Do rozwoju poczucia estetyki potrzebne są 

dobre inspiracje. Tu znowu pojawia się problem 

lenistwa, poniewaz  czemu ktos  miałby poszuki-

wac  np. własnego stylu ubioru, jes li wygodniej 

jest chodzic  w bluzie nike, sportowych butach i 

jeansach jak większos c  młodych ludzi? W obec-

nych czasach społeczen stwo jest kreowane w taki 

sposo b, aby stawało się ono konsumentem, a nie 

producentem. Człowiek ma w pełni poddac  się 

modzie i temu co moz e zostac  masowo wyprodu-

kowane za małe pieniądze.  

 Poczucie estetyki i kreatywnos ci społe-

czen stwa w przypadku wyboru ubran  ogranicza 

się od wielu lat tylko do wygody. Potencjalny kon-

sument nie traktuje mody jak sztuki, nie mys li o 

ubiorze jako autoprezentacji. W społeczen stwie 

dominuje odziez  sportowa, liczą się ,,logotypy”, co 

w pewnym stopniu prowadzi do wys cigo w w 

ukazywaniu swojego statutu społecznego po-

przez kupno jak najdroz szej marki. Kon cowym 

efektem jest wszelako panujący kicz i monoton-

nos c . Brak przywiązywania wagi do krojo w, uz y-

tych materiało w, koloro w i do stworzenia ogo lne-

go zamysłu kreacji będzie zapewne charakteryzo-

wac  większos c  Polako w.  

 Oczywis cie kaz dy ma prawo do ubierania 

się tak jak chce, jednak kicz wynika z zamknięcia 

O gustach się dyskutuje 
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się w ban ce ma-

sy. Nie znając 

mody i nie dąz ąc 

do poznawania 

jej, niemoz li-

wym jest posia-

danie dobrego 

gustu, a wszyst-

ko wynika z le-

nistwa do zain-

teresowania się 

tym, co noszę i 

co załoz ę jutro.  

 Uwaz am, 

z e okres między 1920 a 1960 r. był czasem, kiedy 

estetyka i design masowos ci miały się najlepiej. 

Powstała wtedy jedna bardzo waz na i prosta idea 

polegającą na tym, aby przedmioty były po pierw-

sze mocne (stworzone z dobrych materiało w), 

uz ytkowe i proste w formie. Przykładem tego by-

ła np. szkoła Bauhaus stworzona przez Waltera 

Gropiousa w Niemczech, w kto rej przez połącze-

nie grupy rzemies lniko w i artysto w powstawały 

jedne z najlepszych projekto w meblarskich. Te 

trzy czynniki: dobry materiał, praktycznos c  i pro-

stota są złotym s rodkiem w powstawaniu wszyst-

kiego i ro wniez  przeciwien stwem czaso w dzisiej-

szych, w kto rych brniemy w kicz w kaz dej moz li-

wej płaszczyz nie z ycia. Nasz dzisiejszy s wiat zo-

stał ,,przedobrzony” przez to, z e w społeczen -

stwie istnieje ciągła chęc  bezmys lnego udoskona-

lania wszystkiego i traktowania dawnych spraw-

dzonych wzorco w jako gorszych. 

 Warto podjąc  takz e temat muzyki, kto ra w 

dzisiejszym s wiecie łączy się z ciekawym aspek-

tem socjologicznym. Coraz więcej utworo w po-

wstaje w kiczowaty 

sposo b, mimo to 

ludzie chcą przyna-

lez ec  do grupy słu-

chaczy danego 

two rcy, aby wpisy-

wac  się w je-

go ,,memicznos c ”. 

Przykładem tego 

mogą byc  chociaz -

by utwory Young 

Leosi, w kto rych 

prosty tekst i 

chwytliwy beat na 

portalach streamingowych potrafi wytworzyc  30 

miliono w odsłuchan . Chęc  przynalez nos ci do gru-

py słuchaczy tego typu two rco w moz e byc  formą 

pewnego rodzaju buntu, pragnieniem odejs cia od 

powaz nego traktowania muzyki i nadania jej 

funkcji w pełni rozrywkowej. Choc  zjawisko to 

nie jest czyms  nagannym, to odbiorca powinien 

rozwaz yc  spłycanie muzyki w formie i przekazie. 

Refleksji powinni oddac  się takz e two rcy, kto rzy 

zyskują w kro tkim czasie popularnos c , często jed-

nak bardzo szybko ją tracą. Poniewaz  wszystko, 

co dzis  powstaje, jest wyzbyte jakos ci i szybko 

przemija, dobrym pomysłem jest zno w wyjs cie 

poza schemat i odnalezienie odpowiadających 

swojemu gustowi artysto w np. z przeszłos ci. Ż 

pewnos cią trzeba w to włoz yc  wysiłek, ale bez 

niego nie uzyskamy niczego jakos ciowo dobrego. 

Powinnis my przebic  masową ban kę i nieustannie 

szukac . Poza tym ta ,,praca” moz e byc  przyjem-

nym zajęciem, a nawet jes li podczas poszukiwan  

nie trafimy na cos , co nam się spodoba, to zyska-

my wiedzę. 
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 Prawdziwym dziełem sztuki mogą byc  tak-

z e samochody, zwłaszcza te, kto re powstały kie-

dys . Te sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat były 

ładniejsze niz  wspo łczesne i przede wszystkim 

moz na było je samemu naprawic , obecnie bez 

komputera moz emy jedynie wymienic  płyn do 

spryskiwaczy. Modele takie jak Mercedes Gull-

wing czy Pagoda, BMW e9 czy 503, Volvo 240 czy 

Porsche 930 Turbo to moim zdaniem jedne z naj-

piękniejszych aut, jakie powstały (jes li czytelnik 

mojego artykułu zobaczy zdjęcia tych modeli, za-

pewniam, nie będzie to juz  tylko moja opinia). De-

sign tych aut w większos ci opiera się na prostych, 

klasycznych kształtach, przez co do dzis  uwaz ane 

są za eleganckie i piękne w przeciwien stwie do 

modeli powstałych po 2000 roku. Od tego czasu 

kaz dy samocho d idzie w zapomnienie na rzecz 

coraz to nowszej wersji. Wszystkie wymienione 

przeze mnie auta cechuje to, z e w ich projektowa-

niu kierowano się najprostszymi klasycznymi 

wzorami. Poczucie estetyki i  gustu moz emy w 

sobie wyrabiac , poszukując wzorco w w kaz dej 

dziedzinie z ycia, takz e motoryzacji.  

 Niewątpliwe pozytywnym aspektem na-

szych czaso w jest fakt, z e mamy moz liwos c  wybo-

ru. Oznacza to, z e moz emy inspirowac  się wszyst-

kim i posiadac  to, czego tylko zapragniemy.  Jedy-

ne, co pozostaje nam, to rozbudzic  w sobie krea-

tywnos c  i zrozumiec , z e poza schemat moz na 

wyjs c  a kreowanie nowych wzorco w moz e byc  

czyms  przyjemnym i ma znaczący wpływ na na-

szą codziennos c . 

Maksym Jabłoński, klasa III A 
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Czy asertywność nas wzmacnia?   

Często w naszym życiu zdarzają się takie sytu-

acje, w których nie potrafimy powiedzieć 

„nie”. Wiąże się to z tym, że boimy się kogoś 

urazić, sprawić mu przykrość. Chcemy ponad-

to uchodzić za lubianych i pomocnych.  Ale co 

z naszymi wewnętrznymi potrzebami? Czy 

warto  być asertywnym? Czy jest jakiś sposób, 

aby nauczyć się po prostu mówić „nie”? 

 W psychologii „asertywnos c ” to termin 

oznaczający posiadanie i wyraz enie własnego 

zdania oraz bezpos rednie ukazywanie emocji i 

przyjmowanie postaw w granicach nienaruszają-

cych praw innych oso b. To takz e umiejętnos c  od-

mawiania w sposo b nieuległy i nieraniący innych. 

Niekto rym osobom pojęcie to kojarzy się niestety 

negatywnie. Kiedy mys lą o kims  asertywnym, wy-

obraz ają sobie człowieka zarozumiałego, agre-

sywnego, egoistycznego i wyrządzającemu komus  

przykros c . Nic bardziej mylnego.   

 Żapewne kaz dy z nas bierze sobie na gło-

wę zbyt wiele obowiązko w, chcemy wszystkiemu 

podołac  i wszystkich zadowolic . W konsekwencji 

prowadzi to do tego, z e nasz organizm zaczyna 

się buntowac . To pierwszy sygnał, aby zastanowic  

się, czy nie nalez y uz yc   psychospołecznej umie-

jętnos ci odmawiania. Mamy prawo bowiem do 

tego, aby dbając o spoko j ducha i własne potrze-

by, stawiac  granice, nie raniąc przy tym uczuc  in-

nych oso b.  

 Kiedy jestes my asertywni, z yjemy w zgo-

dzie ze sobą, szanujemy własne pragnienia, war-

tos ci i potrzeby.  To nas wzmacnia. Czujemy wte-

dy, z e swoim własnym działaniem wpływamy na 

sytuacje i innych ludzi, tzn. jestes my skuteczni. 

Asertywnos c  paradoksalnie pomaga w budowa-

niu ciepłych, a przed wszystkim szczerych relacji 

z ludz mi. A to z kolei ma niewątpliwie wpływ na 

poczucie naszej wartos ci. Bo chyba kaz dy zgodzi 

się z tym, z e harmonia wewnętrzna to jeden z 

podstawowych elemento w naszego zdrowia psy-

chicznego.  

 Aby nauczyc  się byc  asertywnym, trzeba 

najpierw poznac , na czym polegają asertywne 

sposoby mo wienia i zachowywania się. Nie moz e 

to byc  agresywny komunikat wygłoszony tubal-

nym głosem. Waz ne są tu niuanse językowe i kon-

trolowanie emocji. Jez eli chcemy odmo wic  komus  

czegos , to nie tłumaczmy się zawile i długo np.: 

„Chciałabym bardzo, ale nie mogę, bo akurat...”, 

tylko odpowiedzmy kro tko i na temat: „Nie mogę 

tego zrobic , bo…”. Bądz my szczerzy i nie szukaj-

my niepotrzebnych wymo wek. 

 Naszą asertywnos c  najlepiej zacząc  treno-

wac  w warunkach, kto re nie niosą dla nas powaz -

nych konsekwencji społecznych jak na przykład 

w sklepie, w domu, a po z niej dopiero w naszym 

z yciu zawodowym czy szkole. 

 Warto byc  asertywnym. Po pierwsze 

zwiększysz  szacunek do samego siebie i nikt nie 

wykorzysta twojej dobroci dla własnych celo w, 

po drugie wyznaczysz granice, kto rych nie moz na 

przekraczac , az  wreszcie po trzecie przyjaciele 

zaczną liczyc  się z twoim zdaniem i unikniesz w 

ten sposo b wielu niezręcznych i kłopotliwych sy-

tuacji. Pamiętaj asertywnos c  to Two j drogowskaz 

do sukcesu. Ż yj w zgodzie z sobą, chron  siebie, nie 

krzywdząc przy tym uczuc  innych.  

Michalina Andrychowicz, klasa III C  
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Najstraszniejsza wyspa świata  

Wyobraź sobie, że je-

dziesz na wakacje do 

pięknych, słonecznych 

Włoch. Podczas wyjazdu 

postanawiasz wybrać się 

także do Wenecji. Będąc 

tam, wynajmujesz moto-

rówkę. Płynie ci się bar-

dzo dobrze, podziwiasz 

widoki, aż dopływasz do 

pewnej wyspy. Silnik na-

gle gaśnie, a ciebie prze-

chodzą ciarki, okazuje się, 

że jesteś przy najstrasz-

niejszej wsypie świata…  

 Poveglia to mała wyspa połoz ona między 

Wenecją i Lido na Żalewie Weneckim w po łnoc-

nych Włoszech. Pierwsze wzmianki o niej znaj-

dziemy w kronikach z 421 roku. Jednak wydarze-

nia, kto re owiały ją złą sławą a nawet dały nazwę 

„wyspy s mierci”, nadeszły dopiero około 1000 lat 

po z niej. Aby je poznac , musimy się cofnąc  do XIV 

w., kiedy to włas nie we Włoszech wybuchła epi-

demia dz umy zwanej „czarną s miercią”. Jednym z 

wielu ognisk zakaz en  była Wenecja, a odbywający 

się tam karnawał przerodził się w istny danse 

macabre, „zaproszeni” do niego byli wszyscy bez 

względu na wiek, płec  czy pochodzenie. 

 Rozpędzająca się choroba dziesiątkowała 

ludnos c . Rozkładające się zwłoki zalegające na 

ulicach miast, wszechobecny smro d i ryzyko po-

większenia pandemii zmusiły władze Wenecji do 

podjęcia drastycznych kroko w. Postanowili oni, 

z e ciała ofiar oraz osoby chore, kto re mają małe 

szanse na wyzdrowienie, będą wywoz one na 

znajdującą się nieopodal wyspę – Poveglie. W 

związku z tym zaczęto uz ywac  jej jako miejsce 

kwarantanny. Stała się ona cmentarzyskiem i 

miejscem bez powrotu, warunki na niej panujące 

były fatalne. Bez opieki medycznej ludzie przeby-

wający tam umierali w męczarniach. Tych, kto rzy 

przegrali z chorobą, palono lub chowano. Szacuje 

się, z e pogrzebano i skremowano tam około 100-

160 tys. oso b, ziemia tej wsypy jest w zasadzie ich 

prochami.   

 Taki stan utrzymywał się przez kolejne 

lata az  do 1793 roku. Wtedy to wyspa zaczęła byc  

wykorzystywana jako przystan  dla statko w eks-

portujących towary. Niestety klątwa epidemii nie 

opuszczała „miejsca bez powrotu”. Na statkach 

przybijających do wyspy na nowo pojawiały się 

przypadki dz umy. Teren przerobiono więc na 

więzienie dla chorych, inaczej zwane „lazaretto”. 
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Funkcjonowało ono do 1805 roku, kiedy to wy-

spę zdobyli Francuzi, a Napoleon kazał ją do-

szczętnie spalic , pozostawiając jedynie kilka bu-

dynko w, w tym dzwonnicę. Przez następne stu-

lecie wyspa była opuszczona i niezamieszkana. 

Jes li jednak ktos  mys lał, z e to juz  koniec tragicz-

nych wydarzen  w tym miejscu, to niestety się 

mylił.  

Szpital dla obłąkanych  

 W 1922 roku władze wyspy zdecydowa-

ły, z e warto wykorzystac  niezasiedlone tereny. 

Stworzyły więc na nich szpital psychiatryczny. 

Miał on byc  nadzieją na lepsze jutro, jednak za-

miast tego stał się miejscem terroru zaro wno 

dla ciała, jak i dla ducha oso b tam przebywają-

cych. Pacjenci niemal od samego początku zgła-

szali, z e na terenie placo wki dzieją się dziwne 

rzeczy. Mieli oni widziec  trupy i zjawy, a takz e 

czuc  zapach gnijącego mięsa. Dodatkowo ich wy-

obraz nię podsycały dramatyczne historie, kto re 

wczes niej rozgrywały się na „wyspie s mierci”. Te 

sygnały były jednak lekcewaz one ze względu na 

stan psychiczny chorych. Ro wnie szybko wyszło 

na jaw, z e w placo wce odbywają się nielegalne 

eksperymenty, wręcz tortury na pacjentach.  Na 

przykład lobotomia – bardzo drastyczna metoda 

leczenia schizofrenii, kto rą przeprowadzano bez 

z adnego znieczulenia w tamtejszej dzwonnicy. 

Jeden z lekarzy, kto ry dopuszczał się brutalnych 

zabiego w, sam po pewnym czasie stracił zmysły. 

Twierdził, z e widzi zmarłych oraz torturowanych 

przez siebie pacjento w. Nie mogąc dłuz ej tego 

znies c , podobno popełnił samobo jstwo, rzucając 

się z okna owej dzwonnicy. Wiadomos ci o wyda-

rzeniach szybko i szeroko rozniosły się po kraju, 

doprowadzając ostatecznie do zamknięcia upior-

nego szpitala w 1968 roku. Od tamtego czasu wy-

spa stoi całkowicie opuszczona, a budynki przej-

muje natura. Nadal jednak znajduje się tam kilka 

przedmioto w takich jak ramy po ło z kach szpital-

nych czy całkiem niez le zachowane urządzenia 

kuchenne.  

 Poveglia jest wyspą owianą bardzo złą sła-

wą, pozostaje zbiorową mogiłą dla tysięcy anoni-

mowych ofiar dz umy. Oficjalnie obowiązuje zakaz 

zbliz ania się do niej, jes li jednak znajdziesz osobę, 

kto ra zgodzi się przewiez c  cię na wyspę, przygo-

tuj się na paranormalne zjawiska i mroz ące krew 

w z yłach przez ycia. Według niekto rych na wyspie 

do tej pory słychac  bicie dzwonu ze starej dzwon-

nicy i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie 

fakt, z e został on zdemontowany juz  dawno temu.  

 

Julia Ścisło, klasa III C 
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Mikrowędrówki po Warszawie i okolicach.  

#2 – Żoliborz 
Czy wiesz, że nazwa dzielnicy wywodzi się od 

francuskiego joli bord, co oznacza „piękny 

brzeg”? Czy wiesz, że właśnie na Żoliborzu od-

dano pierwsze strzały powstania warszaw-

skiego już około godziny 13:50? Czy wiesz, że 

na Żoliborzu znajduje się jedna z najpiękniej-

szych stacji metra na świecie? Spokojnie… też 

o tym nie wiedziałem. Jeśli chcesz nadrobić 

swoje braki i poznać bliżej żoliborskie zaka-

marki, zapraszam cię na urokliwą przechadz-

kę w poszukiwaniu perełek tej części Warsza-

wy. 

Krótka powtórka z historii 

 Niegdys  na po łnocnych przedmies ciach 

Warszawy mies ciła się wies  Poliko w, kto ra funk-

cjonowała pod tą nazwą do połowy XVII wieku. 

Potem zaczęto nazywac  ją Faworami. Stolica wraz 

z naturalnym rozwojem powiększała swo j obszar 

i włączano w nią kolejne tereny. W kon cu przy-

szedł czas na  Fawory, by zaczęły stanowic  jej in-

tegralną częs c . Stało się to w 1791 roku. Wo wczas 

szczego lnie upodobali sobie to miejsce warszaw-

scy arystokraci, kto rzy stawiali tam swoje wille i 

dworki. U schyłku XVIII wieku narodziła się ro w-

niez  nowa nazwa tamtejszych tereno w. Początko-

wo brzmiąca z francuskiego Joli Bord nawiązywa-

ła do wybudowanych tam malowniczych budyn-

ko w konwiktu pijaro w. Wkro tce nazwę spolsz-

czono i zaczęto okres lac  nią cały obszar dzielnicy. 

 Mo wiąc o historii Ż oliborza, nie sposo b 

pominąc  bardzo istotnego wydarzenia, jakim było 

powstanie listopadowe. Jednak nie o samo po-

wstanie tutaj chodzi, lecz o jego konsekwencje, 

kto rymi m.in. była budowa Cytadeli (w czasie za-

boru rosyjskiego zwanej Aleksandrowską, dzis  – 

Warszawską) w latach 1832-1834. To potęz ne 

przedsięwzięcie wykorzystywane do kontroli i 

terroru na buntowniczych mieszkan cach miasta 

doprowadziło do zahamowania w dzielnicy roz-

woju i braku inwestycji az  do okresu międzywoj-

nia. 

 W dwudziestoleciu międzywojennym, tuz  

po odzyskaniu niepodległos ci, Ż oliborz przez ywał 

swo j rozkwit, dynamiczny rozwo j. Wo wczas po-

wstało tam wiele nowoczesnych willi, mieszkan  

czy osiedli. Mys lę, z e większos c  z nas słyszała o 

Ż oliborzu Oficerskim, Dziennikarskim bądz  

Urzędniczym. Ten pierwszy zamieszkiwali wyso-
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kiej rangi wojskowi, drugi – znani literaci, trzeci 

zas  – rodziny pan stwowych urzędniko w. 

 Co ciekawe, Ż oliborz – najmniejsza dziel-

nica Warszawy, w czasie drugiej wojny s wiatowej 

została najmniej zniszczona, mimo bliskiego są-

siedztwa ze zro wnanym z ziemią S ro dmies ciem. 

Urokliwy pech i słynna cytadela 

 Na spacer po Ż oliborzu udałem się z rodzi-

ną. Żaczęlis my go od przejs cia się po moderni-

stycznym parku im. Stefana Ż eromskiego. Nie jest 

to – jak mogłoby się wydawac  – zwykły park. 

Gło wną wartos cią i zaletą ogrodu jest fakt, iz  zo-

stał zbudowany na terenach pofortecznych, co 

znacząco ro z ni go od pozostałych. W jego pago r-

kowatą strukturę kapitalnie wkomponowują się 

fragmenty ceglanych fortyfikacji Cytadeli War-

szawskiej. Szczego lnie podobała mi się stara Pro-

chownia, kto ra mies ci się w centralnej częs ci te-

renu. Pewnie zastanawiacie się, co jest w niej wy-

jątkowego? Oto z  w jej s rodku funkcjonuje klima-

tyczna kawiarnia, a samo miej-

sce dookoła sprawia wraz enie 

jakby połoz onego w go rach… 

przynajmniej dla mnie. Nie-

mniej w tamtym dniu szczęs cie 

nam nie dopisywało. Poproszo-

nej przeze mnie gorącej czeko-

lady akurat zabrakło, a flat whi-

te mojej mamy było lekko kwa-

s ne… 

 Pozostając w forteczno-

ceglano-zabytkowych klima-

tach, naszym następnym przy-

stankiem była wspomniana juz  

wczes niej Cytadela Warszaw-

ska. Wybudowana na rozkaz cara Mikołaja I mia-

ła byc  karą za listopadowy zryw. Ten os rodek 

kontrolno-pacyfikacyjny pełnił rolę więzienia 

s ledczego, a takz e był miejscem, gdzie straciło 

z ycie wielu polskich działaczy zaangaz owanych 

w działalnos c  narodowo-niepodległos ciową. Pa-

miętam, z e wiele lat temu na wycieczce szkolnej 

za czaso w podstawo wki zwiedzalis my tę twier-

dzę. Mimo to, zapamiętałem ją zupełnie inaczej. 

W pamięci utrwaliła mi się jedynie szara kibitka 

stojąca na dziedzin cu cytadeli. W tym roku szcze-

go lnie zaskoczyła mnie ogromna przestrzen  tego 

terenu, na kto rym niedługo zostanie wybudowa-

ne Muzeum Wojska Polskiego a takz e Muzeum 

Historii Polski. 

Zwykłe niezwykłe metro, Popiełuszko 

i Havana… 

 Kierując się dalej, postanowilis my zoba-

czyc  stację metra na placu Wilsona, kto ra w 2008 

roku została ogłoszona ponoc  jedną z najpiękniej-

szych na s wiecie. Gdy pierwszy raz o tym usłysza-
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łem, podrapałem się w głowę z niedowierzaniem. 

Pomys lałem, z e koniecznie trzeba się tam przeje-

chac  i zobaczyc  teren na własne oczy. I rzeczywi-

s cie… była ona niezwykła, lecz czy jedna z naj-

piękniejszych? Wydawała mi się nieco archaiczna 

– moz e dlatego, z e powstała w 2005 roku. Nie 

wydaje się byc  stara, ale ma na karku ponad pięt-

nas cie lat. Byc  moz e miałem zbyt wysokie oczeki-

wania, a moz e po prostu nie jestem zbyt dobrym 

koneserem sztuki tego rodzaju. Więc nie zniechę-

cajcie się, tylko ocen cie sami tę stację metra!  

 Następnie pokierowalis my się do stojące-

go nieopodal kos cioła s w. Stanisława Kostki. Wy-

budowany w dwudziestoleciu międzywojennym 

stanowi przykład architektury modernistycznej 

w Polsce. W czasie powstania warszawskiego w 

jego podziemiach znajdował się szpital powstan -

czy. W latach 1980-1984 msze odprawiał tam –  

zamordowany przez funkcjonariuszy komuni-

stycznej SB – ksiądz Jerzy Popiełuszko. Jego po-

grzeb, kto ry odbył się dnia 3 listopada 1984 roku 

zgromadził tłumy. Żnajdujący się obok s wiątyni 

gro b Popiełuszki odwiedził sam Jan Paweł II w 

1987 roku. Dzis  miejsce to jest celem wielu piel-

grzymek wiernych. Gdy staniemy przed kos cielną 

bramą i odwro cimy się w lewo, ujrzymy bardzo 

ładną mozaikę przedstawiającą włas nie błogosła-

wionego Jerzego Popiełuszkę z krzyz em w ręku. 

 Żawro ciwszy, przeszlis my jeszcze obok 

znajdującego się blisko placu Wilsona ikoniczne-

go Spo łdzielczego Domu Handlowego „Merkury”. 

Co z  by tu powiedziec … istny pomnik PRL-u! Żlo-

kalizowane były tam niegdys  Sam spoz ywczy, sa-

lon ze sprzętami i artykułami domowymi, a takz e 

biura WSS Społem. Piętrowiec swoim wyglądem 

oka nie przykuwał tak jak podobne budowle z 

okresu przysłowiowej „komuny”. Jest brzydki, 

ponury, bardzo zwyczajny. Ż ałuję tylko, z e nie 

zaszlis my do znajdującego się na jego tarasie Cafe 

Baru z charakterystycznym napisem „Havana”. 

Patrząc, juz  niestety z domu, na galerię zdjęc  z 
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wnętrza tej kawiarni, jestem pozytywnie zasko-

czony, jak to miejsce wygląda w s rodku i jaki ma 

klimat. Ż pewnos cią podawane tam przysmaki 

muszą byc  pyszne, a widok z tarasu na Ż oliborz i 

Warszawę jeszcze lepszy. Jestem przekonany, z e 

jeszcze nadarzy się okazja, by ponownie odwie-

dzic  to miejsce.   

Istna żoliborska perełka! 

 Ż całego spaceru najbardziej zachwyciłem 

się ulicą Henryka Wieniawskiego, kto ra zupełnie 

urzekła mnie swoim charakterem. Ta mała, wą-

ska, kameralna alejka, po kto rej dwo ch stronach 

mieszczą się białe kamieniczki byłych urzędni-

ko w z okresu międzywojnia jest tak oryginalna i 

nietuzinkowa, z e moz na odnies c  wraz enie nieby-

cia w Warszawie! Stare bramy, powyginane drze-

wa, ro z nokolorowe drewniane drzwi, rozwieszo-

ne biało-czerwone flagi – wszystko to idealnie 

wspo łgrało i tworzyło niepowtarzalny klimat. Po 

prostu czuc  było elegancję i prestiz  tej lokalizacji. 

Warto do tego dodac , z e na kaz dym budynku wi-

siała nieduz a tabliczka z oznaczeniem „zabytek”. 

Szkoda, z e na czas naszego spaceru przypadła 

jesien . Wyobraz am sobie, jak letnią porą musi 

pięknie prezentowac  się ta dworkowa uliczka! 

Nowy duch Żoliborza 

 Naszym ostatnim przystankiem na z oli-

borskiej mapie było Osiedle Ż oliborz Artystyczny, 

kto re stanowi swoisty kontrast z resztą dzielnicy. 

Gło wnie ze względu na to, z e jest nowoczesne i 

bardzo młode – powstało w 2013 roku. Żlokalizo-

wane przy ulicy Powązkowskiej w rejonie Sado w 

Ż oliborskich zmieniło tę okolicę nie do poznania. 

Powiedziała mi to mama, kto ra spędziła nieopo-

dal sporą częs c  dziecin stwa. Miejsce przeszło ta-

ką metamorfozę, z e przez chwilę nie mogła się 

tam odnalez c . Wracając do osiedla… jest ono tak-

z e laureatem wielu nagro d i wyro z nien , co tylko 

utwierdza mnie w przekonaniu, z e jest to miejsce 

przyjazne i s wietnie przystosowane do z ycia na 

miarę XXI wieku. 

 Jadąc na Ż oliborz, nie wiedziałem, czego 

mam się spodziewac  ani co zastanę. Moje wcze-

s niejsze spotkania z tą dzielnicą ograniczały się 

jedynie do przejazdu samochodem w celu dotar-

cia w jakies  inne miejsce – nigdy nie zatrzymywa-

łem się tu na dłuz ej. Dlatego była mi ona niezbyt 

dobrze znana. Cieszę się, z e w kon cu nadarzyła 

się okazja, aby spędzic  tu parę dłuz szych chwil z 

rodziną. Czuję, z e wro cę tam szybko, niech tylko 

zazielenią się ponownie drzewa i krzewy, by tym 

razem ujrzec  Ż oliborz w jego pełnej krasie i oka-

załos ci. 

Szymon Mieczkowski, klasa III C 
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Święta dawniej i dziś 

Boże Narodzenie to wyjąt-

kowy czas, który spędza 

się z bliskimi przy świą-

tecznym stole, a także 

przykłada niemałą uwagę 

do poszukiwania ideal-

nych podarunków chowa-

nych pod choinką dla naj-

bliższych. Wigilia dawniej 

jak i dziś była dniem bar-

dzo uroczystym oraz peł-

nym niezapomnianych 

przeżyć. W ciągu całego  

wigilijnego dnia różne działania i zachowa-

nia miały ważne znaczenie. Wierzono, że 

tak, jak przebiegnie ten dzień, taki będzie 

cały nadchodzący rok. Magiczność tego cza-

su zachowana została w pamięci naszych 

przodków. Warto więc przypomnieć sobie 

lub zapoznać się z dawnymi obyczajami. 

Choinka symbolem życia 

 Pierwszym skojarzeniem, kto re pojawia 

się na wspomnienie s wiąt w okresie zimowym, 

jest iglaste drzewko, ozdobione przero z nymi 

bombkami, łan cuszkami i s wiatełkami. Dawniej 

prace s wiąteczne, w tym ubieranie choinki, wy-

konywano nie wczes niej niz  w dzien  Wigilii. W 

XV wieku w polskich domach wieszano tzw. 

„podłaz niczki”, czyli gałązki sosnowe lub 

s wierkowe, kto re ozdabiane były jabłkami, 

orzechami, ozdobami ze słomy, bibułek oraz 

cienkich, woskowych s wieczek (tzw. stoczki). 

Tak przystrojone gałązki były symbolem miło-

s ci, odradzającego się z ycia, a takz e sił wital-

nych. Dzis  pod choinką kaz dy znajduje prezent 

dla siebie, w dawnych czasach natomiast obda-

rowywane były tylko dzieci: dziewczynki do-

stawały kokardki i wstąz ki, zas  chłopcy scyzo-

ryki i koziki. 

Wigilia 

 Jak głosi ludowe przysłowie: „Jakis  we Wi-

liją, takis  cały rok”. Wczesne wstawanie w Wigilię 

zapewniało to, z e przez cały rok będzie się wsta-

wało z wawym do pracy. Domownicy juz  rano 

dzielili się opłatkiem, składając sobie z yczenia. 

Dbano o unikanie konflikto w, waz ne było zacho-

wanie spokoju i harmonii. Na wsi przygotowywa-

nia do kolacji wigilijnej trwały az  do pojawienia 

się pierwszej gwiazdki, np. przed wieczerzą roz-

kładano w kątach snopy słomy zapewniające wy-

dajne plony i zdrowie zwierząt. Natomiast w mia-

stach pod s wiąteczny obrus wkładano sianko, tak 

jak do tej pory. Ponadto wierzono, z e o po łnocy 

zaczynają dziac  się nadprzyrodzone zjawiska, jak 

chociaz by: mo wienie przez zwierzęta ludzkim 
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głosem, kwitnienie paproci, nabieranie przez wo-

dę leczniczych włas ciwos ci albo przemienienie 

się jej w wino lub mio d. Uwaz ano, z e jest to okres 

przesilenia zimowej ciemnos ci i dlatego dzieją się 

cuda w całej przyrodzie. 

Duchy i przebierańcy Bożego Narodzenia 

 Wierzono, z e w dzien  wigilijny chłopskie 

chaty są odwiedzane przez dusze bliskich, totez  

starano się dobrze je ugos cic . Pilnowano tego, 

aby przy zmarłych nie prowadzic  z adnych kło tni, 

nie smucic  się i nie poz yczac  ognia, aby nie nara-

zic  się w przyszłym roku na utratę mienia. Lud-

nos c  paliła s wiatła w domach i podtrzymywała 

ogien  w piecu, z eby dusze mogły się ogrzac . Po-

niewaz  Wigilię uwaz ano za dzien  bratania się ze 

zmarłymi, przestrzegano ro z nych czynnos ci, np.: 

nie wykonywano gwałtownych rucho w, nie za-

miatano podło g w kierunku drzwi. Żanim zajęło 

się miejsce na krzes le, stołku czy przy ławie, by 

przypadkiem nie przygnies c  ducha, nalez ało na to 

miejsce dmuchnąc  i powiedziec : „Posun  się du-

szyczko”. Po kolacji zostawiano jedzenie na sto-

łach, by dusze mogły się spokojnie posilic .  

O zostawieniu pustego miejsca 

dla gos ci zza s wiato w pisał poe-

ta Wincenty Pol w „Pies ni o do-

mu naszym”: 

[…] I trzy krzesła polskim strojem 

Koło stołu stoją próżne: 

I z opłatkiem każdy swoim 

Idzie do nich spłacać dłużne: 

I pokłada na talerzu 

Anielskiego chleba kruchy; 

Bo w tych krzesłach siedzą duchy 

[…]. 

Obecnie dodatkowe puste nakrycie przy stole wi-

gilijnym traktowane jest jako symbol, miejsce dla 

niespodziewanego gos cia. 

 W dzien  Boz ego Narodzenia domowniko w 

odwiedzali ro wniez  przebieran cy, byli to m.in.: 

gwiazdor niosący nowonarodzone słon ce, diabeł, 

anioł, s mierc , dziad, baba, koza, kon . Postacie te 

symbolizowały nadchodzący lepszy czas, urodzaj. 

Ża niewielki datek kolędnicy zapewniali gospoda-

rzy o czekających ich dostatku i bezpieczen stwie. 

Swoją wizytę kon czyli słowami: 

Za kolędę dziękujemy,  

zdrowia, szczęścia winszujemy, 

byście państwo zdrowi byli, zamiast wody winko 

pili. Na ten Nowy Rok! 

Gospodarze, kto rzy nie wpuszczali kolędniko w, 

musieli liczyc  się psotami i wytykaniem przez ko-

lędniko w niegospodarnos ci oraz skąpstwa: 

Wiwat, wiwat już idziemy, 

Za kolędę dziękujemy. 

Będziemy wnet ogłaszali, 
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Że tu skąpcy nic nie dali. 

Jemioła 

 Jakie prawdziwe znaczenie niesie za sobą 

jemioła i skąd się pojawiła? Najprawdopodobniej 

trafiła ona do nas z kultury amerykan skiej, acz-

kolwiek korzeni moz na doszukiwac  się takz e w 

wierzeniach Słowian i Celto w. Jemioła była uwa-

z ana za „wszechuzdrawiającą” i dar od bogo w. 

S cięte pędy ros liny miały posiadac  uzdrawiające 

moce, za to powieszone pod sufitem, nad stołem 

albo wejs ciem do domu zapewniac  ochronę przed 

złymi mocami i zapobiegac  nieszczęs ciom. 

Symbolika dwunastki i potraw  

świątecznego stołu 

 Liczba dwunastu potraw wigilijnych to po-

zostałos c  po pogan skim dziękczynieniu za zbiory. 

Dziękowano w ten sposo b bogom za cały owocny 

rok (12 miesięcy). Składa się na to tez  przekona-

nie, z e okres s wiąteczny trwa 12 dni – od wigilij-

nego wieczoru do dnia Trzech Kro li.  

Symbolika dwunastki miała znaczenie ro wniez  w 

s więcie Szczodrych Godo w, kto rym było celebro-

wanie przesilenia zimowego – zwycięstwo s wia-

tła nad ciemnos cią. To czas, w kto rym dzien  staje 

się dłuz szy, a noc kro tsza. Przynosiło to ludziom 

nadzieję oraz optymizm. 

 Jedną z najbardziej tradycyjnych potraw 

na wigilijnym stole była kutia przygotowywana z 

obtłuczonej pszenicy, maku, słodu, miodu i baka-

lii. Podawano ją, chcąc zapewnic  sobie urodzaj i 

dostatek na przyszły rok. Symbolizowała: miłos c , 

rados c , szczęs cie i płodnos c .  

 Ryba od zawsze była symbolem chrzes ci-

jan stwa, chrztu i odradzania się z ycia, dlatego by-

ła najwaz niejszym daniem na stole. W wierze-

niach ludowych zjedzenie jej podczas kolacji wigi-

lijnej miało byc  gwarancją zdrowia. Karp dodat-

kowo symbolizuje siłę. Do dzis  w wielu domach 

wkłada się do portfela łuskę, kto ra ma zapewnic  

powodzenie finansowe. 

 Kapusta, grzyby i groch miały dostarczac  

szczęs cia, dostatku i dawac  ochronę przed choro-

bami, natomiast barszcz czerwony z uszkami 

wpływac  na długowiecznos c  i urodę. Ż kolei zada-

niem makowca i klusek z makiem była pomoc w 

płodnos ci. Mak uwaz any był tez  za łącznik ze 

s wiatem zmarłych (często pojawiał się na sty-

pach). Kompot z suszu podobnie jak gruszki miał 

odpędzac  złe moce i gwarantowac  długie z ycie, 

jabłka – miłos c  i zdrowie, a rodzynki – obfitos c . 

 S więta Boz ego Narodzenia to czas rodzin-

ny, czas miłos ci i przebaczenia. Żatrzymajmy się 

więc na chwilę, by dostrzec niezwykłos c  grudnio-

wych dni i zgodnie z tradycją jednoczyc  się z bli-

skimi w radosnej atmosferze. Wesołych S wiąt! 

Kinga Kosowska, klasa III C 
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Kolor prawdy 

Żeby obywatele nowego południa oślepli na 

barwę, a sprawiedliwość pozostała daltonistą 

– tak swoje  wielkie pragnienie wyraził głów-

ny bohater filmu „Czas zabijania” – Jake Bri-

gance, który ogarnięty prawniczą pasją po-

święcił się poszukiwaniu prawdy oraz walce o 

równość wobec prawa w południowym stanie 

Missisipi na przekór obecnej przemocy na tle 

rasowym, segregacji  i uprzedzeniom społecz-

nym.   

Film „Czas zabijania” w rez yserii Joel’a 

Schumacher’a (1996 r.) to bardzo przejmujący i 

ciekawy obraz, w kto rym autor podejmuje trudny 

temat  rasizmu i jego wpływu na relacje pomię-

dzy białymi i czarnymi mieszkan cami południo-

wego hrabstwa. To historia dramatycznych zda-

rzen  i portret ludzi, kto rzy z yjąc obok siebie, z y-

wią do siebie niechęc  lub gniew. Dla bohatero w 

filmu  prawda i racja zalez ą od koloru sko ry, a 

sprawiedliwos c  gwarantowana jest tylko niekto -

rym z nich. 

Początkiem przedstawionej historii jest 

brutalny gwałt popełniony na 10-letniej czarnej 

dziewczynce przez dwo ch białych męz czyzn i 

krwawej zemsty jej ojca, kto ry w porywie gniewu 

i rozpaczy sam decyduje się wymierzyc  sprawie-

dliwos c . Gło wnym bohaterem filmowego drama-

tu staje się obron ca ojca zgwałconej dziewczynki 

– Jake Brigance. Odwaz nie podejmuje się niezwy-

kle trudnego zadania na pros bę oskarz onego, kto -

ry skierował do niego intrygujące słowa: 

„Wybrałem ciebie poniewaz  to ty jestes  tym złym. 

Nie chcesz tego, ale tak zostałes  wychowany. Ty 

jestes  biały, a ja czarny, jestes my z ro z nych s wia-

to w. Jes li ktos  miałby sprawic , z e zobaczą we 

mnie człowieka to tylko ty, a to moja jedyna szan-

sa na uczciwy wyrok”. Jake wiele ryzykuje, jest 

przeciez  białym prawnikiem w miasteczku, gdzie 

wszyscy się znają i wiedzą o sobie wiele. Podej-

mując się obrony, naraz a siebie i swoją rodzinę 

na negatywną ocenę białych obywateli i realne 

niebezpieczen stwo. Nie poddaje się jednak, do 

kon ca walczy o sprawiedliwy proces, mimo po-

gro z ek, zastraszania i  jawnych akto w terroru. 

Scenariusz filmu zestawia ze sobą dwa tra-

giczne czyny – jeden to gwałt i nieludzkie tortury 

na dziecku,  drugi to morderstwo. Sprawca kaz de-

go z nich powinien ponies c  karę.  Co jednak, jes li 

lokalna społecznos c  lekcewaz y akt gwałtu tylko 

dlatego, z e został dokonany przez białych męz -

czyzn, a dla ojca ofiary – Afroamerykanina z ąda 

kary s mierci? Kontrast pomiędzy sprawcami 

https://www.filmweb.pl/person/Joel+Schumacher-11177
https://www.filmweb.pl/person/Joel+Schumacher-11177
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gwałtu a męz czy-

zną dopuszczają-

cym się morder-

stwa zwiększa dra-

maturgię, pobudza 

emocje i zmusza 

widza do refleksji 

nad tym, czym jest 

sprawiedliwos c  i 

kara. W roli zagro-

z onego karą s mier-

ci ukazany jest ucz-

ciwy, cięz ko pracu-

jący i kochający 

ojciec – czarnosko -

ry obywatel, natomiast gwałciciele to ludzie z 

marginesu społecznego, degeneraci, mający na 

swoim koncie wiele przestępstw. Jednak ich prze-

wagą jest to, z e są biali. Ława przysięgłych nie 

jest przychylna oskarz onemu, a nieustępliwy i 

cyniczny prokurator  bardziej niz  sprawiedliwos c  

ceni poklask i poczucie własnej nieomylnos ci. 

Obron ca Jake Brigance z pomocą swojego 

mentora, znakomitej studentki prawa i przyjacie-

la pro bują dowies c  niewinnos ci Carla Lee i mają 

nadzieję na zmianę oceny fakto w przez ławni-

ko w. Największym wyzwaniem jest  przekonanie 

ich do zobaczenia w oskarz onym siebie, wspo łod-

czuwania jego bo lu i zrozumienia rozmiaru jego 

krzywdy. Czwo rka prawniko w z wielką pasją i 

poczuciem misji podejmuje wszelkie działania, by 

wydający wyrok osądzili Lee dlatego, z e jest win-

ny, a nie ze względu na kolor jego sko ry.  Bowiem 

czy sprawiedliwos c  jest moz liwa, jes li  ci, co osą-

dzają, nie widzą w oskarz onym osoby ro wnej so-

bie? 

W scenie mowy  kon cowej, obron ca nalega, 

aby obecna tam ława przysięgłych zamknęła 

oczy, poniewaz  nie rozumem, nie oczami, ale 

otwartym sercem moz na sądzic  sprawiedliwie 

niczym mitologiczna Temida z opaską na oczach. 

Moz e tez  zamknięte oczy pozwoliłyby zobaczyc  

prawdę, a nie jej kolor? 

Jaki zapadł wyrok, czy kara dosięgła win-

nych i była sprawiedliwa, dowiecie się z filmu. 

Żachęcam do jego obejrzenia i refleksji, poniewaz  

ukazana historia jest moralnie skomplikowana i 

pełna niejednoznacznos ci. Film dostarcza ro w-

niez  wiedzy na temat problemu rasizmu w Sta-

nach Żjednoczonych, mo wi o niero wnos ciach 

społecznych i metodach działania ludzi stosują-

cych przemoc rasową.  

Tomasz Garnuchowski, klasa II A 
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17 września miała miejsce premiera filmu w 

reżyserii Tadeusza Syki  „Wyszyński – zemsta 

czy przebaczenie”. Ukazuje on fragment z ży-

cia bł. kard. Stefana Wyszyńskiego z okresu II 

wojny światowej. Jego problematyka koncen-

truje się wokół kwestii miłowania własnych 

wrogów w czasie wojny. Jest to film niewątpli-

wie ważny w historii światowego kina, ponie-

waż po raz pierwszy ukazuje wojnę widzianą 

oczami księdza, który z czasem zostaje woj-

skowym kapelanem. 

Film Syki jest dziełem biograficznym, kto -

rego akcja rozgrywa się w okresie II wojny s wia-

towej na przełomie lata i jesieni 1944 r. w Pusz-

czy Kampinoskiej, gło wnie w podwarszawskich 

Laskach w szpitalu dla niewidomych prowadzo-

nym przez Żgromadzenie Sio str Franciszkanek 

Słuz ebnic. Poznajemy tam gło wnego bohatera 

filmu – ks. Stefana Wyszyn skiego, kto ry jako po-

rucznik zostaje kapelanem Grupy Bojowej AK 

„Kampinos” walczącej w powstaniu warszawskim 

i otrzymuje swo j nowy pseudonim „Radwan III”.  

O prymasie zwyklis my mys lec  jako osobie 

wielkiej, mądrej, odwaz nej, umiejącej się zbunto-

wac  przeciwko złu. W filmie widzimy Stefana Wy-

szyn skiego jako po prostu zwykłego człowieka, 

nieustannie szukającego prawdy, odpowiedzi na 

pytanie: „Jak mamy miłowac  naszych nieprzyja-

cio ł, kiedy przyszło nam do nich strzelac ?”, zasta-

nawiającego się nad sensem własnego z ycia, czło-

wieka, kto ry czasem przez ywa wewnętrzne roz-

terki, ma wątpliwos ci i zmaga się z własnymi lę-

kami. Ten celowy, według mnie nawet dobry, za-

bieg pokazuje, z e choc  prymas był wybitnym ka-

płanem, jest bliski kaz demu z nas.  

W dziele pojawia się tez  inna waz na po-

stac  historyczna – siostra Maria Czacka, opiekun-

ka niewidomych. Przybiera ona rolę towarzysza 

duchowego młodego księdza Wyszyn skiego, kto -

ry pomaga mu odnalez c  włas ciwą drogę do odpo-

wiedzi na nurtujące go pytania. Gło wny bohater 

rozwiązan  szuka w ro z nych wydarzeniach, w kto -

re wplątuje go los – s mierc  osoby, z kto rą chciał 

zamienic  słowo, a nie miał moz liwos ci czy np. 

spowiedz  rannego niemieckiego z ołnierza będą-

cego w niewoli. Ż czasem odpowiedzi stopniowo 

przychodzą do niego same. Najpierw od Marii 

Czackiej słyszy zdanie: „Mys lę, z e powinnis my 

robic  swoje”, a w innym fragmencie filmu na ka-

wałku płonącej kartki odczytuje słowa „będziesz 

miłował”.  

Młody ksiądz stawia sobie takz e kolejne 

pytanie pod wpływem dramatycznego wydarze-

nia. Pewnego razu przypadkowo znalazł się w 
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„Czeka cię wielki wybór – co wybierzesz?”  
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grupie cywili, kto rzy mieli byc  rozstrzelani. Jako 

jedynemu udaje mu się przez yc . Ta sytuacja zmu-

sza go do zastanowienia się: „Dlaczego Bo g urato-

wał mnie, pozwalając na to, by tamci zginęli?”. 

Siostra Maria zno w przybywa z pomocą i odpo-

wiada na to bohaterowi: „Najwyraz niej Bo g ma 

dla księdza wielki plan”. Żdanie to stało się zapo-

wiedzią przyszłych, wielkich czyno w Wyszyn -

skiego i faktu zastania prymasem, duchowym pa-

sterzem całego narodu polskiego.  

Film nie prezentuje całej historii księdza – 

Wyszyn ski dozna i przez yje cos  większego i waz -

niejszego, a w miłos ci do innych szkolic  się będzie 

cały czas. II wojna s wiatowa była jedynie jednym 

z etapo w wzrastania ku s więtos ci przyszłego Pry-

masa Tysiąclecia.  

Dzieło Syki pro cz spowiedzi zas lepionego 

w ideę nazistowską Niemca i przyjacielskiej rela-

cji między księdzem Stefanem a Marią Czacką po-

rusza dwa inne wątki: wątek miłosny między 

łączniczką Żosią i kapralem „Brzozą” oraz wątek 

miłos ci do bliz niego między powstan cem Jas kiem 

Wojciechowskim a jego kolegami z druz yny. Co 

ciekawe motyw miłos ci pojawiający się często w 

filmie stanowi odpowiedz  na wszystkie pytania, 

na kto re odpowiedzi szuka gło wny bohater. 

W jednej ze scen filmu łączniczka Żosia  

podczas patrolu imponuje Jasiowi Wojciechow-

skiemu swoim religijnym z yciem (odmawiała w 

tym czasie ro z aniec), choc  Jas  jest osobą od Boga 

oddaloną. Na jej pytanie, dlaczego się nie modli, z 

zawstydzeniem odpowiada, z e „nie ma czasu na 

takie rzeczy”. Scena ta skłania do mys lenia, ile ja i 

co dobrego robię w swoim z yciu oraz jak pos wię-

cam się dla Boga. Ż kolei epizod pokazujący 

s mierc  Jasia z powodu odniesionych ran w czasie 

walki uczy, z e choc bys my sobie cos  zaplanowali, 

to i tak wszystko lez y w rękach Boga. 

Patrząc na ten film z perspektywy religij-

nej, widzimy, z e niesie on ze sobą inne waz ne 

przesłania. „Radwan III” szuka prawdy nieustan-

nie u Boga. Wierzy, z e to On jest jedynym i praw-

dziwym jej z ro dłem, choc  czasem, moz na miec  

wraz enie jakby kwestionował osobę Boga i miał 

wobec Niej pewne wątpliwos ci. Mimo to wierzy 

dalej.  

Film od strony wizualnej znajduje się na 

dobrym poziomie, choc  ma w sobie jedną wadę. 

Mianowicie w scenie nalotu wybuchy bomb wy-

glądają jak detonowane zwykłe ręczne granaty. 

Na pochwałę jednak zasługuje wykreowanie 

miejsca akcji. W kampinoskiej puszczy i podwar-

szawskiej wsi czuc  klimat lat 40. Warto takz e 

zwro cic  uwagę na ruchy kamery – sceny walki są 

z ywe, czujemy, z e jestes my ich uczestnikami, bie-

rzemy udział w zmaganiach, m.in. poprzez poka-

zanie s wiata oczami pierwszej osoby, rodem z 

gier komputerowych lub kamerę podąz ającą za 

bohaterem. Żnakomicie wykonane są ujęcia dro-

nem – pokazanie lasu z go ry, czasem we mgle i o 

poranku daje poczucie głębi oraz skłania ku my-

s leniu, z e las ma swoją historię. Jest s wiadkiem 

tamtych wydarzen , schronieniem dla powstan -

co w warszawskich i ich drugim domem.  

W kwestii gry aktorskiej wszyscy wypadli 

s wietnie. W rolę młodego Stefana Wyszyn skiego 

wspaniale wczuł się Ksawery Szlenkier, grając 

przeraz onego, powątpiewającego, ale odwaz nego 

księdza. Małgorzata Koz uchowska jako Maria 

Czacka bardzo dobrze odegrała osobę niewido-

mą, sprawiała wraz enie prawdziwej, spokojnej, 

opanowanej, lecz radosnej siostry zakonnej. Mar-

cin Kwas ny wszedł w rolę porucznika Żygmunta 

Sokołowskiego ps. „Żetes”. Stworzył postac  do-



 

36 

   DŻIAŁ RECENŻJI FILMOWYCH 

SPÓJRZMY NA TO NIECO KRYTYCZNIEJ 

wo dcy wymagającego i stanowczego, ale kochają-

cego swoich z ołnierzy. Wie, z e odpowiada po czę-

s ci za ich z ycie. Jedynie Ida Nowakowska jako fil-

mowa siostra zakonna wykazała przesadną egzal-

tację, czasem jej stany smutku czy podekscytowa-

nia wydają się byc  sztuczne. Początkowo miałem 

negatywne przemys lenia co do faktu, iz  w rolę 

Hauptmanna Otto von Schultz wcielił się Lech Dy-

bik, jednak po głębszej analizie, muszę przyznac , 

z e odegrał tę postac  dobrze. Był zimnym, bezli-

tosnym, niemieckim oficerem, a jego wyraz twa-

rzy wyraz a obojętnos c  wobec s wiata. Mariusz 

Dręz ek idealnie pokazał się z jednej strony jako 

zas lepiony Niemiec, nieczujący skruchy wobec 

tego, co czyni, wierzący w nazistowskie idee, z 

drugiej strony jako postac  nawro cona, kto ra po-

czuła z al za swoje grzechy i za to, z e zabijała z 

nienawis cią. 

Film ma podniosły charakter. Żawiera wie-

le martyrologicznych wątko w, eksponowane są 

trudne chwile dla naszej ojczyzny. Mimo to, nie 

brakuje tu ro wniez  humoru. Pokazanych jest parę 

scen o prywatnych relacjach między z ołnierzami, 

przy kto rych moz na się us miechnąc .  

Mys lę, z e warto ten akapit pos więcic  na 

analizę jednej z ostatnich scen filmu, kto ra zamy-

ka całą historię. Widzimy w niej zatopionego w 

modlitwie księdza Wyszyn skiego na spacerze w 

czasie „deszczu popioło w” znad Warszawy. Kiedy 

spogląda na niebo, on i odbiorca widzą wielkie 

kłęby ognia, dymu unoszące się nad zniszczoną 

stolicą. W pewnym momencie ksiądz dostrzega 

na ziemi kawałek karteczki, kto ry niesiony przez 

wiatr doleciał z płonącej Warszawy. Żnajduje się 

na nim fragment zdania: „będziesz miłował”. Nie-

sie to przesłanie, z e w z yciu mamy kierowac  się 

miłos cią. Choc  bywa trudna, jest kluczem do 

wszystkiego. 

Dzieło Tadeusza Syki oceniam jako bardzo 

dobry film. Nie tylko ze względu na wykonanie, 

lecz takz e przez to, jakie porusza problemy. Jak 

juz  wspomniałem, ukazuje on jeden z najwaz niej-

szych etapo w z ycia kardynała Wyszyn skiego.  Do-

wiadujemy się, z e przyszły prymas był z ołnie-

rzem. Ponadto zyskujemy moz liwos c  spojrzenia 

na wojnę z punktu kapelana wojskowego. Jest to 

wątek rzadko ukazywany w filmach, ksiąz kach. 

Przykładowo jednym z zarzuto w powstan co w 

warszawskich wobec filmu Jana Komasy „Miasto 

44” był brak w nim kapelano w, kto rzy w powsta-

niu odegrali bardzo waz ną rolę – ich zadaniem 

było nie tylko udzielanie spowiedzi czy organizo-

wanie mszy s więtych. Pamiętajmy tez , z e w tam-

tym czasie w wojsku nie było psychologo w, dlate-

go to włas nie oni okazywali wsparcie duchowe i 

moralne z ołnierzom, z czego wywiązywali się 

znakomicie. S miem stwierdzic , z e w ten sposo b 

Tadeusz Syka zapoczątkował nowy gatunek filmu 

wojennego, w kto rym gło wnym bohaterem nie 

jest piechur walczący w okopach, pilot na niebie, 

czy oficer wydający rozkazy, a zwykły, prosty 

ksiądz, kto ry z czasem staje się z ołnierzem i 

udziela innym przebaczenia, podnosi na duchu, 

sam przy tym uczy się miłos ci do innych nawet do 

nieprzyjacio ł, poznaje siebie oraz zmaga się z sa-

mym sobą. Polecam ten film kaz demu, nie tylko 

osobom wierzącym, poniewaz  to 1,5 h bardzo cie-

kawie przedstawionego fragmentu z ycia postaci 

historycznej, o kto rej nie mo wi się zbyt często w 

przestrzeni publicznej. 

 

Wojciech Dziewulski, klasa II A 
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   DŻIAŁ RECENŻJI KSIĄŻ KOWYCH 

SPÓJRZMY NA TO NIECO KRYTYCZNIEJ 

Ludzie od wieków lubują się w tworzeniu 

norm i szufladkowaniu ludzi. Nieważne gdzie, 

kiedy i w jakim otoczeniu mieszkamy, wszę-

dzie może nas to spotkać. I tak się dzieje w 

przypadku mieszkanki Japonii  Keiko Furuku-

ry, bohaterki książki „Dziewczyna z konbini” 

Sayaka Murata. 

 Społeczen stwo wiele wymaga od nas, ale 

przede wszystkim chce, bys my byli „normalni” i 

potrafili wpasowac  się w panujące zasady. Keiko 

Furukura jednak nie do kon ca potrafi się dopaso-

wac  i nie koniecznie chce to zrobic . Ma juz  36 lat, 

a nadal pracuje dorywczo w konbini, czyli sklepie 

wielobranz owym otwartym 24 godziny na dobę, 

w kto rym zazwyczaj pracują studenci i imigranci.  

Jednak włas nie tutaj Keiko, borykająca się ro w-

niez  z problemami odczuwania emocji, odnalazła 

miejsce, w kto rym zbudowała swoją toz samos c . 

Niestety głos społeczen stwa i tak nie daje jej spo-

koju, gdyz  ona nie pragnie zmienic  swojego miej-

sca pracy czy załoz yc  rodziny, a to w pewnym 

wieku według kultury jej kraju „wypada zrobic ”.  

 Keiko pokazuje nam, z e kaz dy moz e zna-

lez c  swoje miejsce na s wiecie i byc  w czyms  do-

brym. Bez względu na to czy jestes  lekarzem, 

sprzedawcą, kwiaciarzem, nalez y ci się szacunek. 

Dopo ki człowiek nie zrobi czegos  niezgodnego z 

prawem, niewaz ne jaki by był, ma prawo z yc  po 

swojemu.   

 Ksiąz ka pokazuje, jaką presję wywiera na 

nas społeczen stwo, rodzina czy przyjaciele i ile 

jestes my w stanie zrobic , aby byc  zaakceptowa-

nym. Moz emy nawet pos więcic  ro z ne częs ci sie-

bie. Teraz jednak nasuwa się pytanie, czy chcemy 

byc  sobą i 

z yc  po swo-

jemu, czy 

nie wychy-

lac  się z tłu-

mu i byc  jak 

inni.  

 Dla 

zaintereso-

wanych Ja-

ponią cieka-

we będą co 

rusz wplata-

ne przez au-

torkę infor-

macje na 

temat zwyczajo w i kultury. Na szczęs cie wszyst-

kie zapoz yczenia i obce dla nas tradycje są do-

kładnie wytłumaczone w przypisach. Do tego 

ksiąz kę bardzo szybko i przyjemnie się czyta 

dzięki kro kim rozdziałom oraz duz ej czcionce.  

 S wiat Keiko dla czytelnika jest niezwykły, 

poniewaz  patrzy ona zupełnie inaczej na swoje 

z ycie czy chęc  realizowania siebie, a jednak to do-

piero w konbini jej z ycie nabiera barw. Dla społe-

czen stwa jej zachowanie jest dziwne. Jednak 

wczytując się w zdanie powies ci: „Wie pani, jakie 

jest ulubione zajęcie normalnych ludzi? Osądza-

nie tych nienormalnych”, w zasadzie moz na 

uznac , z e kaz dy jest w pewnym sensie 

„nienormalny”. 

 

Aleksandra Świetlicka, klasa III C 

 Niedopasowana 
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   DŻIAŁ O ŻDROWYM STYLU Ż YCIA 

ZDROWO NA CO DZIEŃ 

Dieta - sposób na odchudzanie czy styl życia? 

Wielu ludziom słowo 

„dieta” kojarzy się tyl-

ko z odchudzaniem, 

które wymaga od nas 

wielu poświęceń i wy-

rzeczeń. Jednak, jak 

specjaliści podkreśla-

ją, wcale tak nie jest. 

Dieta to sposób odży-

wiana, który powinni-

śmy stosować na co 

dzień, aby zachowy-

wać nie tylko smukłą 

sylwetkę, ale przede 

wszystkim zdrowie. 

 Pomysło w na 

odpowiednie odz ywia-

nie się jest naprawdę mno stwo: dieta wegetarian -

ska, wegan ska, bezglutenowa itd. Wszystko zale-

z y od przyjętego przez nas stylu z ycia. Pytanie, 

kto ra z diet jest dla nas najlepsza? 

 Pojęcie „wegetarianizm” podchodzi od ła-

cin skiego słowa vegetablis  – ‘ros linny’ i vegetare 

– ‘rosnąc ’. Jest to sposo b z ywienia oparty na pro-

duktach ros linnych, polegający na wyeliminowa-

niu mięsa. Powody przejs cia na wegetarianizm są 

roz ne. Niekto rzy kierują się względami etyczny-

mi, religijnymi, ekologicznymi, a jeszcze inni 

chwilową modą. Dobrze ułoz ona dieta moz e przy-

nies c  mno stwo korzys ci dla zdrowia. Wegetaria-

nie swo j jadłospis opierają głownie na warzy-

wach, owocach oraz na nabiale. Stosując tą dietę, 

musimy pamiętac  jednak, aby dostarczac  do na-

szego organizmu odpowiednią ilos c  witamin, mi-

nerało w oraz białka. 

 Dieta wegan ska to bardziej radykalna od-

miana wegetarianizmu, kto ra całkowicie wyklu-

cza produkty odzwierzęce takie jak: nabiał, mię-

so, ryby czy mio d. Opiera się ona na warzywach, 

owocach, produktach zboz owych, ros linach 

strączkowych, orzechach, nasionach, algach, wo-

dorostach oraz grzybach. Istotnym jest, aby uroz-

maicac  posiłki ro z nymi przyprawami. Weganie 

podobnie jak w wegetarianie muszą pamiętac  o 

dostarczaniu do organizmu odpowiedniej ilos ci 

witamin i minerało w. 

 Frutarianizm to jeszcze bardziej restryk-

cyjna odmiana wegetarianizmu, poniewaz  zakła-

da spoz ywanie jedynie owoco w. Frutarianie są 

takz e witarianami – znaczy to tyle, z e odrzucają 

wszelkie formy obro bki termicznej owoco w takie 

jak: gotowanie, mroz enie i pieczenie. Nie mogą 

oni jes c  ro wniez  owoco w, kto rych zerwanie 
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„us mierciłoby” ros linę, w związku z tym sięgają 

po takie, kto re rosną na krzewach lub drzewach. 

Według zasad tej diety nalez y jes c  małe porcje, co 

2-3 godziny i pic  2 l płyno w dziennie zaro wno w 

postaci wody, jak i s wiez o wyciskanych soko w. 

 Dieta s ro dziemnomorska jest znana na ca-

łym s wiecie, najczęs ciej przestrzegana przez ludzi 

zamieszkujących basen Morza S ro dziemnego. Po-

lega ona na spoz ywaniu jak najmniej przetworzo-

nej z ywnos ci, ograniczeniu jedzenia czerwonego 

mięsa, ale włączaniu do posiłko w duz ej ilos ci ryb 

i owoco w morza. Taka dieta jest bogata w błon-

nik, zdrowe kwasy tłuszczowe oraz witaminy. Jej 

przestrzeganie nie sprawia problemo w, poniewaz  

jest smaczna i urozmaicona. Według eksperto w 

uwaz ana jest za najkorzystniejszą w zdrowym 

odz ywianiu. 

 Dieta bezglutenowa – polega na eliminacji 

produkto w zawierających gluten, czyli mieszani-

ny zapasowych białek ros linnych występujących 

w zboz ach. Wskazaniem do wprowadzenia diety 

bezglutenowej jest celiakia lub alergia na pszeni-

cę. Jednak niekto rzy zdrowi ludzie ro wniez  ją sto-

sują. Moz e miec  ona niestety negatywny wpływ 

na zdrowie, poniewaz  zmniejszona podaz  błonni-

ka powoduje zaburzenia funkcjonowania układu 

trawiennego, a takz e skutkuje niedoborem wita-

miny B i D.  

 Jak widac  sposobo w odz ywiania się jest 

duz o, a kaz dy z nas moz e wybrac  sobie taki, kto ry 

najbardziej będzie mu odpowiadał. Jednak decy-

dując się na kto rys  z nich, musimy uwaz ac , aby 

nie obciąz ał naszego organizmu. Jak podkres lają 

dietetycy, najlepsze są zbilansowane posiłki za-

wierające węglowodany, tłuszcze i białka – 

wszystko oczywis cie stosowane w umiarze. Nie 

ulega wątpliwos ci, z e s wiadomych nawyko w z y-

wieniowych powinnis my się uczyc  juz  od naj-

młodszych lat.                                                                                                               

Wesoła żywieniowa 

   DŻIAŁ O ŻDROWYM STYLU Ż YCIA 

ZDROWO NA CO DZIEŃ 
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   DŻIAŁ WIADOMOS CI SPORTOWYCH 

W TEMACIE SPORTU 

Vademecum początkującego kibica od A do Z... 

Spalony, ofensywa czy defensywa – wielu lu-

dzi, oglądając mecze, słyszy te określenia i 

zastanawia się, co one właściwe znaczą. War-

to więc zapoznać się z futbolowym alfabetem, 

czyli ważnymi zwrotami i słowami, które po-

zwolą lepiej zrozumieć tę skomplikowaną 

terminologię. 

Aut – jest to stały fragment gry, kto ry jest wyko-

nywany podczas meczu, gdy piłka opus ci boczne 

linie boiska. Aut realizuje piłkarz, wyrzucając fut-

bolo wkę wymachem zza głowy. Musi to zrobic  

zgodnie z przepisami, tzn. obie stopy zawodnika 

podczas wyrzutu muszą pozostac  na boisku.  

Autobus – okres lenie dotyczące gry taktycznej. 

Polega na tym, z e cała druz yna broni się na swo-

jej połowie, a nawet w obrębie własnego pola 

karnego, bez chęci przeprowadzenia akcji ofen-

sywnej. Jest to mało atrakcyjny i nielubiany przez 

kibico w styl gry. 

Boisko piłkarskie – prostokąt podzielony linia-

mi na dwie połowy. Wymiary regularnego boiska 

powinny wynosic  105 metro w długos ci i 68 me-

tro w szerokos ci. 

Centrostrzał – przypadkowy strzał, zazwyczaj 

wykonywany przez obron cę, kto ry przynajmniej 

teoretycznie miał byc  dos rodkowaniem w pole 

karne. Czasem przy odrobinie szczęs cia moz e 

zamienic  się w gola. 

Defensywa – jest to po prostu gra nastawiona na 

obronę. 

Dośrodkowanie – kopnięcie piłki przez zawod-

nika znajdującego się blisko linii bocznej boiska 

w kierunku pola karnego. Słuz y bezpos redniemu 

zagroz eniu bramki i stworzeniu sytuacji, kto rą 

moz na zamienic  na gola.   

Drybling – seria szybkich wymacho w nogami 

nad piłką połączonych ze zwrotami ciała i nieo-

czekiwanymi zmianami kierunku lub tempa po-

ruszania się zawodnika. Celem takiego zagrania 

jest ominięcie przeciwnika.  

Egzekutor – piłkarz, kto ry wykonuje w trakcie 

meczu stałe fragmenty gry jak: rzuty wolne i kar-

ne. 

Faul – nieumys lne lub zaplanowane zagranie 

niezgodne z przepisami gry, np.. przytrzymanie 

za koszulkę czy uderzenie łokciem. Karą za to 

przewinienie (w zalez nos ci od brutalnos ci dzia-
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   DŻIAŁ WIADOMOS CI SPORTOWYCH 

W TEMACIE SPORTU 

łan  piłkarza) moz e byc  upomnienie od sędziego 

lub otrzymanie z o łtej a nawet czerwonej kartki. 

Jes li zawodnik otrzyma tą ostatnią, schodzi z boi-

ska, a jego druz yna gra w osłabieniu. 

Hat trick – trzy bramki strzelone przez jednego 

zawodnika w trakcie meczu. 

Klepka – zagranie z tzw. pierwszej piłki, czyli bez 

wczes niejszego przyjęcia i opanowania jej. 

Laga – długie i mocne wykopanie piłki w kierun-

ku bramki druz yny przeciwnej. Stosowane, aby 

szybko przenies c  się z akcją pod pole karne rywa-

la lub by zaz egnac  niebezpieczen stwo na własnej 

połowie i odbudowac  ustawienie. 

Lob – zagranie polegające na przerzuceniu futbo-

lo wki nad przeciwnikiem, bramkarzem. Często 

wykorzystywane przez napastniko w w sytuacji 

bramkowej „sam na sam”. 

Ofensywa – bardzo często uz ywane okres lenie, 

kto re oznacza po prostu atak. 

Pajęczynka (zdjąć pajęczynkę) – perfekcyjny 

strzał w „okienko”, czyli prawy lub lewy go rny 

ro g bramki. 

Pressing – sposo b prowadzenia gry polegający 

na doskoku do przeciwnika w celu jak najszybkie-

go odebrania piłki w jak największej odległos ci 

od własnej bramki. 

Pomocnik ofensywny – inaczej tez  rozgrywają-

cy. Gra bliz ej napastniko w, jego gło wnym zada-

niem jest rozegranie akcji, kto re najczęs ciej kon -

czy się podaniem do napastniko w lub bezpos red-

nim uderzeniem na bramkę. 

Pomocnik defensywny – gra bliz ej obrony, jego 

gło wnym zadaniem jest odebranie piłki i rozpo-

częcie akcji ofensywnej. 

Siatka – przepuszczenie piłki między nogami 

przeciwnika.  

Spalony (offside) – mo wimy o nim, gdy piłkarz 

zagra do partnera ze swojej druz yny w momen-

cie, gdy ten znajduje się bliz ej bramki przeciwni-

ko w niz  ostatni gracz druz yny przeciwnej.    

Rzut rożny (corner) – wznowienie gry poprzez 

wykop piłki z naroz nika boiska. Przyznaje się go, 

gdy piłka całym 

obwodem prze-

szła linię kon -

cową boiska. 

Ustawienie 

taktyczne – 

ustawienie pił-

karzy na boi-

sku, w kto rym 

kaz dy ma okre-

s lone zadanie i 

pozycję. Przy-

kładami takich 

ustawien  są 

np.: 4-4-2, kto re oznacza, z e druz yna gra na boi-

sku z 4 obron cami, 4 pomocnikami i 2 napastni-

kami albo 3-4-3 – w takim ustawienia na boisku 

znajduje się 3 obron co w, 4 pomocniko w i 3 na-

pastniko w. 

Wapno, jedenastka – inne nazwy rzutu karnego,  

czyli stałego fragmentu gry wykonywanego z 11 

metro w. 

Terminologia piłkarska nie jest taka trudna jakby 

mogło się wydawac . Moz e przy kolejnym meczu, 

kto ry będziecie oglądac , hasło „spalony” czy 

„pressing” nie będą juz  w was wywoływac  pytan . 

Julia Ścisło, klasa III C 
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Samoloty są najszybszym środkiem transpor-

tu, więc osoby którym zależy na czasie, naj-

częściej wybierają tę drogę lokomocji. Wśród 

nich są również całe drużyny piłkarskie, któ-

re często muszą szybko przemieścić się w od-

ległe miejsce na ważny mecz. Tragiczne wy-

padki samolotowe nie zdarzają się zbyt czę-

sto, jednak jak już mają miejsce, nie sposób o 

nich nie usłyszeć. Mimo że droga powietrzna 

jest powszechnie uznawana za najbezpiecz-

niejszą, to nie wszyscy ufają latającym maszy-

nom. Wśród nich jest np. Dennis Bergkamp - 

legendarny napastnik m.in Arsenalu, który na 

mecze zawsze dojeżdżał samochodem lub au-

tobusem. W tym artykule opowiem o trzech 

najsłynniejszych katastrofach lotniczych z 

udziałem piłkarzy. 

Grande Torino 

4 maj 1949 roku – włoski klub Torino po-

trzebował zagrac  jeszcze tylko 4 ligowe mecze, 

aby zdobyc  tytuł mistrza ligi włoskiej czwarty rok 

z rzędu. Żespo ł z Turynu uznawany był za najlep-

szą druz ynę w całej Europie, oczywis cie nieofi-

cjalnie, poniewaz  puchar Europy jeszcze wtedy 

nie istniał. Żdarzały się jednak okazje, kiedy dru-

z yna z innego kraju miała zaszczyt zagrac  mecz 

towarzyski z włoskim hegemonem. Takie szczę-

s cie dopisało portugalskiej druz ynie Benfika, kto -

ra ro wniez  w tym sezonie spisywała się znakomi-

cie. Spotkanie miało byc  na najwyz szym s wiato-

wym poziomie i faktycznie tak było. Pomimo te-

go, z e Benfika wygrała ten mecz 4 do 3, to na ko-

lejny dzien  juz  nikt nie pamiętał o wyniku a na 

ustach wszystkich zagos cił klub Torino. Po prze-

granym meczu piłkarze z Turynu wsiedli na po-

kład samolotu, kto ry miał ich zabrac  do domu, do 

Włoch. Na pokładzie maszyny, kto ra o 9:52 wy-

startowała z lotniska w Lizbonie, znajdowało się 

m.in. 18 piłkarzy i 9 osobowa kadra trenero w 

oraz asystento w włoskiego klubu. Od początku 

warunki atmosferyczne nie sprzyjały lataniu. 

Burzliwa pogoda utrudniała szybki transport do 

Turynu. Po drodze piloci musieli wylądowac  w 

Barcelonie, aby uzupełnic  paliwo. Nad Italią uno-

siła się gęsta mgła, kto ra ograniczała widocznos c  

nawet do 40 metro w. Piloci po rozmowie z wiez ą 

kontroli loto w postanowili obniz yc  lot, aby mo c 

widziec  więcej przed sobą i nie przegapic  pasa do 

lądowania. Niestety nie zdawali sobie sprawy, z e 

włas nie przelatują nad wzgo rzem Superga i z 

prędkos cią 180km/h uderzyli w murowaną s cia-

nę bazyliki znajdującej się na wzgo rzu. Samolot 

został doszczętnie rozbity. Nikt nie przez ył. Juz  2 

dni po katastrofie Torino za namową m.in. dru-

giego w tabeli Milanu zostało ogłoszone symbo-

licznym mistrzem Włoch. Pozostałe mecze Włosi 

musieli dograc  juniorami. Przeciwnicy z szacunku 

postąpili podobnie, wystawiając młodych zawod-

niko w.  

Ta tragedia na długo wstrząsnęła piłkar-

skim s wiatem. Wielu zawodniko w zaprotestowa-

ło i nie zgadzało się na podro z e samolotami na 

mecze. O wyjątkowym szczęs ciu moz e mo wic  

Sauro Toma – podstawowy zawodnik Torino, 

kto ry przez niewielką kontuzję kolana, nie pole-

ciał razem z zawodnikami: „Tego dnia pojecha-

łem na nasz stadion na leczenie. Gdy wro ciłem do 

domu, trzydziestu lub czterdziestu ludzi juz  na 

mnie czekało. Jeden z nich, mo j przyjaciel, chwy-

cił mnie za rękę i powiedział mi, co się stało. To 

   DŻIAŁ WIADOMOS CI SPORTOWYCH 

W TEMACIE SPORTU 

Piłkarskie katastrofy w przestworzach 
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był koszmarny dzien . Deszcz i s nieg. Pojechalis my 

do Supergi, ludzie wszędzie płakali”. Na pogrze-

bie było łącznie po ł miliona oso b, kto rzy przeszli 

od stadionu Filadelfia az  do cmentarza Palazzo 

Madonna w celu oddania czci zmarłym. Na wzgo -

rzu Superga po dzis  dzien  jest umieszczona tabli-

ca pamiątkowa, a co roku kapitan Torino odczy-

tuje nazwiska zmarłych w tamtej katastrofie. Tra-

gedia miała ogromny wpływ na rozkład piłkar-

skich sił we Włoszech. W Turynie najlepszym klu-

bem został Juventus, kto ry wypadł gorzej od 

miejscowego rywala tylko w 1976 roku, gdy to 

Torino zdobyło swo j pierwszy i zarazem ostatni 

tytuł mistrza Włoch od tamtej tragedii. Dzisiaj 

moz emy tylko gdybac , w jakim miejscu byłby ten 

włoski klub, gdyby nie tamto feralne popołudnie. 

„Druz yna Torino przestała istniec , zniknęła, spali-

ła się, eksplodowała. Żespo ł umarł w akcji, jak 

oddział z ołnierzy na wojnie, kto ry opus cił swoje 

okopy i juz  nigdy nie wro cił” stwierdził Vittorio 

Pozzo, legendarny włoski trener, kto ry doprowa-

dził reprezentację Włoch do dwo ch mistrzostw 

s wiata. 

 Katastrofa w Monachium 

6 lutego 1958 roku – piłkarze angielskiego 

klubu Manchester United wracali z Belgradu po 

zremisowanym 3:3 meczu z Crveną Żvezdą. Byli 

w wys mienitych humorach. Remis, dzięki wcze-

s niejszej wygranej w Manchesterze ze Crveną, 

dawał im awans do po łfinału Pucharu Europy. Do 

tego odnosili coraz więcej zwycięstw w lidze an-

gielskiej, zbliz ając się do lidera na jeden punkt. 

Cała Anglia była zachwycona dzieciakami 

Busby'ego, jak nazywano tamtejszą kadrę Man-

chesteru United. S rednia wieku w klubie wynosiła 

tylko 22 lata, a Matt Busby – o wczesny trener 

tzw. Czerwonych Diabło w, bardzo umiejętnie szli-

fował odnalezione młode talenty. Tamtego fatal-

nego dnia wszystko układało się dobrze. Do cza-

su.  

Piloci zatrzymali się na lotnisku w Mona-

chium, aby uzupełnic  bak paliwem. Pogoda w 

Niemczech nie nalez ała do najlepszych. Padał gę-

sty s nieg z deszczem. O 15:31 piloci dostali ze-

zwolenie na rozpoczęcie lotu juz  do Manchesteru. 

Jednak podczas rozpędzania maszyny zauwaz ono 

problemy z jednym z silniko w i anulowano start. 

Po kilku minutach rozpoczęto drugą pro bę – ro w-

niez  nieudaną. W takim przypadku piloci powinni 

zaniechac  i poczekac  na poprawienie się warun-

ko w lub wymianę maszyny. Wtedy jednak posta-
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nowiono spro bowac  jeszcze raz. O 16:03 samolot 

zaczął się rozpędzac . Maszyna przekroczyła linię, 

do kto rej powinna unies c  się w powietrze, lecz to 

nie nastąpiło. Prawy silnik zaczął głos no hałaso-

wac , a maszyna skręcac . Nagle wjechała na war-

stwę s liskiego błota zmieszanego ze s niegiem na 

pasie startowym i przebiła ogrodzenie oddziela-

jące lotnisko od ulicy. Rozpędzony samolot ude-

rzył skrzydłem w opuszczony dom znajdujący się 

za pasami startowymi i wbił się w stojący nieda-

leko drewniany garaz . Na nieszczęs cie wszystkich 

w garaz u stała cięz aro wka z paliwem. Nastąpił 

wybuch. Tył samolotu po prostu zniknął. Dookoła 

lez ały ciała przypiętych jeszcze do siedzen  za-

wodniko w United. Bill Foulkes, kto ry jako nielicz-

ny wyszedł z katastrofy bez większego szwanku, 

zaczął ratowac  swoich kolego w. Na początku zna-

lazł jugosłowian ską kobietę z co rką, kto ra tez  le-

ciała w tamtym dniu do Manchesteru. Po z niej 

rozpoznał Harrego Gregga – bramkarza 

„Czerwonych Diabło w”, kto ry ro wniez  był w sta-

nie pomo c niekto rym osobom. Uratowali jeszcze 

kilku kolego w z druz yny i trenera Mattiego 

Busby'ego. Następnego dnia cały s wiat dowie-

dział się o katastrofie. Początkowo podano, z e z 

38 oso b na pokładzie zginęło 21. Ostatecznie ta 

liczba wyniosła 23. Bill Foulkes odwiedził ran-

nych w szpitalu. Większos c  z nich miała urazy 

głowy. Był tam tez  największy talent o wczesnej 

druz yny z Manchesteru – Edwards. Lekarze da-

wali mu 50% na przez ycie. Niestety bardzo mło-

dy angielski piłkarz zmarł po 15 dniach na niewy-

dolnos c  nerek. Po prawie miesięcznej walce 

zmarł ro wniez  drugi pilot podczas tamtego lotu – 

Kenneth Rayment.  

Manchester United zagrał swo j kolejny 

mecz juz  13 dni po katastrofie w pucharze Anglii. 

W składzie „Czerwonych Diabło w” zagrali Harry 

Gregg i Bill Foulkes razem z juniorami. Wygrali 

tamto spotkanie 3 do 0. Na czas rehabilitacji tre-

nera – Mattiego Busby'ego druz yną zarządzał 

tymczasowy szkoleniowiec. Sam Matt dał sobie 5 

lat na ponowną odbudowę klubu. Obietnicy do-

trzymał z dwuletnim opo z nieniem, poniewaz  juz  

w 1965 roku ponownie wygrał ligę angielską, a 3 

lata po z niej – Puchar Europy.  

Anglia nigdy nie zapomniała o katastrofie 

w Monachium, za oficjalną jej przyczynę uznano 

najpierw zachowanie piloto w, a po z niej błoto po-

s niegowe na pasie startowym. Dzięki nieugiętej 

postawie Matta Busby'ego Manchester United po 

dzis  dzien  jest jednym z najlepszych klubo w w 

Anglii i nadal liczy się w Europie.  

Tragedia Chapecoense 

28 listopada 2016 roku – Chapecoense by-

ło niewielką druz yną piłkarską z brazylijskiego 

miasta Chapeco. Miasto liczyło tylko 180 tysięcy 

stałych mieszkan co w, co w poro wnaniu z brazy-

lijskimi metropoliami jak Rio jest wręcz niczym. 

Większos c  piłkarzy grających w klubie znała sie-

bie bardzo długo czy to z dziecin stwa, czy ze 

Tablica pod stadionem Manchesteru United upamięt-

niająca katastrofę. 
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szko łek piłkarskich. Panowała tam rodzinna at-

mosfera. W 5 lat udało im się awansowac  z ligi 

amatorskiej do najwyz szej klasy rozgrywkowej w 

Brazylii. Radzili sobie tam wys mienicie. Dobre 

występy zapieczętowali awansem do Copa Suda-

mericana – prestiz owego turnieju dla klubo w z 

Ameryki Południowej. Tam, jako czarny kon  ca-

łych rozgrywek, doszli do finału, w kto rym mieli 

się zmierzyc  z kolumbijską druz yną Atletico Na-

cional. W dzien  meczu na ulicach Chapeco od ra-

na panowała s wietna atmosfera. Kibice czekali, 

aby poz egnac  swoich ulubien co w przed wylotem 

i dodac  im otuchy przed finałem. O 18:20 samolot 

wyleciał z lotniska w Santa Cruz de la Sierra w 

kierunku kolumbijskiego Medellin. Po trzech go-

dzinach lotu maszyna rozpoczęła zniz anie. Dosta-

ła jednak informację z wiez y kontroli lotu, aby 

poczekac  ze względu na inne samoloty w kolejce. 

Wtedy niespodziewanie pilot poprosił o natych-

miastowe zezwolenie na lądowanie z powodu 

braku paliwa w baku. Gdy Yaneth Molina – kon-

trolerka loto w starała się oczys cic  pas z samolo-

to w, nagle maszyna z piłkarzami Chapecoense 

zniknęła z radaru. W Avro RJ-85, kto rym leciała 

druz yna, zgasły s wiatła i zamilkły silniki. Obecni 

na pokładzie mogli tylko patrzec , jak maszyna 

bezwładnie spada w do ł. Piloci starali się 

szybowac  samolotem, lecz to nic nie da-

wało. Rozbili się o zbocze go ry 18 kilome-

tro w od Medellin. Ż 77 pasaz ero w z z y-

ciem uszło tylko 6, w tym 3 zawodniko w 

Chapecoense – Jackson Fullman, Helio 

Neto i Alan Ruschel.  

Jackson w katastrofie stracił nogę i juz  

nigdy nie powro cił do profesjonalnej pił-

ki, Helio złamał kręgosłup, a Alan jako 

jedyny z całego samolotu wyszedł bez 

większych obraz en . W wywiadzie po ka-

tastrofie Neto wyznał bardzo ciekawą rzecz. Po-

wiedział, z e przed lotem s niło mu się, z e samolot 

się rozbije. Czy to prawda? Prawdopodobnie ni-

gdy się nie dowiemy, ale pozostaje nam tylko wie-

rzyc  Helio.  

Informacje o katastrofie rozeszła się w 

mgnieniu oka. Kaz da stacja telewizyjna o tym mo -

wiła. Kibice z całego s wiata zjednoczyli się, aby 

wesprzec  mieszkan co w Chapeco i ich klub. W 

dzien  tragedii fani zebrali się zaro wno na stadio-

nie, gdzie miał odbyc  się mecz, jak i stadionie 

Chapecoense. Wszyscy razem opłakiwali zmar-

łych. Klub z Medellin złoz ył wniosek o przyznanie 

pucharu za wygranie Copa Sudamericana dla tra-

gicznie rozbitego zespołu. Cała Brazylia w ramach 

pomocy oddawała swoich piłkarzy za darmo, aby 

mogli grac  dla Chapecoense. Wiele klubo w prze-

kazywało wsparcie finansowe jak m.in. FC Barce-

lona. Alan Ruschel do dzis  gra dla swojego uko-

chanego zespołu, a Jackson jest jego ambasado-

rem. Neto natomiast nadal walczy o powro t do 

sprawnos ci fizycznej i psychicznej. Jest to jedna z 

największych katastrof w s wiecie całego sportu i 

ostatnia, w kto rej zginęło tak wielu piłkarzy. 

Igor Gniadek, klasa II A 
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Wigilia kojarzy nam się przede wszystkim z 

jedną rybą – karpiem. Tymczasem zaczęła być 

ona obecna na świątecznym stole dopiero w 

czasach powojennych.  

 Wczes niej kro lowały leszcze, płocie czy 

liny. Kronikarze opisujący wigilię na dworze Jana 

III Sobieskiego wyliczają, z e „[…] podano 9 po łmi-

sko w szczupako w oraz misę okoni, dwie misy 

leszczy, az  pięc  mis […] lino w, dwie misy […] sło-

nych ryb, dwie misy s ledzi i misę łososia […]”. Ża-

pewne nie wszędzie jadano tak duz o, ale liny i 

leszcze były popularne ro wniez  w biedniejszych 

domach, zwłaszcza u ludzi mieszkających nad 

wodą. Potrawy wigilijne musiały byc  przyrządza-

ne ze wszystkich płodo w, jakie urodziła ziemia i 

dała przyroda np. ryby, grzyby, suszone owoce 

czy mio d.  

 Leszcz to ryba, kto ra w Polsce występuje 

gło wnie w nizinnych rzekach, ale takz e w duz ych 

jeziorach i przybrzez nej strefie Bałtyku. Ma tłuste 

mięso, kto re skrywa sporą zawartos c  kwaso w 

tłuszczowych omega 3, a te pozytywnie wpływają 

na nasz układ krąz enia, chroniąc przed miaz dz ycą 

i obniz ając ro wniez  cis nienie krwi. Leszcza warto 

marynowac  w zalewie octowej, kto ra chroni go 

przed zepsuciem oraz rozpuszcza drobne os ci, w 

dodatku nadaje potrawie bardziej wyrazisty 

smak.  

Czas przygotowania: 45 minut, składniki: 

• 1,5 kg leszcza, 

• 3 duz e cebule, 

• 1 puszka koncentratu pomidorowego, 

• ząbek czosnku, 

• 3 szklanki przegotowanej wody, 

• 1,5 szklanki octu, 

• 3 łyz eczki cukru, 

• so l, pieprz, 6 ziarenek ziela angielskiego, 3 

lis cie laurowe, majeranek, koperek, natka 

pietruszki, 

• cytryna. 

 Rybę oczys cic , wyfiletowac  i pokroic  w 

dzwonka. Obtoczyc  w mące i smaz yc   na głębokim 

oleju, uwaz ając, aby nie spalic  oleju, poniewaz  bę-

dzie potrzebny do sosu. Cebulę pokroic  w pio rka i 

posolic , aby zmiękła. Na tym samym oleju zeszklic  

cebulę około 20 sekund, potem dolewac  stopnio-

wo wodę tak, aby nie przerwac  wrzenia, az  do 

uzyskania gęstego białego sosu z cebuli. Dodac  do 

zeszklonej cebuli koncentrat  pomidorowy roz-

cien czony wodą, cukier, so l, pieprz, przyprawy i 

czosnek. Do gotującego sosu wlac  ocet i zagoto-

wac . Leszcza ułoz yc  w po łmisku i zalac  gorącym 

sosem. Przykryc  szczelnie do zaparzenia się ryby 

i odstawic  na 24 godziny. Udekorowac  plastrami 

cytryny oraz koperkiem i natką pietruszki.  

Michalina Andrychowicz, klasa III C 

Leszcz w sosie pomidorowym po mazursku 
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Sójka Gliniecka to lokalna odmiana tzw. sójki 

mazowieckiej. Jej nazwa pochodzi od miejsco-

wości, z której się wywodzi. Mowa tu o pod-

warszawskiej miejscowości Glinianka.  

 Potrawa ta jest s cis le związana z lokalną 

kulturą. Nie wiadomo, ile lat ma sam przepis, ale 

skoro robili juz  ją prapradziadkowie mieszkan -

co w Glinianki i okolic, moz na mo wic  na pewno o 

stuleciach. O kultywowanie tradycji pieczenia so -

jek glinieckich dba obecnie miejscowe Koło Go-

spodyn  Wiejskich. Co ciekawe, kaz da gospodyni 

przygotowuje so jkę wedle własnego smaku i te-

go, co podpatrzyła u swojej mamy lub babci.  

 Dawniej so jki stanowiły powszechny przy-

smak, kto ry robiono dosyc  często, przede wszyst-

kim w dni postne: s rody i piątki. W dzisiejszych 

czasach piecze się je okazyjnie, szczego lnie w 

okresie jesiennym, gdy gospodynie kiszą kapustę, 

oraz w Boz e Narodzenie ze względu na postny 

charakter dania. Potrawa ta ma takz e swo j dzien  

– s więto so jki glinieckiej, kto re odbywa się za-

zwyczaj na jesieni. Na czas pandemii organizowa-

nie tego wydarzenia zostało zaprzestane.  

 So jki glinieckie są bardzo proste w wyko-

naniu. Robi się je jak klasyczne pierogi, lecz za-

miast gotowania stosuje pieczenie, dawniej – w 

piecach ogrzewanymi drewnem, dzis  – w zwy-

kłych piekarnikach. Ich składnikami są: mąka, 

jajka, droz dz e, masło, olej i so l, a jako nadzienie 

stosuje się kiszoną kapustę, czasem z dodatkiem 

suszonych s liwek lub cebuli. Podaję przepis, na 

podstawie kto rego moja rodzina je przygotowała. 

Składniki: 

• 1 kg mąki pszennej, 

• 2 jajka, 

• 4 dag droz dz y, 

• 1 margaryna, 

• 1 szklanka mleka, 

• 3 łyz ki stołowe cukru, 

• szczypta soli. 

 Do lekko ogrzanego mleka dodac  cukier i 

droz dz e, odstawic  do wyros nięcia. Mąkę, jajka, 

margarynę i so l oraz wyros nięte droz dz e razem 

dokładnie wymieszac  i wyrobic . Następnie roz-

wałkowac  do grubos ci ok. 3 mm w kształcie koła. 

Kapustę ugotowac  z pieczarkami (2 kg kapusty, 

0,5 kg pieczarek) i grzybami suszonymi, olejem, 

zielem angielskim i listkami laurowymi. Na ciasto 

wykładac  farsz i sklejac . Piec w piekarniku do za-

rumienienia w temperaturze ok. 180 st. C.  

So jki doskonale smakują na ciepło i na zimno. Na 

wigilijną kolację moz na je podawac  z czerwonym 

barszczem.  

Wojciech Dziewulski, klasa II A 

Sójka gliniecka   
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Kurabiedes – greckie ciasteczka  

„Kala Christougenna!” z greckiego znaczy 

„Wesołych świąt!”. Grecja to prawdziwie ma-

giczne miejsce przesiąknięte tradycją, wiarą i 

mitologią. Jedzenie i rodzina odgrywają klu-

czową rolę w każdej uroczystości, a Boże Naro-

dzenie nie jest wyjątkiem.  

 Grecy często przygotowują się do Boz ego 

Narodzenia, poszcząc przez 40 dni wczes niej, 

kon cząc na wielkiej uczcie zwanej ucztą adwento-

wą. Jednym ze szczego lnych słodyczy, kto re tra-

dycyjnie widuje się na stole, są Kurabiedes 

(greckie ciasteczka mas lane). Charakterystyczną 

cechą kurabiedes jest duz a ilos c  posiekanych na 

mniejsze i większe częs ci migdało w, a takz e spe-

cyficzny, ro z any zapach. Niekto rzy twierdzą, z e to 

jedne z najlepszych ciasteczek na s wiecie! Moz na 

nadac  im ro z ny kształt – okrągłe, księz yce czy po ł-

kola. Są bardzo proste w wykonaniu i s wietnym 

dodatkiem do s wiątecznej wymiany ciasteczek 

lub zakon czenia s wiątecznego posiłku.  

Składniki: 

• 500 g mąki pszennej (3 szklanki), 

• 250 g dobrej jakos ci masła w temp. pokojowej, 

• 2 łyz ki cukru z wanilią, 

• 2/3 szklanki cukru pudru + do obtoczenia,  

• 1 z o łtko, 

• 1 łyz eczka proszku do pieczenia, 

• ok. 50-60 ml koniaku, 

• 100 – 150 g migdało w lub orzech włoski, 

• kilka łyz ek wody ro z anej. 

Sposób przygotowania: 

1. Żaczynamy od posiekania orzecho w. 

2. Masło ucieramy mikserem na puch wraz z cu-

krem pudrem i cukrem z wanilią. 

3. Dodajemy z o łtko i miksujemy, az  całkowicie 

połączy się z masą. Powoli wlewamy koniak, cały 

czas miksując.  

4. Mąkę mieszamy z proszkiem i stopniowo dosy-

pujemy do masy. Miksujemy do wmieszania całej 

mąki, a jes li pod koniec wsypywania mikser cięz -

ko pracuje, bo ciasto jest zbyt gęste – ostatnią por-

cję mąki zagniatamy ręcznie (najlepiej jednak nie 

ogrzewac  go zbyt długo ciepłem rąk). Ciasto po-

winno byc  lekko lepiące.  
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5. Dodajemy orzechy, mieszamy i chłodzimy ma-

sę w lodo wce ok. 15-30 minut.  

6. Piekarnik nagrzewamy do 160-170°C.  

7. Ciastka moz na wałkowac  na ok. 1 cm grubos ci 

i odrywac  je po kawałku, toczyc  w dłoniach kul-

kę (wielkos ci ping-pongowej) i lekko spłaszczac , 

formując krąz ek. Pieczemy je przez ok. 25 minut.  

8. Jeszcze gorące smarujemy za pomocą pędzel-

ka wodą ro z aną z obu stron (im więcej, tym cia-

steczka będą bardziej intensywnie smakowac ) i 

obtaczamy w cukrze pudrze. Po wystygnięciu 

przechowujemy szczelnie zamknięte w tempera-

turze pokojowej.  

Oleksandra Kramarenko, klasa II A 
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„Król kruków” Maggie 

Stiefvater 

Losy Blue i tro jki przyjacio ł – 

Gansey’a, Adama i Ronana spla-

tają się, by bohaterowie wspo l-

nie odkryli tajemnicę i odnalez -

li legendarnego walijskiego 

Kro la Kruko w – Glendowera. 

Przez nich ciche i spokojne 

miasteczko Henrietta okazuje 

się byc  takie tylko pozornie.  

Ksiąz ka przenosi nas do s wiata 

tajemnic, ducho w i rytuało w, 

ale nie tylko… To pozycja dla 

oso b lubiących ksiąz ki fantasy i 

wolno rozwijającą się akcję. 

„Ciemność” Jozef Karika 

Jest to pozornie zwyczajny 

horror o samotnym męz czyz -

nie, kto ry chce w spokoju i 

samotnos ci spędzic  s więta 

Boz ego Narodzenia w domu 

w go rach. Jak moz na się spo-

dziewac  jest odcięty od s wia-

ta, a cos  chce go pozbawic  

z ycia. 

Ksiąz ka stale trzyma w na-

pięciu, jest pełna niespodzie-

wanych zwroto w akcji oraz 

bawi się ludzkim umysłem.   

„Nienawidzę baśniowa” 

Skottie Young 

Gertrude przed trzydziesto-

ma laty trafia do przeuroczej 

krainy Bas niowa. Okazuje się, 

z e z ycie w takim miejscu 

wcale nie jest cukierkowe i 

przyjemne, zwłaszcza z e jest 

uwięziona w ciele szes ciolat-

ki. Kaz dy po takim czasie 

miałby dos c  takiego z ycia… 

Kto by znio sł tyle słodkos ci? 

Jest to dos c  niekonwencjonal-

ny komiks, skierowany raczej 

do starszych czytelniko w. Po-

zycja idealna do przeczytania, 

gdy nie ma się na nic siły, a 

chce się uciec gdzies  mys la-

mi.  

Propozycje przygotowała: Aleksandra Świetlicka, klasa III C 
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W CZASIE PRZERWY 

Poziomo: 

3.  Słoik ze szklaną pokrywką 

7.  Oszołomienie po alkoholu 

8.  Rzadki kuzyn z yrafy 

9.  Jamajka w barku 

10.  ... Marzyciel, z wierszyka J. Tuwima 

12.  Głosi wiarę w Allaha 

15.  Pchła lub prusak 

16.  ... Moz ejko, inspektor z „Ojca Mateusza” 

18.  „Peer Gynt” E. Griega19.  Jerzy, b. selek-

cjoner kadry narodowej piłkarzy 

21.  Przestarzale o wsi 

24.  Pikantny sos pomidorowy 

25.  Częs c  papierosa 

27.  Komputer sprzed ery peceto w 

28.  Tytuł Rogera Moore'a 

29.  Np. Diogenes z Synopy 

30.  Przestarzale: plon, zbio r 

31.  Hiacyntowa papuga 

Pionowo: 

 

1.  Autor „Pana Jowialskiego” 

2.  Mieszkan cy Żiemi 

3.  Wysoki - cechuje koszykarza 

4.  Np. japon ska manga 

5.  Duz y korytarz w hotelu 

6.  „Enen” F. Falka 

11.  Mała „szklarnia” 

13.  Szkic w plastyce 

14.  Dawna jedn. objętos ci płyno w 

17.  Wynoszeni z pola bitwy 

 

20.  Dana (zm. 2006), piosenkarka 

21.  Stopien  w hierarchii wojskowej 

22.  Mniemanie, sąd 

23.  Krasomo wca 

25.  Pot. zawo d, specjalnos c  

26.  Sznur przy lasce dynamitu 


