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 Witajcie w pierwszym powakacyjnym numerze 

„Nowej Jedynki”, który ukazuje się dopiero w  paź-
dzierniku, ponieważ potrzebowaliśmy trochę czasu na 

„pozbieranie” się po tak długiej przerwie. Jednak nie 

martwcie się, ruszyliśmy i nie mamy zamiaru zwalniać. 
Powiem więcej — trwają prace nad listopadowym wy-

daniem, które będzie pewnego rodzaju niespodzianką. 
Każdy kolejny numer to nowe doświadczenia, dlatego 

staramy się rozwijać, a efekty zobaczycie już niebawem. 

  

 Skupmy się na bieżącym numerze, w którym — jak 

zawsze — znajdziecie ogrom ciekawych artykułów zwią-
zanych ze stałymi rubrykami, ale również informacje o 

konkursach, relacje oraz ogłoszenia związane z życiem 

szkoły. 

  

 Cieszy mnie odzew pierwszoklasistów na nasze za-

proszenie do współpracy w redakcji. Nasz nowy 

„narybek” to dziewczyny zajmujące się grafiką oraz 

kolejny redaktor piszący. Serdecznie Wam dziękuję za 

wkład w tworzenie nowego numeru oraz gratuluję de-

biutu w „Nowej Jedynce”. Pozostałych chętnych gorąco 

zapraszam na spotkanie gazety w poniedziałek 19 X 

o14.30  oraz systematycznie we środy o 15.30. 

  

 W związku z rocznicą powołania Komisji Edukacji 

Narodowej, czyli popularnym „Dniem Nauczyciela”       

w imieniu redakcji „Nowej Jedynki” składam całemu 

Gronu Pedagogicznemu I L.O. najlepsze życzenia zdro-

wia, nieustającego szczęścia, wszelkiej pomyślności 

oraz wytrwałości i cierpliwości. Składam  podziękowa-

nia za pracę i serce jakie nasi Nauczyciele wkładają      
w edukowanie kolejnych pokoleń przewijających się 
przez mury Żoliborskie Jedynki. 

 

Redaktor Naczelny Mateusz Lewandowski 
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Cudowne spełnienie 

Nie odrywając oczu od nieba, 

Długo szłam bez celu i przyczyny. 

Wsłuchiwałam się w ciszę lasu i szum falującej wody. 

Wszystko zdawało mi się być paskudnie nużące. 

Dlaczego? — pytałam samą siebie. 

Życie potrafi być takie zaskakujące i tajemnicze… 

Czemu nie potrafię się nim cieszyć? 

Codziennie szukałam odpowiedzi 

Na wszystkie swoje zmartwienia. 

Kiedy Cię odnalazłam… 

Cała moja droga rozświetliła się na milion kolorów 

I nagle zrozumiałam, 

Że bez drugiej połowy siebie 

Nie byłam w stanie poprawnie funkcjonować. 

Dopiero dziś wszystko widzę inaczej, 

A każdy dzień przynosi cudowne spełnienie.   

                    Kinga Wiatr III G 

 Szkoła i Świat 

4 — Maturka, czyli strach się bać - artykuł  

(nie) tylko dla trzecioklasistów… Adrianna Smoczyńska  

6 — 236 lat od powołania Komisji nad Edukacją  

Młodzi Szlacheckiej Dozór Mającej Inga Nowak 

8 — Powakacyjne porządki  Kinga Wiatr  

10 — Agresja, temat bardzo aktualny Paulina Kopeć 

11 — Czekamy na Was „NA PALUCHU” Inga Nowak 

13 — Dodatek biologiczny 

14 — Limany Inga Nowak 

14 — Zabawa na początek nauki Aleksander Peszel  

Kulturomaniacy 

15 — Mrożące spotkanie Mateusz Lewandowski  

17 — Gibson, jako żywa legenda rock'n roll'a Krystian Klucznik 

18 — Jak to czarny z białym rozśmieszają Amerykę Ewa Struniawska 

20 — Galerianki Maciek Sychowicz 

23 — XIX Bieg Powstania Warszawskiego Angelika Łuczak 
24 — Zapomniana prawda Aleksander Peszel 

25 — Szkoła inna niż wszystkie Bartek Zychowicz 

Głodny Licealista 

Liman pizza Mateusz Lewandowski 
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 Stres przed egzaminem dojrzałości 

— dla jednych paraliżujący, dla innych 

motywujący — towarzyszy praktycz-

nie wszystkim… Objawia się niepoko-

jem, złym samopoczuciem, dyskomfor-

tem psychicznym. Jak sobie z nim ra-

dzić? Mimo iż przysięgałam sobie, że 

nie będę podejmowała w swoich tego-

rocznych artykułach tematu matury      

i wszystkiego, co z nią związane, spon-

tanicznie zdecydowałam się złamać 
moje wewnętrzne postanowienie… 

Zainspirowała mnie do tego dobrze 

przygotowana witryna internetowa, 

dostarczająca tegorocznym maturzy-

stom wielu, potrzebnych informacji. 

Chciałabym, więc podzielić się z Wa-

mi wyselekcjonowanymi przeze mnie, 

przydatnymi wiadomościami na temat 

radzenia sobie z przedmaturalnym stre-

sem. Po pierwsze, by uniknąć niepo-

trzebnej nerwówki powinniśmy zacząć 
„ogarniać” wszystko odpowiednio 

wcześniej. Jasne, łatwo powiedzieć, 
trudniej zrobić. Wiem, jednak trzeba 

się wziąć do ostrej pracy. Mam na my-

śli dokładne przemyślenia na temat 

kierunku studiów, przyszłego zawodu. 

Wybranie odpowiedniego tematu na 

maturę ustną z języka polskiego, kon-

kretnej uczelni, zapisanie się na ewen-

tualne kursy maturalne, fakultety 

szkolne etc. Jest tego dużo, ale jeśli 
wcześniej zaczniemy podejmować 
pewne decyzje i weźmiemy sprawy     

w swoje ręce, zmniejszymy poziom 

naszego stresu. Będziemy bardziej 

pewni i zorganizowani. Natomiast od-

kładanie pewnych rzeczy na ostatnią 
chwilę nie jest dobrym rozwiązaniem.  

Wokół nas jest naprawdę sporo możli-
wości, pomocnych ludzi, książek, stron 

in t e r ne to wyc h  i  p o rad n ikó w.              

To wszystko pomaga nam w zwalcza-

niu napięcia. Im więcej wiemy, tym 

lepiej jesteśmy przygotowani. Istotne 

jest owo słynne „pozytywne myślenie”. 

Powinniśmy skoncentrować się na 

swoich atutach, mocnych stronach. 

Zdobędziemy motywację potrzebną do 

łatwiejszego radzenia sobie w tak trud-

nym czasie, a o to właśnie chodzi. 
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  Istnieje wiele technik, które 

możemy zastosować dla rozładowania 

emocji. Niech każdy z nas — biednych 

trzecioklasistów — wybierze te, które 

działają na niego najlepiej. Będą one 

potrzebnie szczególnie kilka dni przed 

egzaminem. Możemy też pozwolić 
sobie na nie po intensywnej na-

uce, wtedy relaks będzie „zasłużony”. 

Poniżej kilka sposobów na odpoczy-

nek, które są za bardzo efektywne.         

         

1. Ćwiczenia oddechowe? 
Głębokie oddechy pozwolą na dotle-

nienie mózgu i całego organizmu. Im 

więcej tlenu — tym więcej sił i energii 

do pracy. Pomoże nam nawet tylko 

kilka spokojnych, głębszych odde-

chów. 
 

2. Śpiew?  
Pośpiewaj karaoke ze znajomymi,     

czy (pod)śpiewaj pod prysznicem —           

z pewnością poprawia to humor. 
 

3. Sport? 
Poskacz, potańcz, idź na basen. Sport 

ma zbawienne działanie na cały nasz 

stan fizyczny i psychiczny. Jest to 

wspaniała pomoc w odreagowaniu        

i dotlenieniu komórek ciała. 
 

4. Wygadaj się? 
Wsparcia szukaj wśród innych —         

u rodziny, przyjaciół, rodzeństwa. Roz-

mowa jest bardzo istotna, wsparcie 

bliskich jest niezbędne. 
 

5. Posłuchaj muzyki?                         

Najlepiej spokojnej, relaksacyjnej przy 

przygaszonym świetle, w samotności. 

To skutecznie pozwala choć na chwilę 

zapomnieć o problemach. 

6. Szaleństwo zakupowe? 
Bieganie po sklepach potrafi skutecznie 

pochłonąć cały nasz umysł, pomaga 

odreagować stres. Zabierz swoje przyja-

ciółki do ulubionego centrum handlowe-

go i kupcie coś odjazdowego. 
 

7. Gorąca kąpiel z bąbelkami?  
Poleż spokojnie w gorącej wodzie, za-

mknij oczy i pomyśl o czymś przyjem-

nym. Pomoże każdemu zestresowanemu 

uczniakowi.          
 

8. Zjedz coś pysznego?  
Najlepiej przygotowanego z Bilską oso-

bą. Słodki deser sprawi, że cały świat 

wyda się bardziej kolorowy.         

  

 Niestety, każdego czeka maturka, 

dlatego powyższe rady powinni wziąć 

sobie do serca również młodsi ucznio-

wie Żoliborskiej Jedynki, nie tylko moi 

rówieśnicy.   
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Aby niwelować poziom przedmatu-

ralnego podenerwowania, trzeba 

zacząć przygotowywać się odpo-

wiednio wcześniej. Zacznijcie więc 

już teraz precyzować swoje myśli na 

temat przyszłości i skupiać się na 

przedmiotach, które już niedługo 

będziecie zdawać na maturze. 

Wiem, co mówię… ;) 

www.perspektywy.pl/index.php?

option=com_content&task=blogcategory&i

d=211&Itemid=557 

www.perspektywy.pl/index.php?

option=com_content&task=view&id=10&I

temid=556 

www.w-spodnicy.pl/Szukaj/Tag/1/Stres-

przed-matura 

Przydatne strony internetowe: 

Adrianna Smoczyńska III G 

Trójstopniowy model edukacji, 
czyli nie wszystko dla każdego. 
 

Na początku swojej działalności Ko-

misja Edukacyjna wprowadziła trój-

stopniowy system nauczania. Przyna-

leżność do jednego z trzech stopni        

i możliwość konkretnego sposobu 

zdobywania wiedzy zależała od tego, 

jakiego pochodzenia był kandydat      

i jaki był jego status społeczny. Tak 

więc stopień pierwszy był przezna-

czony dla stanów niższych, tj. chło-

pów i mieszczan. Edukacją tych osób 

zajmowały się szkoły parafialne.  

Uczniami drugiego stopnia mogli być 
ci, którzy mieli pochodzenie szla-

checkie. Mieli oni lekcje w szkołach 

powiatowych. Natomiast stopień trze-

ci był dla najbardziej zdolnych. Zaję-
cia dla przyszłych elit odbywały się 
na uniwersytetach (wówczas tylko na 

dwóch istniejących: Uniwersytet Kra-

kowski i Wileński).    

 

Polska oświata — naprawdę polska. 
 
Zaraz po wprowadzeniu trójstopnio-

wego systemu nauczania, Komisja 

rozpoczęła wprowadzać kolejne 

 Dokładnie 236 lat temu (14 X 1773) został powołany przez Sejm Roz-
biorowy, na wniosek ostatniego króla Rzeczypospolitej Obojga Naro-
dów, Stanisława Augusta Poniatowskiego, pierwszy centralny organ 
władzy oświatowej w Polsce. Komisja Edukacyjna była pierwszym    
ministerstwem oświaty publicznej w Polsce i Europie. 
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reformy, dzięki którym polska oświa-

ta stała się naprawdę polska. Zostały 

wprowadzone podręczniki w języku 

polskim, a w nich polska terminolo-

gia naukowa. Do szkół wprowadzono 

lekcje wychowania fizycznego. Zo-

stały utworzone seminaria dla na-

uczycieli oraz Towarzystwo do Ksiąg 

Elementarnych. Była to instytucja, 

która zajmowała się opracowywa-

niem podręczników szkolnych i pro-

gramów nauczania. Bardzo istotne 

było również umożliwienie edukacji 

dziewczętom, które po raz pierwszy 

mogły kształcić się i to na równym 

poziomie z chłopcami. 

  

Trzeba się uczyć, upłynął wiek złoty. 

Ignacy Krasicki („Mała Księga Cytatów” 

pod red. Haliny Lipiec) 

 

 Obecnie Dzień Edukacji Narodo-

wej zastępuje dawny Dzień Nauczy-

ciela. Nazwa święta została prze-

kształcona, gdyż dzień 14 październi-

ka jest świętem nie tylko nauczycieli 

czy wykładowców, ale również pra-

cowników oświaty, uczniów, studen-

tów. Jest dniem całej szeroko pojętej 

Edukacji, co zawarte jest w 74 Arty-

kule ustawy (zwanej Kartą Nauczy-

ciela) z dnia 26 stycznia 1982 roku: 

Art. 74. 

  W dniu rocznicy utworzenia Ko-

misji Edukacji Narodowej, 14 paź-
dziernika każdego roku, obchodzony 

będzie Dzień Edukacji Narodowej. 

Dzień ten uznaje się za święto wszyst-

kich pracowników oświaty i jest wol-

ny od zajęć lekcyjnych. 

 

Podobne święto obchodzone jest na 

całym świecie parę dni wcześniej,      

5 października, tj. Światowy Dzień 
Nauczyciela (World Teacher's Day). 

Jest on obchodzony pod patronatem 

UNESCO od 1994 roku.   

 

Inga Nowak III G    

Aforyzmy ~~ Maksymy ~~ 
Sentencje o Edukacji, Szkole, 
Nauczycielach, Uczniach… 

 

Prawdziwy nauczyciel powinien być 
zawsze najpilniejszym uczniem. 

Maksym Gorki 

 

Bez uczniów nie byłoby szkoły, a bez 

szkoły nie byłoby nauczycieli. 

Witold Gombrowicz 

 

Dzielny nauczyciel umie innych     

nauczyć nawet tego, na czym sam się 
nie zna. 

Tadeusz Kotarbiński 
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Jaki nauczyciel, taki uczeń. 
 

Uczeń nie może być mądrzejszy 

od mistrza. 

 

Czego się za młodu nauczysz,      

na starość jakbyś znalazł. 

 

Człowiek do samej śmierci      

rozumu się uczy. 

Przysłowia polskie 

 

Głównym celem edukacji jest nie 

nauka, lecz rozbudzenie ducha. 

Ernest Renan 
Materiały zebrała: Inga Nowak III G 

Źródła: 

Czesław i Joachim Glenskowie. „Myślę – więc 

jestem. Aforyzmy. Maksymy. Sentencje”.  

„Mała Księga Przysłów Polskich”, pod red. 

Stanisława Nyczaja. 

Witam wszystkich wypoczętych        
i chłonnych wiedzy! Troszkę         
sobie ,,powakacjowaliśmy”, a teraz 

przyszło nam wstawać wcześnie, sku-

piać się na lekcjach i w końcu zacząć 

się uczyć, prawda? Na domiar złego 

powoli przychodzi jesień, deszczowe, 

ponure dni, kiedy człowiekowi po 

prostu nic się nie chce. Dzisiaj wraca-

łam ze szkoły i taki jeden całkiem 

żółciutki listek spadł mi na ramię. 

Doprawdy, nawet nie zauważyłam, 

kiedy drzewa zrobiły się kolorowe,      

a dni zimniejsze i krótsze. Wszystko 

dzieje się tak szybko, jakby razem ze 

szkołą przychodziła nowa pora roku. 

Niestety piękne, słoneczne lato mamy  

już za sobą i musimy się przyzwycza-

ić do codziennych obowiązków. Jed-

nak wszystko zależy od naszych po-

mysłów, inicjatywy, kreatywności…  

 Wiadomo, że musimy czasami  

trochę ,,pozakuwać”, ale można po-

godzić przyjemne z pożytecznym. 

Jeżeli zaczniemy uczyć się systema-

tycznie, to wystarczą  2-3 godziny 

dziennie, by przyswoić materiał                 

z  danego dnia. To ułatwi nam póź-
niej naukę na klasówkę i znacznie 

skróci czas przygotowywania się na 

nią. Wiem z własnego doświadczenia, 

jak trudno jest się do tego zabrać, 
gdyż najlepiej i najwygodniej jest 

zaglądać do książek ,,od święta”, czy-

li od klasówki do klasówki. Jednak 

ucząc się regularnie, oszczędzamy 
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czas i możemy go wykorzystywać na 

całkiem przyjemniejsze rzeczy. Mamy 

swoje sympatie, przyjaciół, kolegów      

i koleżanki. Tak często narzekamy na 

brak czasu, a przecież jest go tak wiele. 

Wystarczy przyjść do domu, zrobić co 

trzeba i reszta dnia jest tylko dla nas. 

Oczywiście ta metoda nie zawsze oka-

zuje się idealnym sposobem (ze wzglę-
du na to, że  czasem mamy więcej za-

dane — taki już los licealisty), ale jest 

to znacznie skuteczniejsze rozwiązanie 

od zakuwania do nocy dwa, czy trzy 

razy w tygodniu. 

  Pamiętajmy także, że brzydka po-

goda nie powinna wpływać znacząco 

na nasze samopoczucie. Kiedy na dwo-

rze jest deszczowo i zimno, najlepiej 

włączyć ulubioną piosenkę, lub zająć 
się czymś, co oderwie nas od szarej 

rzeczywistości. Nie możemy chodzić 
nadąsani, albo wiecznie niezadowoleni 

z życia. Pamiętajmy, że dobry nastrój 

jest podstawą  udanego dnia i sprawia, 

że przyswajamy wiedzę dwa razy szyb-

ciej. Kiedy słuchamy i uczestniczymy 

w lekcjach, w domu wystarczyłoby 

jedynie przeczytanie notatek z danego 

przedmiotu. Jednak nie oszukujmy 

się… Wielu z nas na lekcji jest myśla-

mi daleko poza klasą, rozmawia, bądź 
nawet przeszkadza w prowadzeniu 

zajęć. Oczywiste jest wtedy to, że nie 

zapamiętamy zbyt wielu faktów i musi-

my w domu poświęcać na zrozumienie 

tematu o wiele więcej czasu. Wiem, że 

gdyby każdy z nas dawał przynajmniej 

50% od siebie, lekcje stałyby się cie-

kawsze i bardziej zapamiętywane przez 

uczniów.  

Niestety mamy 

często sytuacje, 

kiedy jedna 

połowa klasy 

przysypia lub 

gada, a w lekcji 

u c z e s t n i c z y 

jedynie 4-5 

osób. Co wy-

niesiemy z ta-

kich zajęć? Na 

pewno nic po-

żytecznego i potrzebnego nam później 

do sprawdzianu.        

 Ułatwiajmy sobie życie. Zacznijmy 

skupiać się na lekcjach i porządnie 

przykładać do nich, a oszczędzimy 

sobie czasu, nerwów i stresu przed 

klasówką. Nie ma co się załamywać, 

rozpoczęła się szkoła i musimy się 

pogodzić z tym, że mamy dla siebie 

znacznie mniej czasu. Z drugiej zaś 

strony, rok szkolny nie jest aż taki zły. 

Codziennie widujemy się ze swoimi 

znajomymi, możemy rozwijać swoje 

zainteresowania i pogłębiać swoje 

umiejętności. Pamiętajmy, że każdego 

dnia dowiadujemy się czegoś poży-

tecznego, co sprawia, że stajemy się 

coraz bardziej świadomymi i wykształ-

conymi ludźmi. Człowiek, który jest    

w stanie porozmawiać mądrze na wiele 

tematów, jest zawsze ceniony i bardzo 

szanowany. Powodzenia!     

           

       Kinga Wiatr 
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 Agresja towarzyszy światu od 
początku jego istnienia. Trudno jest 
nam jednak zaakceptować fakt, iż 
agresja uznawana była za pozytywną 
cechę wśród ludzi, ale nikogo nie 
zdumiewa, że nadal jest normą w 
świecie zwierząt, pozwalającą na 
przetrwanie gatunku. 
 

 Na szczęście ludzie znacznie różnią 
się od zwierząt, ale agresji wśród nas 

nadal jest bardzo dużo. Przejawia się 
ona na każdym kroku naszego codzien-

nego życia i niestety coraz bardziej to 

życie i funkcjonowanie w świecie 

utrudnia. Obecnie agresja postrzegana 

jest jako zaburzenie w relacjach spo-

łecznych, interpersonalnych, postrze-

gana jako zjawisko negatywne, niepo-

kojące, wręcz patologiczne. Różne 

definicje agresji  zmierzają do wspól-

nych wniosków, określając ją jako na-

paść psychiczną bądź też fizyczną, 
świadome natarcie na drugiego czło-

wieka, w celu zagarnięcia czegoś,  

co doń nie należy, obrony tego, co jest 

jego własnością, a także zawładnięcia 

czyjąś osobowością. 
 

Takie zachowania wskazują na świado-

me pomniejszanie wartości innych        

w celu poniżenia, wyrządzenia szkody, 

krzywdy, ale również pozyskania ko-

rzyści lub też satysfakcji. A może i też 
dowartościowania siebie? Najczęściej 

to właśnie Ci, którym brakuje pewno-

ści siebie, są samotni, odrzuceni przez 

otoczenie, łatwo poddają się negatyw-

nym i błędnym emocjom, które wielo-

krotnie prowadzą ich na skraj przepa-

ści, dochodzi zatem do samozagłady.  

  

 Niepokojący jest fakt, że nasilone 

zjawisko agresji obserwujemy także     

u małych dzieci. Dzieje się tak dlatego, 

że takie zachowanie jest skutecznym 

środkiem na ustalenie hierarchii w gru-

pie. Służy zwróceniu na siebie uwagi 

oraz jest sposobem na pokazanie oraz 

udowodnienie swoich racji. 
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 Prawdopodobnie nie ma prostej 

odpowiedzi na pytanie, co ostatecznie 

decyduje, że człowiek jest mniej lub 

bardziej agresywny i dlaczego jedni 

potrafią zachować umiar w okazywa-

niu złości i znają pewne granice,                     

a inni zupełnie nie panują nad sobą      
i nie mają zahamowań. Czy mają na 

to wpływ geny, wychowanie, życio-

we sytuacje — a może wszystko ra-

zem? Uważam, że świat byłby zupeł-

nie inny, gdyby każdy człowiek zada-

walał się tym, co może zdobyć sam, 

gdyby „mierzył siły na zamiary” i nie 

walczył, używając siły czy krzyku,      

o zasoby potrzebne mu do zrealizowa-

nia swoich marzeń.  
 

Jednak filozofia „mieć” tak bardzo 

zdominowała „być”, że większość 
uważa, że naprawdę trzeba jednak 

mieć, żeby naprawdę być i to mieć za 

wszelką cenę… 

 

 

Paulina Kopeć III G 

W dniach 11 – 13 września w Warszawie odbyły się VIII Międzyna-

rodowe Targi Zoologiczne ZOO market 2009 i Międzynarodowa Wystawa 

Kotów Rasowych. Oprócz spotkań dla wystawców i profesjonalistów, 
były liczne atrakcje dla odwiedzających tegoroczne targi. Ci starsi oraz 
ci młodsi mogli znaleźć coś dla siebie. 

W dniach 12 i 13 września odbyła 

się Międzynarodowa Wystawa Ko-

tów Rasowych. 13 września o godzi-

nie 12:00 miały miejsce Wybory Naj-

sympatyczniejszego Kundla Stolicy 

organizowane przez redakcję 
„Czterech Łap”. Następnie Wybory 

Najładniejszego Kota, gdzie współor-

ganizatorem były „Kocie Sprawy”. 

Można było zajrzeć na Wystawę Ra-

sowych Świnek Morskich oraz wy-

słuchać o nich lekcji, na stoisku Fun-

dacji Viva. Ponadto swoje stoisko 

miał Urząd Miasta Warszawy,  
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na którym odbyły się sesje edukacyjne 

dotyczące bezpłatnego chipowania 

psów. Stoisko „Kocie Sprawy” stało 

się miejscem spotkań, gier i zabaw      

o charakterze edukacyjnym dla dzieci. 

 Stoisko, przy którym zatrzymałam 

się na dłużej, należało do schroniska 

„Na Paluchu”. Rozmawiałam z przed-

stawicielką Palucha, panią behawiory-

stą (psim psychologiem) Anetą Ziem-

bińską. 

 Redakcja Nowej Jedynki: Czy 

podopieczni „Na Paluchu” potrzebują 
przez cały rok wsparcia ludzi z ze-

wnątrz? 

P. Aneta Ziembińska: Oczywiście, że 

tak. U nas na Paluchu pora roku nie ma 

znaczenia. Zwierzęta są adoptowane, 

znajdują nowy dom, ale na ich miejsce 

przybywają wciąż nowe, więc liczba 

psów i kotów wynosi 2300. Pomoc jest 

potrzebna zawsze. 

 

RNJ: Jakie rzeczy przydają się naj-

bardziej? 

P.A.Z.: Potrzebne jest wszystko, co 

da ciepło. Koce, polary, kurtki, ale 

najlepiej te bez pierza, gdyż psy je 

rozrywają. Mówiłam, że pora roku na 

dostarczenie zwierzakom ciepłych 

kołder, koców nie ma znaczenia, po-

nieważ mamy dużo starszych psów     

i szczeniaków, które potrzebują 
schronienia w ciepłych posłaniach. 

RNJ: A co z jedzeniem? 

P.A.Z.: Jedzenia też nigdy za wiele. 

Potrzebne są puszki, karmy również 
przez cały rok. Są to potrzeby stałe. 

 

Pani Anecie Ziembińskiej opowie-

działam także o akcji, którą zorgani-

zowałam przy wsparciu i pomocy 

pani prof. Jolanty Kuźmy w ubiegłym 

roku w naszej szkole oraz że mamy 

zamiar ją zorganizować i w tym roku. 

Dla jeszcze nie wtajemniczonych, 

akcja polega na zbiórce na rzecz 
schroniska dla bezdomnych zwie-
rząt „Na Paluchu”: koców, kołder, 
ciepłych rzeczy, karmy, puszek.  
 

Zbiórka trwa w dniach 12 X – 13 XI, 

na ścianach korytarzy wiszą już pla-

katy i ogłoszenia.  

 

Mam wielką nadzieję (i wierzę w 

Was!), że i w tym roku pokażecie, że 

los samotnych, chorych, porzucanych 

i niekochanych zwierząt nie jest Wam 

obojętny.  

 

Bo razem, możemy więcej… 
 

Inga Nowak III G 
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 Zapraszamy wszystkich uczniów Naszej Szkoły do rozwiązywania          

kolejnych „Zadań z *”.  Ponadto zachęcamy do udziału  w: 

 

Konkursach biologicznych: 

♦ Wielkie kasztanobranie 

♦ Konkurs Eko-Planety „ Rośliny wokół nas — piękne i pożyteczne” 

♦ Konkurs na plakat „Lekki plecak” 

 

Zbiórkach: 

♦ Darów dla schroniska zwierząt „Na Paluchu” 

♦ Zużytych baterii 

♦ Makulatury 

 

Informacji udzielają: prof. Jolanta Kuźma i prof. Anna Kaliszewska 

 Do trzech probówek ze skosem agarowym w odpowiedni (właściwy) sposób 

posiano bakterie pochodzące z tzw. czystych kultur. Probówki zatkano zwitkami 

z waty i umieszczono je w trzech miejscach o różnych temperaturach: 

-w termostacie ze stałą temperaturą 30 °C 

- w chłodnym, nieogrzewanym pokoju w temperaturze 14-15 °C 

- w suszarce, gdzie panuje ok. 50 °C 

 

Obserwacji dokonywano w tym samym czasie (po 2,4,6 dniach), porównując 

stan rozwoju wszystkich kultur bakteryjnych. 

Okazało się, że najlepiej rozwijały się kultury w termostacie. Kultury trzymane 

w wysokiej lub w niskiej temperaturze rozwijały się bardzo słabo lub wcale. 

 

Sformułuj problem badawczy, jaki analizowano w tym doświadczeniu. 
Postaw hipotezę potwierdzoną uzyskanymi w tym doświadczeniu wynika-
mi. Zaproponuj próbę badawczą do tego doświadczenia. 
                          

                                                                                            Życzę powodzenia  

                                                                                                  Jolanta Kuźma 
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 Po raz pierwszy w Naszym Liceum zostały przyznane „Limany”. 

„Liman” I LO to nagroda dla nauczycieli i uczniów. Jej szczególnym atutem 

jest to, iż profesorom jest ona nadawana przez uczniów, natomiast uczniowie 

otrzymują ją w wyniku przeprowadzonego wśród nauczycieli głosowania.  

Zarówno głosowanie na profesorów, jak i uczniów, jest ściśle tajne. 

Tegoroczne Limany zdobyli: 

Nauczyciele:  

Mistrz – znajdzie rozwiązanie z każdej sytuacji, uczeń może się go poradzić    
i otrzymać odpowiedź — prof. Krystyna Pazio 

Opoka – jest to nauczyciel, do którego zawsze i ze wszystkim można się 
zwrócić i otrzymać wsparcie w trudnych chwilach — prof. Małgorzata Wilde 

Stoik – jest zawsze opanowany, nic ani nikt nie jest w stanie wyprowadzić go 

z równowagi — prof. Kamil Kawęcki 

Sokole Oko – nic nie umknie jego uwadze — prof. Agata Markowska 

Nagroda specjalna – przyznawana przez specjalnie powołaną komisję — 

prof. Joanna Sałasińska  

Uczniowie: 

Omnibus – posiada wielką wiedzę i zdolności, znajduje czas, by zaangażować 
się w życie szkoły — Artur  Kosnowicz 

Orator – nie przestaje mówić, nie można mu przerwać — Oskar Ossowski 

Walczący z czasem – nie udaje mu się być punktualnym, chociaż usilnie się 
stara — Mateusz  Andruszkiewicz 

„Debeściak” – znany i lubiany przez nauczycieli i uczniów — Filip Furman  

Nagroda specjalna – przyznawana przez specjalnie powołaną komisję —

Kamila Kopacz 

  4 września w auli Naszej Drogiej Jedynki odbył się bal integracyjny klas pierw-

szych. Wszyscy przekonaliśmy się, że pierwszoklasiści mają naprawdę fajne, różno-

rodne pomysły. W ramach prezentacji klas mieliśmy okazję obejrzeć oryginalne pla-

katy, zabawne scenki, posłuchać perfekcyjnie zagranej muzyki. Podsumowaniem tej 

części imprezy był ogromny aplauz widowni. Później, aż do późnych godzin wie-

czornych, trwała dyskoteka, na której również bawiliśmy się dobrze.  

Aleksander Peszel I D 
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 1 października w warszaw-
skim Teatrze Współczesnym 
odbyło się autorskie spotkanie 
ze Sławomirem Mrożkiem.  

Wizyta pisarza związana była       

z wydaniem zbioru koresponden-

cji z Adamem Tarnem w latach 

1963 – 1975 oraz zapowiedzią 

dziennika samego Mrożka, który 

opublikowany będzie w przy-

szłym roku. Wydarzenie to miało 

również charakter jubileuszowy – 

60 lecie istnienia Teatru Współ-

czesnego – oraz symboliczne, 

ponieważ autor był mocno powią-

zany z tą instytucją. Jako jeden z 

wielu miłośników twórczości Sła-

womira Mrożka z niecierpliwo-

ścią wyczekiwałem tego paździer-

nikowego wieczoru. Byłem 

ogromnie podekscytowany możli-

wością spotkania jednego z naj-

wybitniejszych dramaturgów na-

szych czasów. Warto przypo-

mnieć, że jest również jednym 

spośród wąskiego grona żyjących 

autorów znajdujących się w kano-

nie lektur szkolnych („Tango”). 

W dniu, kiedy wydawane były 

wejściówki, okupowałem kasę na 

godzinę przed jej otwarciem, aby 

mieć pewność, że nie zabraknie 

ich dla mnie. 

Ponad pokoleniami 
 

 Kiedy dotarłem na miejsce 

przed wejściem do teatru tłoczyło 

się kilkanaście osób, jednak 

prawdziwa wrzawa panowała 

wewnątrz budynku. Ludzie wy-

pełniali hall, a różnica ich wieku 

wskazywała, że twórczość Mroż-

ka jest ponadpokoleniowa. Gdy 

już przedarłem się przez tłum po 

okazaniu wejściówki zostałem 

pokierowany na salę, którą powo-

li zapełniała publika. Wśród wi-

downi dostrzegłem kilka znanych 

osobistości, m.in. Andrzeja Waj-

dę oraz Erwina Axera (byłego 

dyrektora Teatru Współczesnego 

oraz ikonę powojennego teatru). 

Zająłem „zaszczytne” miejsce 

pod ścianą, aby być jak najbliżej 

sceny i nikomu nie przeszkadzać. 

W momencie, kiedy rozbrzmiał 

ostatni, trzeci dzwonek publicz-

ność wstała i zaczęła bić brawo. 

Zorientowałem się, że na sali 

pojawił się wyczekiwany gość 

wieczoru, ale nigdzie nie mogłem 

go zobaczyć. Stojąc tak i wypa-

trując zza filaru, przy którym 

stałem, wyłoniła się postać wyso-

ka, jednak lekko pochylona, po-

ruszająca się wolnym dystyngo-

wanym krokiem. Był to Sławo-

mir Mrożek.  
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 Na nosie miał przyciemniane okulary, 

na ramiona zarzucony szal. Mimo 

swojego wieku (79 lat!) szedł pogod-

ny, nie zważając na trud, jaki spra-

wiało mu chodzenie i przypatrywał 

się uważnie ludziom, których mijał. 

Przeszedł przede mną, zajął wyzna-

czone dla niego miejsce wśród pu-

bliczności, a ja cały czas stałem osłu-

piały. Ocknąłem się i skupiłem na 

przedstawieniu dopiero wtedy, gdy   

zostało wygaszone światło i kurtyna 

poszła w górę. Aktorom były przypi-

sane następujące role: Andrzej Zieliń-

ski — Sławomir Mrożek, Wojciech 

Pszoniak — Adam Tarn, Maciej En-

glert (obecny dyrektor teatru!) — 

Erwin Axer. Na scenie każdy siedział 

przy swoim biurku i pisał listy, które 

odczytywano na głos. Koresponden-

cje głównie związane były z teatrem, 

chociaż bohaterowie komentowali 

również wydarzenia w PRL i na świe-

cie, które dotykały ich osobiście 

(Tarn i Mrożek byli wówczas na emi-

gracji). Ich refleksje, rozmyślania 

często poważne, a częściej wręcz 

komiczne, przerywał chórek.  

Sam autor, siedząc na widowni, czę-

sto wybuchał śmiechem. Widać było, 

że tamte czasy wspomina z rozrzew-

nieniem.            

   Na zakończenie po długiej 

przemowie Macieja Englerta na scenę 

zaproszono gościa wieczoru. Z powo-

du przeziębienia nie mówił wiele, ale 

niezwykle rzeczowo (co zresztą dlań 

charakterystyczne). Witam. Nie będę 

mówić zbyt dużo, bo mam chrypkę. 

Chciałem państwu podziękować… za 

uznanie. Po tych słowach dostał owa-

cje na stojąco, które nie umilkły na-

wet wtedy, gdy opuszczał salę. 

Mateusz Lewandowski III G 

Ciekawostka 
Sztuki Sławomira Mrożka są najczę-
ściej wystawianymi w Teatrze Współ-

czesnym. Przynależny mu rekord to 

11 przedstawień, natomiast za nim na 

kolejnych pozycjach z dorobkiem       

4 sztuk plasują się Antoni Czechow 

oraz William Shakespeare. 

Wśród ciekawych, dowcipnych, zwią-
zanych z czasami PRL-u opowiadań 
Mrożka, znajdujemy m.in. „Słonia”. 

Opowiadanie mówi o kierowniku ogro-

du zoologicznego, który w ramach 

oszczędności decyduje się na zakup 

nowego słonia, ale dmuchanego           

— żywy byłby zbyt kosztowny.       

Poleca pracownikom wykonanie takie-

goż poprzez pomalowanie odpowiednio 

dużego balonika. Projekt udaje się       
— i owszem. Ale lekcje przyrody          

z takim słoniem okazują się fiaskiem. 

Przy lekkim podmuchu wiatru w trak-

cie wykładu nauczyciela na temat wagi 

zwierzęcia… słoń ulatuje... A ucznio-

wie, którzy wtedy byli w ogrodzie zoo-

logicznym, opuścili się w nauce i stali 

się chuliganami. Podobno piją wódkę    
i tłuką szyby. W słonie nie wierzą          

w ogóle.     

(Sławomir Mrożek,  

Wybór opowiadań, Kraków 1964).  
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 W 1902 r. powstał 

projekt wyjątkowej gita-

ry, który zmienił historię 
światowej muzyki roc-

kowej. Jimmy Page, 

gitarzysta nie istniejące-

go już zespołu muzycz-

nego Led Zeppelin, po-

wiedział: „Bez Gibsona 

nie byłoby legendy, a 

bez legendy, nie byłoby 

rocka”. 

       W 1902 r. na rynek 

weszła gitara, całkowi-

cie różniąca się pod 

względem wyglądu, jak  

i dźwięku, od innych. 

Był to model Gibson 

Mandolin-Guitar, lecz nie odniosła ona 

zbyt wielkiego sukcesu. W 1936 r. 

Gibson wprowadził model gitary hisz-

pańskiej — Gibson ES-150. Sprzedaż 
rosła lecz tylko do pewnego momentu. 

W 1950 główna oponencka korporacja 

Fender wprowadziła swój sztandarowy 

model Fender Telecaster, na której do 

dziś wielu muzyków tworzy swoje 

muzyczne dzieła. W tym momencie 

sprzedaż gitary Gibson gwałtownie 

spadła. Na ratunek firmie Gibson przy-

szedł Lester William Polsfuss, który     

w 1952 r. wprowadził model, zmienia-

jący całkowicie oblicze muzyki rocko-

wej na świecie.  

Był to świetny sprzęt         
— Gibson Les Paul, nazwa-

ny od nazwiska swojego 

konstruktora. Był on zbudo-

wany z klonowego gryfu      

i mahoniowego korpusu,    

co dawało mu ciężkie 

brzmienie. W późniejszych 

latach powstało wiele in-

nych modeli (Gibson Explo-

rer, czy Gibson SG), które 

również trafiły do rąk świet-

nych muzyków. Gibson SG 

używany jest m.in. przez 

gitarzystę solowego jednego 

z najlepszych zespołów 

rockowych — AC/DC. 

 

Na Gibsonie grał również Paul Mc-

Cartney — były gitarzysta The Beatles. 

Gibson dalej się rozwijał i w 1958 r. 

powstał model, który został uznany za 

najlepiej brzmiącą gitarę na świecie    

— Gibson EDS-1275. Jest to Dwugry-

fowa gitara o pięknym silnym, ciężkim 

brzmieniu, a 12-strunowy gryf daje 

piękną głębię dźwięku. Na tym modelu 

rozpoczął się nowy etap w życiu Jim-

miego Page'a — najlepszego rockowe-

go gitarzysty wszechczasów. To na 

niej wykonuje swój sztandarowy utwór 

Stairway to Heaven, którego sława 

obiegła cały świat. 

Gibson nie wyprodukował nowej  
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konstrukcji, lecz oparł się na spraw-

dzonych modelach. Wychodzą różne 

reedycje lub sygnatury tych gitar, np. 

Slash Signature, która przyniosła rów-

nież sławę gitarzyście Guns’n’roses.  

    Nie mniej jednak gitary Gibson na 

stałe zapisały się na kartach muzyki 

rockowej. W umyśle Lestera Williama  

powstał niedościgniony model, który 

zawojował ówczesny rynek muzyczny. 

Rewolucja dała początek takim zespo-

łom, jak the Firm czy Areosmith. Mu-

zycy mają wobec tej gitary dług, który 

spłacają na scenach nieprzerwalnie od 

1952 r. 

Krystian Klucznik III G 

 Rozpoczęcie sezonu serialowego, 

przypadającego oczywiście na             

wrzesień/październik, jest niezmien-

nie powodem napięcia odbiorców. 

Pomijając kontynuację sprawdzonych 

tytułów, zaczyna się wtedy poszuki-

wanie nowych, lepszych cykli, cza-

sem z powodu zakończenia emisji 

jednego, a innym razem dla zwykłego 

dodania kolejnego programu do swo-

jej kolekcji. Rozważając pozytywny 

obrót sprawy, załóżmy, że znajduje-

my odpowiedni dla siebie serial. 

Wszystko wydaje się w porządku, ale 

to cotygodniowe czekanie, czasem 

dłuższe (częste przerwy w emisji) 

doprowadzana nas do szewskiej pasji.          

Nie mamy także wystarczająco dużo 

odcinków, aby wracać do nich kilka-

krotnie, zbyt szybko się nudzą 

(przypadek nowego serialu stacji Fox 

„Glee”; świeży i oryginalny, ale prze-

ładowany, co sprawia, że oglądanie 

odcinka kilka razy kończy się bólem  

głowy). Dla takiego stanu rzeczy 

jest tylko jedno rozwiązanie: na 

półkę z nowościami wziąć w tym 

sezonie serial, który, chociaż           

w Ameryce miała już miejsce pre-

miera sezonu czwartego, w Polsce 

jest praktycznie nieznany. Pięćdzie-

siąt cztery powstałe odcinki pozwo-

lą uniknąć nerwowego czekania 

oraz bezsilności przy zmianach       

w ramówkach. Przedstawiam Pań-

stwu „Psych”.      

   Widzowie „Monka” mo-

gą kojarzyć ten tytuł z zapowiedzi 

pojawiającej się w rogu ekranu        

w każdym odcinku. „Psych”, także 

produkowany przez USA Network, 

emitowany jest zaraz po słynnym 

detektywie. Nie jest to przypadek, 

gdyż oba seriale łączy tematyka 

(detektyw pomagający policji), hu-

mor oraz zamknięta forma odcin-

ków (1 odcinek – 1 sprawa).  
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sezon 1, epizod 2). Niezbyt dobrze 

radzi sobie pod presją, ale bez jego 

pomocy Psych (jak nazywa się 

otworzona przez nich agencja detek-

tywistyczna) nie rozwiązałaby więk-

szości spraw.       

 Chemia pomiędzy Shawn’em      

i Gus’em jest w tej chwili najlep-

szym bromance w amerykańskiej 

telewizji. Doskonale niezgrani,         

z ciągłymi docinkami i nieprawdo-

podobnymi historiami. W ich związ-

ku jest wszystko, począwszy od 

zdrady (te niewdzięczne koty), kla-

sycznej miłości, poprzez nienawiść, 

zaufanie, ale i ciągłą niepewność,    

po odwieczną walkę przeciwieństw, 

czyli wszystko to, co tak lubimy 

oglądać na ekranie. Bez patetycz-

nych wyznań miłosnych, serenad 

pod oknem, czy irytujących rozstań, 

kończących się powrotem do siebie 

w następnych odcinkach. Shawn 

drażni Gus’a, wymyślając dla niego 

często upokarzające ksywki i żartuje    

z jego zainteresowań, czy pracy.

 Jednak nie tylko świetnie zary-

sowane postacie są motorem napę-

dowym popularności „Psycha”. Jak 

w wielu detektywistycznych seria-

lach, w gronie podejrzanych poja-

wiają się: dinozaur, mumia, czy 

diabeł we własnej osobie(?).            

A wypowiedzi bohaterów są naszpi-

kowane niezliczonymi odnośnikami 

do amerykańskiej popkultury. 

 G ł ó w n y m i  b o h a t e r a m i 

„Psych’a” jest para przyjaciół; 

Shawn Spencer oraz Burton „Gus” 

Guster. Pierwszy z nich od najmłod-

szych lat przygotowywany był przez 

ojca-policjanta (niezawodny Corbin 

Bernsen), aby pójść w jego ślady      

i wstąpić do Akademii Policyjnej. 

Dzięki tym staraniom Shawn wykra-

cza poza przeciętność swoją spo-

strzegawczością oraz dedukcją. Jed-

nak jego upór, beztroskość i zawa-

diacka natura nie pozwalają mu po-

dążać utartymi ścieżkami; co chwilę 

zmienia pracę, nie potrafiąc zdecy-

dować, co chce robić w życiu. Dzię-

ki swoim niezwykłym zdolnościom 

zaczyna pomagać policji w śledz-

twach, udając medium, aby uniknąć 

niewygodnych pytań w sprawie 

tropów, na które wpada.    

 Gus i Shawn są przyjaciółmi       

z dzieciństwa (każdy odcinek rozpo-

czyna się od krótkiego filmiku po-

święconego przygodom młodego 

Shawn’a, w którym pojawia się 

Gus). Guster jako przeciwieństwo 

Shawna jest odpowiedzialnym           

i zrównoważonym pracownikiem 

firmy farmaceutycznej (co jest źró-

dłem nieustannych żartów), o nieby-

wałej wiedzy „ogólnej”, prenumeru-

jącym magazyn o sejfach, a także 

miłośnikiem konkursów literowania 

(czego rezultatem jest najlepszy do 

tej pory odcinek Spellingg Bee;  
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Trudno tu pokusić się o opis fabuły.  

Wydaje się surrealistyczna, bo znaj-

dując w tym samym czasie wyjście     

z najbardziej absurdalnych sytuacji, 

nie traci uroku i zachowuje unikato-

wy styl z odcinka na odcinek. Praw-

dziwą rozrywkę miłośnikowi seriali 

dostarcza wyłapywanie z drugich        

i trzecich planów  aktorów z innych 

seriali (także pojawiających się często 

w ważnych i dużych rolach).  

 „Psych” jest idealny na poprawie-

nie humoru, a odcinki nie nudzą się 

nawet po setnym obejrzeniu, za każ-

dym razem śmiesząc i pozwalając 

odkryć kolejne i bardziej zwariowane 

odniesienia do amerykańskiej popkul-

tury.  

 Warto dać mu szansę i może od-

naleźć w nim swój nowy ulubiony 

serial.  

 W polskiej telewizji „leci” z prze-

rwami (czyli puszczają, kiedy im się 

podoba, przerywają, kiedy im się 

podoba i nie przejmują się widzami, 

czekającymi przed telewizorem) pod 

nazwą „Świry”, więc jeżeli ktoś na-

tknie się na ten tytuł w programie, 

może sprawdzić, czy serial wart jest 

dalszego zainteresowania.    

    

Ewa Struniawska III G 

 Od kiedy tylko sięgam pamięcią,     

a także sięgają pamięcią moi rodzice     

i dziadkowie, ulubioną rozrywką 

wszystkich dorosłych było narzekanie 

na dzisiejszą młodzież, która nie jest 

już taka, jak za „starych, dobrych cza-

sów”. Owo stwierdzenie, rzekomo uży-

te po raz pierwszy w XVI-wiecznej 

Anglii, nigdy ani trochę nie straciło       

(i zapewne nie straci) na znaczeniu.     

Dla polskich rodziców i dziadków mło-

dzież zawsze gorszyła się przez to,     

co przychodziło z Zachodu. I tak pra-

dziadkowie narzekali na słuchanie 

przez dziadków jazzu, dziadkowie na  

rock & roll i krótkie spódniczki, rodzi-

ce — na rap i  zbytni rozwój techniki. 

Przede wszystkim jednak zawsze dzie-

ciom było „za dobrze” — „bo ja w 

twoim wieku to pracować musiałem”, 

„bo ja w twoim wieku to miałam dwie 

pary rajstop i konika na sznurku” i tym 

podobne. Ile było w tym prawdy, to 

czysto indywidualna kwestia, jednak 

ogół młodzieży był zawsze taki sam. 

Trudno nie odnieść wrażenia, że pod 

wpływem takich właśnie uprzedzeń, 
ale nie tylko, powstał głośny film 

„Galerianki”.  Owo „dzieło” jest pełno-

metrażową wersją półgodzinnej etiudy 

sprzed trzech lat, tworzonej częściowo 

przez tych samych ludzi (za kamerą  
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przesada. Wszystkie te problemy, cho-

ciaż mogą być pośrednio związane        

z prostytucją nieletnich, nie są jej nie-

odłączną cechą i, nagromadzone 

wszystkie razem, robią niestety sztucz-

ne wrażenie. Potęguje je niezbyt wybit-

na gra aktorska z nienaturalnymi dialo-

gami na czele, zwłaszcza długie wywo-

dy Mileny, brzmiące jak przedrzeźnia-

nie typowej „dresiary”. Również nie 

przejawiająca emocji Alicja nie pre-

zentuje się najlepiej.  

Na szczęście bywają też dobre momen-

ty — teksty, posypane w pierwszych 

minutach filmu pod adresem znienawi-

dzonej nauczycielki z ust Kaji, brzmia-

ły wreszcie autentycznie, jak typowa 

obelga pod adresem nauczyciela          

w gimnazjum. Bardzo dobrze zagrani 

byli patologiczni rodzice Julii — jedy-

ne szokujące, a więc spełniające teore-

tycznie swoja rolę, sceny w filmie. 

 No właśnie, „jedyne szokujące” — 

film ani nie smucił ani nie szokował, 

co najwyżej skłaniał do refleksji, a i to 

wyłącznie przez swą tematykę, nie zaś  
realizację. Podczas seansu cała sala 

bawiła się świetnie, co chwilę wybu-

chając śmiechem. Czy można mieć to 

publiczności za złe? Według mnie nie. 

Film ewidentnie robiony był z myślą 
„co tam realizacja, trudna tematyka, 

szum w mediach, wszyscy pójdą i nikt 

złego słowa nie powie”. Rzeczywiście, 

sala pękała w szwach, a więc „wszyscy 

poszli”, jednak negatywnych głosów 

na temat tego filmu jest bardzo wiele. 

Wszak film to film, jeżeli płaci się za 

jego oglądanie, to przesłanie i tematy-

ka nie mogą być jedynymi atutami. A o 

tym, że film jest komercyjny, można 

się łatwo przekonać, patrząc na plakat  

i scenariuszem stoi młoda Katarzyna 

Rosłaniec) i  w pewnym stopniu z  tą 
samą obsadą —  na przykład Artur 

Barciś jako tata głównej bohaterki Ali-

cji (Anna Karczmarczyk) — dziewczy-

ny ładnej, ale nie zadbanej, grzecznej, 

ale samotnej, dobrej, ale biednej.  
To właśnie ta dziewczyna, po przepro-

wadzce do Warszawy z pozbawionego 

perspektyw Grudziądza, wpada w złe 

towarzystwo trzech galerianek — nie-

pewnej siebie Julii (w tej roli Magdale-

na Ciurzyńska, odtwórczyni roli Alicji     

w etiudzie), nieco puszystej Kaji 

(Dominika Gwit) i przywódczyni gru-

py — pyskatej, rozpustnej Mileny           

w białych kozaczkach i o czarnych jak 

smoła włosach (Dagmara Krasowska). 

Tymczasem kolega dziewczyn z klasy, 

przystojny Michał (Franciszek Przy-

bylski), mocno zakochuje się w Alicji. 

Ta musi wybierać pomiędzy „tym 

szczylem” a uznaniem zepsutych, ale 

„dorosłych” koleżanek. Gdy Milena, 

obrażona na biedną Alicję za jej spacer 

z Michałem, pokazuje całemu otocze-

niu stary i duży telefon komórkowy 

Alicji, ta przystaje na namowy koleża-

nek i postanawia zarobić na nowy        

w najbardziej naturalny sposób — 

uprawiając najstarszy zawód świata, 

n a z w a n y  d l a  n i e p o z n a k i 

„sponsoringiem”. I tak akcja coraz 

bardziej się rozwija — pierwsze piwo, 

pierwszy urwany film, pierwszy seks, 

romans dwóch dziewcząt, patologiczni 

rodzice, zdradzająca matka, ciąża, sa-

mobójstwo — oczywiście nie wszyst-

kie te rzeczy dotyczą Alicji. I tutaj wła-

śnie należy wspomnieć o (delikatnie 

rzecz ujmując) dużym minusie filmu 

— jest nim, najzwyklej w świecie,  
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 z odchudzoną komputerowo Kają.  
 Koniecznie muszę też wspomnieć 

o największym grzechu tego filmu — 

jest nim nierzetelne podejście do te-

matu. Film przedstawia młodzież 

jako dzielącą się na dwie grupy — na 

„fajnych” — złych, nie uczących się, 

uprawiających seks, pijących i palą-

cych, oraz „niefajnych” — dokładnie 

przeciwnych. Każdy, kto chodził do 

szkoły, wie, że taki podział to prymi-

tywny wymysł tych, którzy od dawna 

nie mają ze szkołą nic wspólnego. 

Najgorzej, że wielu dorosłych w ów 

stereotyp wierzy. Premiera filmu dała 

okazję do popisu różnej maści dzien-

nikarzom, socjologom, którzy nasto-

latki oglądają chyba tylko na wiado-

mej treści stronach internetowych.          

Co chwilę z Internetu dowiaduję się, 

że współczesne nastolatki prześcigają 

się o to, która zaliczy więcej 

„ciach” (wysportowanych, bogatych 

chłopaków palących papierosy i piją-

cych tanie wina), a oprócz „ciach”     

w szkole są jeszcze „konfidenci/

kujony/ofermy” (czy jak ich tam na-

zwać), którzy dobrze się uczą, noszą 

okulary, są pryszczaci, grają w gry 

RPG, grzecznie chodzą w sweterkach 

albo szarych polarkach, przychodzą 

do szkoły z kanapeczką i jabłuszkiem 

i rozmawiają o komiksach i fizyce 

kwantowej, a „ciacha” cały czas rzu-

cają w nich kulkami z papieru.           

 Sponsoring — „szokująca moda 
wśród polskich nastolatek”.  

Właśnie takie, komiczne i dziwaczne 

wnioski na temat młodzieży, mają 

swoje korzenie w tęsknocie za własną 

mło d o śc ią ,  p r ze świad c zen i u ,             

że „kiedyś tak nie było”. Przede 

wszystkim jednak ci wszyscy 

„eksperci”, a także widzowie filmu, 

zapominają o jednej rzeczy — prosty-

tucja małoletnich dziewcząt, oferują-

cych swe największe skarby podsta-

rzałym, bogatym mężczyznom, ist-

niała ZAWSZE i istnieć będzie 

ZAWSZE, na całym świecie. 

Owszem, jest to problem, jest to pato-

logia, ale marginalna — takich gale-

rianek nie jest, jak niektórzy uważają, 

„dwie, trzy na klasę”, a może z pięć 

na całą dużą szkołę.   

 „Galerianki” spełniły swoją naj-
ważniejszą rolę — przyniosły pie-
niądze. Dały też przykład, jak zbyt-

nią pewnością sukcesu i małą wiedzą       

o młodzieży można zepsuć film na 

tak ważny temat. Zresztą film bez 

porównania gorszy od swojego ama-

torskiego pierwowzoru. Niedługo do 

kin wchodzi film o podobnej tematy-

ce — „Świnki” — tym razem              

o chłopcach sprzedających się męż-

czyznom. Mam nadzieję, że będzie to 

przyzwoity dramat społeczny, dobry 

chociaż tak, jak „Cześć, Tereska”.  

        

          

   Maciek Sychowicz III G 



         Nowa Jedynka        23 

 

POWSTANIE WARSZAWSKIE        
W TELEGRAFICZNYM SKRÓCIE 
 Rozkaz o rozpoczęciu powstania    

w Warszawie wydany został przez 

Delegata Rządu i przewodniczącego 

RJN w dniu 31 lipca, gdy czołowe jed-

nostki Armii Czerwonej docierały do 

położonej na wschodnim brzegu Wisły 

dzielnicy Praga. Do akcji, która rozpo-

częła się 1 sierpnia — pod dowódz-

twem komendanta warszawskiego 

okręgu płk Antoniego Chruściela (ps. 

„Monter”) — przystąpiło około 23 tys. 

żołnierzy AK, z których tylko część 
była uzbrojona. Z każdym dniem 

zwiększała się liczba powstańców, 

łącznie walczyło około 34 tys. żołnie-

rzy. Nie zdołano całkowicie wyprzeć 
Niemców z centrum miasta, ani opano-

wać głównych arterii i mostów.            

5. sierpnia Niemcy rozpoczęli kontrata-

ki z użyciem czołgów, ciężkiej artylerii 

i lotnictwa szturmowego. W pierwszej 

ze zdobytych dzielnic — Woli, doko-

nano masowych rzezi mieszkańców, co 

powtórzyło się jeszcze kilkakrotnie. 

Atakujące kolumny niemieckie podzie-

liły Warszawę na „powstańcze wyspy”, 

między którymi utrzymano łączność 
przez przejścia w piwnicach i kanała-

mi. Na terenach tych władzę objęła 

polska administracja, ukazywały się 
gazety, działało radio „Błyskawica”      

i służby miejskie. Przed 8. sierpnia 

Stalin — mimo apeli m.in. premiera 

rządu RP, który od 31 lipca przebywał 

z wizytą w Moskwie — wydał rozkaz         

o wstrzymaniu działań zaczepnych      

w rejonie Warszawy.  

Nie zgodził się nawet na lądowanie 

alianckich samolotów transportowych 

na Sowieckich  lotniskach. Dopiero w 

połowie września możliwy był maso-

wy zrzut, z którego jednak powstańcy 

przejęli tylko około 47 ton. Walki 

przedłużały się, rosła liczba ofiar 

wśród ludności cywilnej, brakowało 

żywności, medykamentów, wody. 

Nie zmieniło tej sytuacji zajęcie przez 

Armię Czerwoną Pragi, ani nieudane  

próby wojska polskiego dowodzone-

go przez gen. Berlinga zdobycia przy-

czółków w Warszawie. 2. październi-

ka powstańcy skapitulowali. Zginęło 

około 150 tys. ludności cywilnej, 

większość miasta była zrujnowana 

(później specjalne ekipy niemieckie 

niszczyły ocalałe budynki), około 520 

tys. mieszkańców zostało wypędzo-

nych z miasta. 17 tys. powstańców 

dostało się do niewoli. 

 BIEG UPAMIĘTNAIJĄCY     
POWSTANIE WARSZAWSKIE  

Odbywa się od dziewiętnastu lat.      

W  tym roku wydarzenie to przypadło 

na 25 lipca. Warszawski Ośrodek 

Sportu i Rekreacji przygotował II 

trasy dla uczestników — jedna pętla 

na 5 km, a druga na 10 km. Trasa 

została nieco zmieniona w porówna-

niu do ubiegłych lat. Zawodnicy wy-

startowali  na ul. Konwiktorskiej          

i pobiegli ul. Bonifraterską, ul. Karo-

wą, ul. Krakowskie Przedmieście i ul. 

Karową, następnie ul. Wybrzeże 

Gdańskie i ul. Sanguszki do mety na 

ul. Konwiktorskiej. Warunkiem 

uczestnictwa w Biegu było wpłacenie  

XIX BIEG POWSTANIA WARSZAWSKIEGO 
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wpisowego 50 zł oraz podpisanie 

deklaracji. Uczestnicy na starcie 

otrzymywali pakiet z numerem 

startowym wraz z mikrochipem, 

symboliczną koszulkę i pakiet in-

formacji. Dodatkowo biało-

czerwoną opaskę na ramię. Udział 

wzięło ok. 3 tys. osób. Każdy 

uczestnik dostał medal i dyplom. 

Inscenizacja należała do zgrupo-

wania „Radosław”. Na trasie odby-

ły się trzy scenki powstańcze. Po-

wstańcy odegrali sceny, które mia-

ły miejsce na Starówce w sierpniu 

1944 r. Widzowie i uczestnicy 

Biegu obejrzeli polowanie na gołę-
biarza, obronę barykady, podejmo-

wanie zrzutów alianckich, szturm  

i obronę pozycji. Obok stanowisk 

powstańczych pojawiły się ekrany, 

wyświetlano filmy o Powstaniu.  

Widzowie otrzymali „znicze pamię-
ci”, które miały wspomóc uczestni-

ków jak i oddać hołd powstańcom. 
Źródła: http://www.ww2.pl/

Powstanie,Warszawskie,94.html http://

wosir.waw.pl/?pid=1100 

Angelika Łuczak III G 

 Minęła siedemdziesiąta roczni-

ca rozpoczęcia II wojny światowej. 

Na wszelkiego rodzaju wystawach 

poświęconych wkładowi Żołnierzy 

Polskich w walkę z hitleryzmem 

aż roiło się od notatek na temat 

Armii Generała Władysława An-

dersa, Armii Krajowej czy Sił 

Zbrojnych na Zachodzie. Nato-

miast nic się nie mówi na temat 

Ludowego Wojska Polskiego.  

Pozwolę sobie przypomnieć zapo-

mnianą, niewygodną dla prawicy, 

prawdę. 

 W czasie II wojny światowej  

w ZSRR przebywało wielu Pola-

ków. Trzeba ich podzielić na dwie 

grupy: 1. Deportowani. 2. Polscy 

komuniści, którzy do Kraju Rad 

udali się dobrowolnie. 

Część opuściła Związek Radziecki 

po sformowaniu Armii Generała 

Władysława Andersa. Jednak nie 

wszyscy mieli taką możliwość. 

Jedni nie zdążyli, a komuniści        

z dawnej Komunistycznej Partii 

Polski byli zagrożeni rozstrzela-

niem OD POLSKIEJ KULI!  
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W tej sytuacji ratunkiem dla pozosta-

łych w ZSRR okazało się powstanie     

I Dywizji Piechoty imienia Tadeusza 

Kościuszki pod dowództwem pod-

pułkownika (później generała)  Zyg-

munta Berlinga pod patronatem 

Związku Patriotów Polskich na czele 

z Wandą Wasilewską. Wcieleni tam 

żołnierze bohatersko walczyli pod 

Lenino, na Wale Pomorskim, w Ko-

łobrzegu aż do Berlina. Podjęto także 

próbę przerzucenia Pierwszoarmi-

stów do Warszawy w celu udzielenia 

pomocy Powstańcom, jednakże Ar-

mia Czerwona nie umożliwiła dosta-

tecznego wsparcia. Bardzo chętnie 

zapominają o tym niektórzy history-

cy.  Wzywają natomiast do dekomu-

nizacji kraju, odbierając ludziom 

lewicy prawa do patronowania uli-

com, placom… Mówią, że Berlin-

gowcy przynieśli nam zniewolenie 

na bagnetach.  W związku z tym 

przypomnę kilka faktów. 

O podziale świata na dwa obozy 

(kapitalistyczny zachód i socjali-

styczny wschód) zadecydowano na 

konferencjach w Teheranie, Jałcie       

i Poczdamie. Brały w nich udział        

3 kraje: ZSRR, USA i Wielka Bryta-

nia. Polaków nie dopuszczono do 

głosu. 

 Po II wojnie światowej Polska nie 

stała się kolejną republiką radziecką. 
PRL była państwem o ograniczonej 

suwerenności, ale jednak uznanym 

przez wszystkie państwa świata. 

Warto także przypomnieć, że LWP 

nie składało się z ludzi zakuwających 

naród w kajdany. Po wojnie toczyły 

się walki z podziemiem ukraińskim, 

które w czasach okupacji współpra-

cowało z hitlerowskimi Niemcami     

i które pod względem okrucieństwa 

nierzadko dorównywało SS. 

 Na zakończenie chciałbym po-

wiedzieć jedną rzecz: krew żołnierza, 

który walczył pod Monte Casino, jest 

tak samo czerwona, jak krew żołnie-

rza spod Lenino. Pamiętajmy o tym.   

    Aleksander Peszel I D 

4 września 2009 r. w auli naszej szkoły odbyło się spotkanie uczniów klas 

pierwszych z Dyrekcją szkoły i nauczycielami. Pierwszacy, po fantastycznej, 

zupełnie innej niż dotychczasowe, „integracji” zachęcani byli do udziału         

w różnych kołach zainteresowań działających w naszej szkole, a są to m.in. 

koło taneczne, plastyczne, filmowe, dziennikarskie, teatralne, chemiczne,    

geograficzne, sportowe i wiele wiele innych. Tych, którzy się jeszcze nigdzie 

nie zapisali, zachęcamy do udziału w bogatym szkolnym życiu pozalekcyj-

nym. Informacje o ofercie szkoły na plakatach w okrąglaku przy pokoju na-

uczycielskim i na stronie internetowej szkoły (www.jedynka.org). WARTO! 

 

 Bartek Zychowicz II D  
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                   Mateusz Lewandowski III G 

          
 W i t a m  p o  w a k a c j a c h !                   

Wszyscy wracamy do naszych obowiąz-

ków – szkoła, zajęcia pozalekcyjne, czy-

li praca na maksymalnych obrotach. 

Dlatego, gdy wracamy do domu i jeste-

śmy zmęczeni, a zjedlibyśmy coś… ory-

ginalnego, wtedy zaczynamy kombino-

wać. Zastanawiamy się już nad menu, 

gdy wracamy do domu i  w tym momen-

cie najczęściej na klamce wita nas za-

wieszona ulotka jakiejś pizzerii. Na 

pierwszy rzut oka wydaje się to być ide-

alne rozwiązanie, bo bez wysiłku i dość 

szybko możemy coś przekąsić. Problem 

pojawia się, gdy zerkamy na cenę. 

Większość pizzerii oferuje nam pizzę 

zbyt drogą w stosunku do jej jakości. 

Jednak istnieje opcja, która jest tania, 

szybka, łatwa w przygotowaniu i smacz-

na, a do tego jakże satysfakcjonująca! 

Do sporządzenia pizzy potrzebne są: 
-0,5 kg mąki 

-1/3 kostki drożdży 

-łyżeczka cukru 

-2 łyżki oliwy 

-łyżka mleka 

-sól i pieprz do smaku 

-30 dag startego żółtego sera 

-kilkanaście plasterków  

kiełbasy pepperoni 

- 0,5 szklanki wody            

Sos: Paprykę i cebulę (w proporcji 1:1) 

pokroić w drobną kosteczkę i zeszklić na 

oliwie. Wycisnąć 2 ząbki czosnku, dodać 

sól, pieprz i łyżkę przecieru pomidorowe-

go (najlepiej własnej roboty). Wszystko 

zmiksować i… gotowe! 

Drożdże rozcieramy z cukrem i mlekiem, 

następnie odstawiamy je na 5 minut         

w ciepłe miejsce. Do miski wsypujemy 

mąkę, dodajemy oliwę, wodę i roztarte 

drożdże oraz szczyptę soli. Całość mie-

szamy i ugniatamy ręcznie. Gotowe cia-

sto należy rozwałkować i ułożyć na 

wcześniej wysmarowanej oliwą blasze. 

Kolejno smarujemy je sosem, posypuje-

my serem i układamy pieczarki oraz 

szynkę. Pizzę pieczemy ok. 25 minut       

w piekarniku rozgrzanym do 175 °C. 

Smacznego! Fot. M. Lewandowski 


