
20  

 

 

Pani pyta dzieci  w  
szkole, co robią ich 
ojcowie. Krzysio: 

-Mój tata jest górnikiem  
-No ładnie dziecko, to taki trudny zawód - odpowiada nauczycielka. Jurek: 

-Mój tata jest hutnikiem . 
-No ładnie dziecko, to tak cięŜki zawód - mówi Pani. A co robi twój tata Jasiu? 

Jasiu wstaje i mówi: 
-Moj tata tańczy na rurce w klubie dla gejów. 

-Oj Jasiu! Tobie juŜ dziękujemy i dziękujemy za odwagę. Jasiu 
siada, a kolega mówi do niego: 

-Czemu tak powiedziałeś? PrzecieŜ to nie prawda. A Jasiu na to: 
-A co miałem powiedzieć? śe jest posłem Samoobrony?! 

Lekarz do lekarza: - Mam dziwny przypadek. Pacjent powinien juŜ dawno zejść, a on zdrowieje. 
 Kolega: -Tak... czasem medycyna jest bezsilna. 

Pijany policjant zatrzymuje pijanego kierowcę: Policjant:  
-O! Widzę dwóch za kierownicą! Kierowca:  
-Ale to jeszcze nie powód Ŝebyście nas otaczali. 

Ze szkolnego podwórka – wypracowania maturzystów... 
 

„Mogiła to góra z piachu na wzgórzu przy rzece Niemen, która miała ogromne znaczenie 
dla mieszkańców z okolic”. 

„Mogiła Jana i Cecylii, w której spoczywało 40 poległych.” 
„Głównego bohatera Stanisława Wokulskiego [autor] obsadził jako wzorowego patriotę, 

gdyŜ jeździł on na róŜne bitwy dotyczące ojczyzny”. 
„Oficjalnie kobiety były tak samo ludźmi jak i męszczyznami” (sic!). 

Noc. Wielki poŜar. Siedem jednostek straŜy poŜarnej walczy z Ŝywio-
łem. Do kierującego akcją podchodzi jakiś facet: 
- Jak wam idzie? Nikt ze straŜaków nie ucierpiał? 
- Niestety - odpowiada straŜak. - Dwóch naszych ludzi zostało w  pło-
mieniach, a sześciu jest cięŜko poparzonych, ale za to wynieśliśmy z 
budynku szesnaście osób... 
- Szesnaście osób!? PrzecieŜ tam był tylko ochroniarz...! 
- Skąd pan wie!? Kim pan jest? 
- Kierownikiem tego prosektorium... 

   

 

Bolesław Limanowski             
- nie znam gościa 
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Od redakcji... 

Marta Krzanowska 

Oddając w Wasze ręce drugi numer „Nowej 
Jedynki”, mamy na uwadze nie tylko tak waŜne świę-
to, jakim jest 88 rocznica odzyskania przez Polskę 
niepodległości, ale równieŜ straszne wieści z gdań-
skiego gimnazjum, o jakich przez dłuŜszy czas mo-
gliśmy słuchać w wielu środkach masowego przeka-
zu. Dlatego w tym numerze będziecie mogli odnaleźć 
takie tematy, jak: 
-11 listopada 
-tragedia w Gdańsku 
-Bolesław Limanowski 
-relacja z MłodzieŜowych Wyborów Samorządowych 
w naszej szkole. 
 Nie zabraknie i weselszych tematów - dotyczą-
cych andrzejek, graffiti, jak zwykle kina i ciekawych 
wystaw.  
 Zamieszczamy równieŜ spis zajęć pozalekcyj-
nych działających w naszej szkole.  
 Zachęcamy takŜe do wzięcia udziału w kon-
kursie fotograficznym naszej gazetki! 
 
 W imieniu całej gazety zapraszamy Was 
wszystkich do korzystania z naszego adresu e-mail: 
gazetka.szkolna@gmail.com, na który moŜecie 
przesyłać pozdrowienia, uwagi, wszelkie inne infor-
macje o dręczących Was problemach. Na wszystkie 
listy odpowiemy, ciekawe artykuły — opublikujemy. 
 
 śyczymy miłej lektury. 
  
Redaktor naczelna  wraz  z całą Redakcją. 
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Przy róŜnych opisywanych powyŜej zachowaniach naleŜy skonsultować się z leka-
rzem psychiatrą. MoŜna równieŜ zasięgnąć rady psychologa szkolnego albo pielę-
gniarki.  
 Metod leczenia depresji jest kilka. Zaczynając od farmakologii po psychotera-
pię, które często idą ze sobą w parze. Wiele środków antydepresyjnych ma równieŜ 
działanie przeciwbólowe i poprawia sen, ale nie naleŜy ich długo przyjmować, gdyŜ 
wywołują efekty uboczne, takie jak: krótkotrwałe zaniki pamięci, niezdolność kon-
centracji, kojarzenia itp. Wszystkie one bardzo utrudniają naukę i funkcjonowanie w 
szkole. Dlatego najlepiej bardzo często kontaktować się z terapeutą, który staje się 
waŜnym sojusznikiem chorego. 
 Obecnie uwaŜa się, Ŝe w skali roku na zaburzenia depresyjne cierpi około 
10% populacji dorosłych, a szczególnie naraŜone są na nią kobiety. Po rozpoznaniu 
depresji naleŜy niewątpliwie jak najszybciej zgłosić się do lekarza, gdyŜ bardzo 
utrudnia ona - wręcz uniemoŜliwia - normalne Ŝycie. 
 NajpowaŜniejszą konsekwencją depresji jest samobójstwo. Większość pacjen-
tów myśli o nim, ale nie kaŜdy decyduje się na podjęcie próby samobójczej. W cią-
gu ostatniego roku ponad 25% cierpiących na depresję popełniło samobójstwo, a 
53% samookaleczyło się. 
 Depresja ma znaczący wpływ na Ŝycie rodzinne, moŜe naruszyć trwałość 
związku, Ŝycia w grupie, utrudnia i uniemoŜliwia funkcjonowanie zawodowe 
(szkolne). 
 JednakŜe nie naleŜy bać się, Ŝe pod wpływem choroby zmienia się osobowość 
- cierpienia, które jej towarzyszą, mogą mieć pozytywny wpływ na człowieka, np. 
mogą uwraŜliwić go na innych ludzi. 
 
 Leczenie depresji jest długotrwałe. Przedwczesne przerwanie kuracji moŜe 
spowodować nawrót objawów choroby. Zawsze pamiętać jednak naleŜy, Ŝe depresja 
jest WYLECZALNA! 
 

„Czasami ludzie nie zdają sobie sprawy z tego,  
ile siły i energii potrzeba włoŜyć, by wstać z łóŜka…   

Czasami ludzie nie wiedzą,  
Ŝe mówiąc nam przykre rzeczy,  

wpędzają w nas „głód” śmierci... 
Czasami trzeba włoŜyć tyle wysiłku,  

by się po prostu „uśmiechać”...” 

  
Opracowała: Magdalena Musiał 

na podstawie: D. Wasilewski, „Depresja” 
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Czasami coś sprawia, Ŝe Ŝarty nie śmieszą, a zachody słońca nie cieszą oczu... Ogarnia nas 

obojętność... Czasami paraliŜujący lęk nie pozwala wstać z łóŜka… Czasami ból przeszywa-

jący klatkę piersiową lub skronie nie pozwala oddychać… „Rozdzierający jak Tygrysa pa-

zur (…) jest smutek człowieka”. 

 Towarzyszy ludzkości od zarania dziejów. Cierpieli na nią staroŜytni, cierpią 
na nią współcześni. Aleksander Wielki, Ludwig von Beethoven, Sylwia Planth czy 
Peter Sellers - dobrze poznali cierpienie, jakie ze sobą niesie. 
 Depresja jest chorobą. Dotyczy całego naszego umysłu i emocji, ale bardzo 
często cierpi takŜe nasze ciało. Nie da się nad nią zapanować, tak samo jak nad go-
rączką czy bólem mięśni przy grypie. Nad objawami depresji nie ma kontroli! 
 Nie naleŜy jej jednak łączyć z „szaleństwem, obłędem, pomieszaniem zmy-
słów”, bo choć klasyfikuje się ją jako zaburzenie psychiczne, dotyczy uczuć i często 
„niedoskonałości” nerwowej. MoŜe pojawić się u kaŜdego, bez do końca zrozumia-
łych nam powodów, lecz najczęściej towarzyszy urazom psychicznym z dzieciństwa, 
śmierci kogoś bliskiego lub rozstaniu z ukochaną osobą. Ogólnie towarzyszy więc 
bardziej lub mniej stresującym sytuacjom. 
 Objawy choroby mogą rozwijać się podstępnie, powoli. Czasem mogą być nie-
typowe. Depresja moŜe rozpocząć się zmęczeniem, kłopotami ze snem, bólami gło-
wy, lękiem, uczuciem napięcia wewnętrznego, wraŜeniem niesprawności intelektual-
nej itp. Bywa teŜ, Ŝe depresja manifestuje się objawami fizyczno-somatycznymi. 
 Bardzo często depresji towarzyszą fobie. W wyniku takiego lęku osoba w cha-
rakterystyczny sposób unika sytuacji, które ją osłabiają lub z przeraŜeniem przeŜywa 
ich pojawienie się. Skutkami fobii są: bóle brzucha, paralityczne trzęsienie, osłabie-
nie, omdlenie, suchość w ustach. Ten rodzaj lęku nazywamy zaburzeniami depresyj-
no-lękowymi. Wszystkie te czynniki wpływają na irracjonalne zachowania, które mo-
gą niepokoić otoczenie. WaŜne, by w takich sytuacjach nie uciekać - nie bać się 
„chorej” osoby. Nie szykanować jej, tylko spróbować porozmawiać, uspokoić. 
 Zdarza się teŜ, Ŝe mamy do czynienia z depresją maskującą. Chory nie odczu-
wa typowych objawów apatii, smutku - jest duszą towarzystwa, prowadzi rozrywko-
wy tryb Ŝycia. SkarŜy się natomiast na bóle głowy, pleców, nerwobóle, czasami na-
wet na serce, a po wykonaniu szeregu niepotrzebnych badań, okazuje się, Ŝe stoi za 
tym depresja. UwaŜajmy na to, co mówimy i jak zachowujemy się wobec innych, 
gdyŜ moŜemy nieświadomie pogorszyć stan takiej osoby, lub nawet wpędzić. ją w 
chorobę.  
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STR. 4—BOLESŁAW LIMANOWSKI - NIE ZNAM GOŚCIA 
 
STR. 5—11 LISTOPADA 
 
STR.6—MISJA: ODCHAMIANIE. 
 
STR.8—SPRAY ART - SZTUKA CZY WANDALIZM? 
 
STR.10—TERAZ KINO 
 
STR.12—WYSTAWA 
 
STR.13—NA ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BŁYSKA PANNOM NADZIEJA 
 
STR.15—ROBERT - POLSKI SCHUMACHER 
 
STR.16—... 
 
STR.18—DEPRESJA 
 
STR.20—CZAS NA RELAKS 

UWAGA!!! 
Ogłaszamy KONKURS na najciekawsze zdjęcie z Ŝycia naszej szkoły. 

WykaŜ Się! PokaŜ innym co potrafisz! 
Najlepsze prace zostaną opublikowane na łamach naszej gazety.   
Przewidziano wystawę prac w dniu zjazdu absolwentów szkoły.       

Termin składania prac: do końca stycznia 2007 r. 
Więcej informacji uzyskasz, pisząc na adres naszej gazety:  

gazetka.szkolna@gmail.com  
Serdecznie zapraszamy!! 
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Kim był Bolesław Limanowski? - to pytanie wydaje się dość proste, odpowiedź 
na nie, nie jest juŜ jednak taka oczywista. Większość pierwszaków nie ma pojęcia, kim 
był patron naszej szkoły. I my musimy się przyznać, Ŝe takŜe naleŜałyśmy do tego gro-
na... 
Najprostszym sposobem byłoby odesłanie wszystkich niedoinformowanych na stronę 
internetową naszej szkoły, ale wtedy pewnie nikt by do niej nie zajrzał. 
W takim razie spróbujemy przybliŜyć Wam sylwetkę Bolesława Limanowskiego. 
 
 Pisanie, kiedy urodził się i zmarł Limanowski i tak pewnie nic nie da. Zazwyczaj 
uczniom nie chce się zapamiętywać zbyt wielu dat. Jednak tak dla zasady podamy je. Bole-
sław Limanowski urodził się 18 października 1835 r., a zmarł 1 lutego 1935 r. NajwaŜniejsze 
ogólne informacje, Ŝe był polskim historykiem, socjologiem, publicystą (niewiele osób wie, 
Ŝe napisał dwutomowy podręcznik pt. "Socjologia") i politykiem.  
 W 1860 r. Limanowski związał się z obozem czerwonych i w tym momencie rozpo-
częła się jego działalność polityczna. Organizował antyrosyjskie demonstracje, za co w roku 
1861 został w Wilnie aresztowany i zesłany do guberni archangielskiej (gubernia to jednostka 
podziału terytorialnego w Rosji od 1708 r., przetrwała na ziemiach rosyjskich do 1929r.). Z 
tego powodu nie wziął udziału w powstaniu styczniowym.  
 Do Warszawy wrócił po pięciu latach. Przez kilka lat działał jako publicysta socjali-
styczny we Lwowie. Następnie w 1878 r. wyemigrował do Szwajcarii, gdzie wydawał pismo 
"Równość" wraz z Mendelsonem, Dłuskim i Hildtem. Cztery lata później przewodniczył 
zjazdowi stronnictw socjalistycznych zaboru rosyjskiego (co stało się zaląŜkiem PPS). Gdy 
wrócił do kraju, został członkiem wymienionej partii, a kiedy Polska odzyskała niepodle-
głość, konsekwentnie stanął po stronie J. Piłsudskiego. Zasiadał w senacie w latach 1922-
1935. 
 Jako historyk zajmował się głównie ugrupowaniami politycznymi, powstaniami naro-
dowymi i dziejami porozbiorowymi. Został uhonorowany tytułem doktora honoris causa 
przez Uniwersytet Warszawski. WaŜniejszymi dziełami, jakie napisał, są: „O kwestii robotni-
czej” (1871), „Historia demokracji polskiej” (1901), „Historia powszechna narodu polskiego 
1863–1864”(1909), „Studwudziestoletnia” walka narodu polskiego  
o niepodległość” (1916).  
 To tylko garść informacji, które wydawały się nam waŜne. Mamy nadzieję, Ŝe dzięki 
nim Limanowski nie będzie juŜ tylko patronem szkoły, o którym nie wiemy nic poza tym, co 
wskazuje nazwa naszego liceum.  
 
(Więcej informacji o naszym patronie moŜecie uzyskać na stronie internetowej naszej szkoły www.jedynka.org) 

 
Ola Zemrzycka, Olga Piotrowska 
Współpraca: Marta Krzanowska 
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Ŝe mama Ani wydała oświadczenie, iŜ nie obwinia nikogo o śmierć córki. Za-
płakane buzie koleŜanek, rozpacz na twarzach najbliŜszych oraz biała trumna 
tonąca w morzu kwiatów. 
- Ania wolała śmierć, niŜ utratę godności, niŜ radość Ŝycia! – Mówił arcybiskup 
gdański Tadeusz Gocławski, który celebrował Ŝałobne naboŜeństwo. Kiedy me-
tropolita wypowiadał te słowa, kościół zatrząsł się od płaczu. 
 Jak na temat tego wstrząsającego wydarzenia wypowiadają się politycy? 
Premier Jarosław Kaczyński głośno mówił o niezwłocznej potrzebie zaostrzenia 
przepisów dla młodocianych przestępców oraz o zniŜeniu wieku traktowania 
nieletnich jak dorosłych - do 15 roku Ŝycia. Minister szkolnictwa Roman Gier-
tych ujawnił pomysł stworzenia specjalnych szkół dla trudnej młodzieŜy oraz o 
likwidowaniu negatywnego zjawiska w szkołach poprzez program „Zero tole-
rancji”. Ale czy to pomoŜe? 
 Na dniach po dramacie w Gdańsku prasa doniosła o kolejnych skanda-
licznych zachowaniach młodzieŜy oraz o ich następstwach. 

14-letni Adrian z Głogoczowa nie wytrzymał prześladowań i szykano-
wania ze strony kolegów, więc postanowił powiesić się w pobliskim sadzie. Na 
szczęście chłopiec przeŜył – lina się zerwała. 

14-letni Kacper z Łęczycy został upity i zmasakrowany przez kolegów 
do tego stopnia, Ŝe na jego ciele nie było zdrowego miejsca. 

14-letnia Olga z Gdańska kochała swego chłopca, a on ją wykorzystał. 
Całe zdarzenie nagrywali jego koledzy, potem puścili w obieg poprzez Internet. 
Upokorzona dziewczyna musiała zmienić szkołę. 

Czy polską młodzieŜ stać tylko i wyłącznie na tego typu zachowania? 
Czy nie potrafimy zdobyć się na odrobinę szacunku dla drugiego człowieka? W 
mediach aŜ huczy od komentarzy na ten temat. Problem niestety nie zostanie 
rozwiązany, jeśli nie podejmie się konkretnych działań zwalczających tego typu 
dramaty. Wiadomą rzeczą jest, Ŝe pedagogowie szkolni nie są w stanie dostrzec 
wszystkich problemów, z którymi borykają się uczniowie w ich szkołach oraz 
jednostki szczególnie agresywne, zaczepne i skore do wyŜej opisanych aktów. 
Ale trzeba szeroko otworzyć oczy! Na godzinach wychowawczych naleŜy poru-
szać jak najczęściej problemy młodzieŜy i wspólnie zastanowiać się, jak moŜna 
skutecznie nie dopuszczać do podobnych tragedii. Niestety, wielu uczniów nie 
ufa na tyle swoim nauczycielom, by zwierzać się im, ale praca nad tym przynie-
sie z pewnością długotrwałe korzyści i pozwoli na budowanie zdrowych relacji 
oraz spokojnego i bezstresowego przebywania w szkole wielu nastolatkom. 
Wspólnie pracujmy nad wizerunkiem polskiej szkoły, budujmy zaŜyłość mię-
dzy uczniami i nauczycielami, pamiętajmy, Ŝe rozmowa potrafi bardzo wiele 
zdziałać. 

Diana Klimczewska 
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… 
 
Pięciu uczniów pod nieobecność nauczyciela na lekcji upoko-

rzyło i wykorzystało koleŜankę na oczach klasy. Dziewczynka nie wy-
trzymała psychicznie i w noc po zdarzeniu powiesiła się na skakance 
w swoim pokoju. 

 
 14-letnia Ania była jedną z najlepszych uczennic w klasie. Wraz z rodzi-
cami mieszkała w nowo wybudowanym domu w Kiełpinie nieopodal Gdańska. 
Jej Ŝycie przerwała grupa zwyrodnialców, która po prostu chciała się zabawić. 
Siłą wyciągnęli dziewczynę na środek sali, zdarli z niej bluzkę oraz spodnie i 
bieliznę i udając stosunek, filmowali zdarzenie komórką. Nikt z klasy nie potra-
fił pomóc zrozpaczonej Ani. Gdy chłopcy się wyŜyli, uciekła do domu. Nie była 
w stanie znieść tak ogromnego upokorzenia i postanowiła popełnić samobój-
stwo. Ciało znaleźli nad ranem rodzice. 
 Wieść o tej tragedii obiegła całą Polskę, a władze miasta podjęły natych-
miastowe działania. Napastników zatrzymano, a nagranie odzyskano i zabezpie-
czono. Gdyby chłopcy byli pełnoletni, groziłaby im kara 12 lat pozbawienia 
wolności. Jak na razie Sąd Rodzinny umieścił ich na okres 3 miesięcy w zakła-
dzie dla nieletnich. Wojewoda pomorski powołał specjalny zespół, który ma 
ocenić sprawowanie nadzoru pedagogicznego nad gimnazjum nr 2 w Gdańsku, 
a uczniami zajmują się stale psychoterapeuci oraz socjolodzy. Natomiast dyrek-
tor szkoły, obwiniając siebie za tą tragedię podał się do dymisji. 
 W dniu śmierci Ani, przedstawiciele władz miasta zorganizowali spotka-
nie z kierownictwem szkoły.  
- Ja równieŜ jestem matką, jestem nauczycielką i takie zdarzenie mnie szalenie 
porusza tak po ludzku, jako człowieka. Jest to dramat, który dotyka całą spo-
łeczność szkolną, wszystkich uczniów, wszystkich nauczycieli, rodzinę tego 
dziecka i wszystkich obywateli Gdańska. Jesteśmy poruszeni, cierpimy, staramy 
się pomóc, udzielić pomocy pedagogiczno-psychologicznej temu środowisku, 
będziemy pytać, jak moŜemy jeszcze pomóc. – Wypowiadała się dla prasy za-
stępca prezydenta miasta Katarzyna Hall. 
 6 dni po tragedii miał miejsce pogrzeb Ani. Zjawiło się na nim tak wielu 
ludzi, Ŝe policja musiała na kilka godzin zamknąć drogi. W kondukcie Ŝałob-
nym szli wszyscy mieszkańcy Kiełpina, wśród nich koledzy zmarłej ze szkoły. 
Niestety zabrakło rodziców chłopców odpowiedzialnych za tę tragedię, mimo  
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Dnia 11 listopada 1918 roku po 123 latach zaborów Polska odzyskała 
wolność. I Wojna Światowa zakończyła się z chwilą podpisania przez Niemcy 
rozejmu w lasku Campiegne pod ParyŜem. Był to przełomowy moment nie 
tylko w dziejach całej Europy, ale i Polski. Zbyt wielu ludzi nie docenia wagi 
tego zdarzenia...  
 
 TegoŜ dnia Rada Regencyjna przekazała Józefowi Piłsudskiemu naczelne 
dowództwo nad wojskiem polskim, ustanawiając Go Naczelnikiem Państwa. 11-go 
listopada na ulicach wszystkich miast panowała euforia z powodu rodzącej się nie-
podległości. Na terenie Warszawy i innych miejscowości rozbrajano Niemców, 
świętowano. MoŜna było zaobserwować coraz większe oznaki rozpręŜenia wojska 
i administracji niemieckiej. Ponad 5 tysięcy Polaków słuŜących w armii wroga za-
łoŜyło biało-czerwone opaski i przeszło do oddziałów Polskiej Siły Zbrojnej. JakŜe 
wielki był to powód do dumy, jakŜe wielka nadzieja, nawet pewność odzyskania 
niepodległości. 

Proces tworzenia się państwa polskiego był długi i skomplikowany. Ośrod-
kiem władzy politycznej i stolicą Odrodzonej Rzeczpospolitej od początku była 
Warszawa, a osobą sprawującą rządy w państwie Komendant I Brygady Legionów. 
Wiemy jaką rolę odegrały Legiony Józefa Piłsudskiego, jednakŜe zdumiewająco 
niski jest szacunek dla tego wielkiego człowieka i dla Święta Niepodległości. Było 
to oficjalne Święto Narodowe Polski w latach 1937-1939. Dopiero po wojnie w 
1989 roku wróciło do kalendarza świąt państwowych.  

Tylko co z tego?! Czy my młodzi Polacy wiemy, jak waŜną rolę odegrało 
to wydarzenie w dziejach naszego narodu? Czy naleŜycie je świętujemy? KaŜda 
zapytana osoba odpowie, Ŝe tak, przecieŜ jest to dzień wolny od pracy. Jednak to 
nie wystarczy! MłodzieŜ wiesza flagę jedynie podczas meczu! 11 listopada zapo-
mina o tym obowiązku. Chyba juŜ czas stać się (choć w małym stopniu) patriotą! 
Docenić niepodległość odzyskaną po tylu latach zaborów.  

A więc jeśli nie z własnej woli, to z obywatelskiego obowiązku podejdźmy 
do tego święta z powagą. Obchodźmy je w taki sposób, abyśmy byli dumą naszego 
narodu... Narodu Polskiego!  

Agata Szmeja  
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 Drogie Kreatywne Duszyczki!  

 

 Ta część gazetki powstała specjalnie dla Was. Kącik, w którym macie moŜliwość 

wyraŜenia siebie, swoich emocji, swoich poglądów na świat i na Wasze Ŝycie. MoŜliwość 

podzielenia się swą radością i smutkiem ze społecznością naszego liceum. Wierzę, Ŝe Wa-

sza poezja poruszy niejedno serducho. Nie musi to być literatura powaŜna. Piszcie o 

wszystkim, co przyjdzie Wam na myśl!!  Specjalnie dla Was stworzyliśmy maila, na który 

moŜecie wysyłać swoje prace. Nie muszą być podpisane, jeśli nie chcecie od razu ukazy-

wać się światu. Mile widziane są oczywiście takŜe anonimy i przydomki. W końcu wielu 

wielkich poetów posługiwało się pseudonimami. Oto  nasz adres e-mail:  
gazetka.szkolna@gmail.com 

Piszcie, piszcie  

i jeszcze raz piszcie!  

Paulina Neska  

Marek Grębosz 
 
Zegar 

 
Mój zegar jest zepsuty. 
Zegar mój nie chce chodzić. 
Zegar mój nie chce pokazywać godzin. 
Zegar mój nie ma paru części. 
 
Czy stoję w miejscu? 
śyję bez czasu? 
Czas omija mnie celowo? 
 
Kto jest moim zegarmistrzem? 
Przeszukuję cały kraj!... kontynent!... świat!... 
Bez nadziei. 
Byłem i Ŝyłem pusty. 
 
Nikt nie przyznaje się do zepsutego mechanizmu... 
Czy mechanizm moŜe być dziełem... nikogo? 
Jeśli nikt go nie stworzył, dzieło nie istnieje... 
 
Istnieję? 

Małgorzata Olszewska 
 
Przebudzenie 
 
Marzeniami i muzyką 
Namaluję lepszy świat 
Radość złączy się z nadzieją 
I zatańczą razem w takt 
 
Kiedy juŜ tak będą tańczyć 
Wszystko wokół zbudzi się 
I zapachem tulipanów 
W wiosny stan wprowadzi cię 
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 Robert Kubica, pierwszy polski kierowca formuły 1, 
tytuł mistrza w serii World Series organizowanego przez 
Renault oraz wielokrotny mistrz Polski, Włoch oraz wice-
mistrz Europy. Swoją karierę zaczął juŜ w wieku sześciu 
lat, a jego pierwszym „bolidem” był gokart kupiony przez 
jego ojca. Jako nastolatek zdobywał wiele tytułów na go-

kartach, co w późniejszych latach zaowocowało pierwszymi startami i testami za 
kierownicą bolidów Formuły 3, następni pierwszymi kontraktami z zespołami re-
nault oraz BMW-SAUBER. Tegoroczny, a zarazem pierwszy sezon, był bardzo uda-
ny ze względu na bardzo dobre pozycje startowe (pole position) jak na kogoś debiu-
tującego. Kubicy udało się takŜe wywalczyć trzecie miejsce na podium, co według 
mnie jest tylko początkiem kariery naszego utalentowanego rodaka.  
 Niestety nie ominęły go teŜ pewnie nieprzyjemności związane z wadliwością 
sprzętu, mianowicie Robert został zdyskwalifikowany, poniewaŜ jego bolid waŜył o 
4(!!) kg mniej niŜ powinien. Spowodowało to prawdopodobnie wadliwe ogumienie 
kół pojazdu, które podczas wyścigu bardzo szybko się zuŜywały.  
 Miejmy nadzieję, Ŝe Robert w następnym sezonie pokaŜe nam swoje umiejęt-
ności i pokona swoich rywali! Dla zainteresowanych - klasyfikacja końcowa: 
 

 
 

Krzysztof 
Chwołka 

 

 

1.Fernando Alonso (Hiszpania/Renault)         133 

2.Kimi Raikkonen (Finlandia/McLaren)          112 

3.Michael Schumacher (Niemcy/Ferrari)          62 

4.Juan Pablo Montoya (Kolumbia/McLaren)        60   

5.Giancarlo Fisichella (Włochy/Renault)        58   

6.Ralf Schumacher (Niemcy/Toyota)              45  

7.Jarno Trulli (Włochy/Toyota)                 43  

8.Rubens Barrichello (Brazylia/Ferrari)        38  

9.Jenson Button (W.Brytania/BAR)               37  

10.Mark Webber (Australia/Williams)            36 
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     O Izis, piękna pani, ty miłością władasz. 

     Za sprawą Amora w ludzkie serca ją wkładasz. 

     Spraw, by miłość mnie dotknęła, 

     Swym urokiem mnie objęła. 

     O Izis nieziemska, ześlij mi miłego, 

     Obym czekać nie miała roku całego. 

     Niechaj tak się stanie. 
 
  
 Przeglądając się w lustrze czekaj, aŜ świece wypalą się do końca, wtedy weź kwiat w 
swoje dłonie, rozsyp płatki i zasusz je. A miedziany przedmiot noś zawsze przy sobie, aŜ do 
momentu, gdy spotkamy swoją drugą połowę. W czasie rytuału myśl, Ŝe zasługujesz na dobre-
go i czułego partnera/partnerkę. 
 

Rytuał na odnowienie miłości: 
  
 Sprawą priorytetową jest wygląd mieszkania i nastój w nim panujący, postaraj się aby 
ten wieczór stał się niezwykłym. Tak jak w poprzednim rytuale muszą przewaŜać kolory róŜo-
wy i zielony, dotyczy to kaŜdej sfery: ubrania, dekoracji, potraw itd. Do posiłku naleŜy podać 
specjalną miksturę, na którą składa się: kilka liści bazylii, zasuszone płatki jednej róŜy, pięć 
goździków i łyŜeczka cynamonu. Ponadto naleŜy wymieszać po trzy krople olejków: róŜanego, 
jaśminowego i sandałowego i wymieszać z odrobiną wody. Taki płyn umieść w pobliŜu uko-
chanego i czekaj na rezultaty. 

 
Co roku 29 listopada panny zbierają się by móc uchylić rąbka tajemnicy o przyszłości, 

lecz czy tak na prawdę w to wierzymy? Jedni wierzą, dla innych jest to tylko rozrywka i tak 
zostanie pewnie jeszcze na bardzo długo, poniewaŜ kaŜdy z nas ma prawo do własnych wierzeń 
i przekonań. Opinii dotyczących czarów andrzejkowych jest tyle, ile ludzi na świecie - powinni-
śmy traktować je z lekkim przymruŜeniem oka, ale nie zapominać, Ŝe kaŜdy z nas kiedyś odnaj-
dzie swoje szczęście i miłość… A moŜe wtedy okaŜe się, Ŝe ta noc nie bez powodu nazywa się 
magiczną?... A staropolskie prawidło: „Na świętego Andrzeja błyska pannom nadzieja” wcale 
nie poszło w niepamięć… 

 
Szczęścia we wróŜbach i miłości Ŝyczy 

Monika von Engel 
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Repertuar teatru narodowego: 
 

12.11 (niedziela) godz. 17.00 i 20.00: „KURA NA PLECACH” – Teatr Na Woli z Warsza-
wy 

obsada: Marta Klubowicz, Artur Barciś, Mirosław Zbrojewicz 
Cena biletu: 38 zł, a na kartę stałego widza 30 zł 

16.11 (czwartek) godz. 20.00: „BÓG NIśYŃSKI” - Teatr Wierszalin z Supraśla 
Spektakl prezentowany we współpracy z Ars Cameralis Silesiae Superioris – XV Gór-

nośląskim Festiwalem Sztuki Kameralnej. 
Cena biletu: 20 zł, z kartą stałego widza 16 zł, na legitymacje szkolne/studenckie i dla emery-

tów i rencistów 12 zł 
20.11 (poniedziałek) godz. 18.30: Kabaret Grzegorz HALAMA Oklasky 

Cena biletu: 25 zł, karta stałego widza niewaŜna (organizator Agencja Art. Empiria) 
21.11 (wtorek):  „Dziady” cz. II – spektakl Agencji Art. „Cracovia” w wykonaniu aktorów 

scen krakowskich 
(rezerwacja AA „Cracovia”, tel. 012 262 26 19) 

 
23.11 (czwartek) godz.18.30: „KSIĘśNICZKA CZARDASZA” – Gliwicki Teatr Muzycz-

ny 
libretto: Loeo Stein, Bela Jenbach (w przekładzie Jerzego Jurandota) 

adaptacja, inscenizacja, reŜyseria: Wojciech Adamczyk 
Cena biletu: 40 zł, a na kartę stałego widza 32 zł 

Sponsor: Regionalne Centrum Gospodarki Wodno-Ściekowej SA w Tychach 
 

24.11 (piątek): I Tyski Festiwal Monodramu MoTyF 2006 – szczegóły na afiszu organiza-
tora – Miejskiego Centrum Kultury 

29.11 (środa) godz. 9.30, 11.00:  Zajęcia teatralne dla SP-17 i SP-6 – prowadzi Iwona Woź-
niak 

nie bójmy się wcale! 
Nie oddamy naszej ziemi, 
którą od Boga mamy. 
Walczmy ramię w ramię, 
niewoli dość juŜ mamy! 
 
Ludzie, Elfy, Orkowie... 
Ciągle gnieŜdŜą się w moich my-
ślach. 
Marzę o bitwie, śnię o walce. 
Pragnę, by świat był honorowy, 
jak rycerze z dawnych lat... 
 
To juŜ nie powróci. 
WciąŜ będę śnił. 

Jakub Wilkus 
Honor... (tylko w grze 

Lineage...) 

 
Bębny juŜ słychać, 
z daleka lśni ogień. 
Trzeba stąd szybko czmychać, 
to wróg nadchodzi. 
 
Lecz  nie lękajmy się! 
Weźmy miecze w dłonie! 
Na wezwanie stawmy się! 
Jeśli nie zwycięŜymy,  
polegnijmy w chwale, 
a w ostatniej chwili  
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 Wandalizm, przestępstwo, bazgroły, bohomazy i łobuzeria - tak mówi się o 
graffiti. Ale czy na pewno tak jest? Według mnie NIE! Jako malarz graffiti (writer) - 
dla niektórych wandal – wiem, jak cała subkultura graffiti wygląda od środka. Jest to 
nowoczesna sztuka, sztuka ulic i blokowisk - ale nie tylko. Jest to równieŜ sposób wy-
razu dla młodych ludzi.  
 Graffiti jest pewną alternatywą dla „powaŜnych” konwencji artystycznych 
czczonych w społeczeństwie i akademiach sztuk.  

 
A wszystko zaczęło się tak...  
Graffiti narodziło się na przeło-
mie lat 60-tych i 70-tych w 
USA a dokładniej w Nowym 
Yorku, gdy członkowie gan-
gów ulicznych zaczęli ozna-
czać swój teren napisami robio-
nymi flamastrem wodoodpor-
nym tzw. tagging lub single 
hitting. Z czasem wymyślono 
farbę w sprayu i podpisy (tagi) 
coraz częściej zaczęły pojawiać 
się na murach oraz w metrze. 

Wraz z upływem lat graffiti ewoluowało i zamiast zwykłych tagów malarze zaczęli two-
rzyć bardziej skomplikowane kolorowe malunki (pieces). Pojawiały się one na prawie 
wszystkich ścianach, a szkody wyrządzone przez malarzy (writerow) sięgnęły w szczyto-
wym momencie aŜ 300 000 dolarów. Jednak malowanie zwykłych ścian przestało bawić 
writerow i zaczęli „ozdabiać” pociągi (yard) i wagony metra.  

 Rok 1999 był przełomowy dla polskiej subkultury hip-hopowej, której częścią jest 
graffiti. Hip-Hop wyszedł z podziemia, tak samo stało się z graffiti. Wówczas powstał 
kultowy film o malowaniu (bombingu) „Men In Black” (osobiście bardzo polecam, film 
jest dostępny w internecie). W tym samym roku zaczęła się wojna writerow z sokistami 
(funkcjonariuszami StraŜy Ochrony Kolei) i Policją. Kary za „wandalizm” sięgały 20 ty-
sięcy PLN, ale i to nie odstraszyło grafficiarzy. W 2000 roku pomalowanych było ponad 
7 0 %  w a r s z a w s k i c h  p o c i ą g ó w .  
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 Miłość jest jedną z najwaŜniejszych wartości, dlatego od zarania dziejów poświęca-
no dla niej losy państwa, władzę, zdrowie, nawet Ŝycie ludzkie. Tak teŜ jest dziś. Nasi 
przodkowie zakorzenili w nas twierdzenie, Ŝe to właśnie ona jest fundamentem szczęścia. 
Dawniej dziewczynki juŜ od maleńkości były przygotowywane do roli matki i Ŝony, we 
współczesnych czasach mamy więcej liberalizmu, lecz wydaje się, Ŝe kobiety i tak od lat 
najmłodszych marzą o wyśnionym księciu z bajki.  
  
 WróŜby miały kiedyś słuŜyć przepowiadaniu przyszłości, teraz są sympatyczną rozryw-
ką. Wedle tradycji są dni, które sprzyjają wróŜeniu,  jednym z nich jest wigilia świętego An-
drzeja. 

Często nasuwa się pytanie: dlaczego akurat ten dzień? Przyczyn jest co najmniej kilka… 
Jedną z nich jest fakt, Ŝe patron tego święta zginął ukrzyŜowany 30 listopada 30 roku na Pelo-
ponezie w mieście Watras, na krzyŜu ukształtowanym na literę X – stąd nazwa KrzyŜ Świętego 
Andrzeja. Od święta Andrzeja zaczynał się adwent, więc była to ostatnia chwila na poznanie 
przyszłego męŜa. Imię „Andrzej” pochodzi z języka greckiego od słowa ‘andros’ – mąŜ, nato-
miast ‘andreios’ oznacza odwagę i siłę. Ta informacja, pozwala stwierdzić, Ŝe nie ma lepszej 
daty na miłosne wróŜenie jak noc z 29-tego na 30-tego listopada. Niegdyś wierzono, Ŝe wigilia 
świętego Andrzeja posiada szczególną moc ściągania dusz zmarłych na ziemię, dlatego sądzo-
no, Ŝe to najlepszy czas na wróŜby. Na odpędzenie duchów rozpalano ogniska tzw. „Ognie 
Świętego Andrzeja”.  

Andrzejki to święto typowo kobiece, lecz męŜczyźni równieŜ mają szansę zajrzenia w 
gwiazdy, jest to dzień 24 listopada, w wigilię świętej Katarzyny. 

Najstarsze notatki o wróŜbach andrzejkowych pochodzą z XVIII wieku, jednak tradycje 
te mają swe korzenie w czasach Celtów, plemienia, które niewątpliwie moŜna połączyć z cza-
rami i tajemniczością. Jest wiele sposobów na poznanie tego, co nas czeka. Najpopularniejszy-
mi jest lanie wosku przez dziurkę od klucza, rzucanie na podłogę skórki od jabłka, która ma 
ukazać pierwszą literę imienia przyszłego męŜa, ustawianie butów w rzędzie, aŜ do progu, lecz 
najwaŜniejszymi czarami są rytuały na przywołanie i odnowienie miłości, które moŜna odpra-
wiać na co dzień, lecz w noc andrzejkową nabierają one szczególnego czaru. 

 
       Rytuał na przywołanie miłości: 

 
 RóŜową i zieloną świecę ustaw na tle lustra, tak Ŝeby odbijały się w całości – zieleń i 
róŜ to kolory Izis/Wenus. WaŜnym elementem rytuału jest metal bogini miłości, czyli miedź, 
moŜemy uŜyć na przykład bransoletki, wisiorka lub monety. Do tego bezwzględnie potrzebna 
jest kwiat czerwonej róŜy, który symbolizuje gorące uczucie. Świece naleŜy zapalić, pomiędzy 
nimi a lustrem połoŜyć miedziany przedmiot i róŜę. Następnie przeglądając się w lustrze, wy-
obraŜając sobie ukochanego/ukochaną trzeba, wypowiedzieć sześć razy zaklęcie: 
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HENRYK TOMASZEWSKI  

(1914-2005) 
 
  
 W Wilanowskiej Galerii Plakatu odbyła 
się wystawa słynnego polskiego plakacisty 
Henryka Tomaszewskiego. Wystawa ukazuje 
prace obejmujące ponad pół wieku twórczości 
zmarłego przed rokiem artysty. Henryk Toma-
szewski był jednym z twórców tzw. szkoły 
polskiego plakatu. Był autorem wielu wystaw, 
konkursów, wydarzeń kulturowych w Polsce i 
na całym świecie, profesorem Akademii Sztuk 
Pięknych. W jego pracach dostrzegamy wiele 
dowcipu, erotyki, elegancji. 
           
 Galeria Plakatu jest najpowaŜniejszą i 
najstarszą siedzibą w naszym kraju, która or-
ganizuje konkursy i pokazy plakatów. Wysta-
wy obejmowały najwybitniejszych plakaci-
stów, wśród nich znaleźli się min. Henryk To-
maszewski. Andy Worholl, Jan Lenica, Wal-
demar Świerzy, Paul Davis czy Jan MłodoŜe-
niec. 
 
 Warto zobaczyć!      
  

 
Anna Gonera 
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Graffiti podzieliło społe-
czeństwo. Władze duŜych polskich 
miast, zamiast wyznaczyć miejsca 
do legalnego malowania, zaczęły 
tępić grafficiarzy. 

 
Traktowano ich na równi z 

przestępcami i mafiosami. W 
mieszkaniach zakładano podsłuchy, 
robiono rewizje, a same aresztowa-
nia wyglądały jak Ŝywcem wyjęte z 
filmu sensacyjnego. Te szykany nie 
zniechęciły malarzy. W kolejnych 
latach powstawało coraz więcej malujących ekip (crews) i kolejne części „Men In Black” - II i 
III. Po 2001 roku wokół graffiti powstał olbrzymi szum medialny, zostaliśmy przedstawieni 
nie jako artyści, którzy nie mają miejsca, gdzie mogliby zaprezentować swoją sztukę, lecz jako 
bezmyślni wandale. Policja nakręciła tylko spiralę nienawiści, a w odwecie wśród młodych 

lud z i  zao s t r z y ł y  s i ę 
„antypolicyjne” postawy. 
Writerzy, chodząc malować 
pociągi, zaopatrzyli się w 
gazy, a nawet w skrajnych 
przypadkach w kamizelki 
kuloodporne. Upór grafficia-
rzy doprowadził do stworze-
nia nowych miejsc do legal-
nego malowania i podpisania 
nowych umów z firmami 
czyszczącymi pociągi .  
  
 Malowanie na murach 
miast wróciło do łask. Liczba 
powstających nowych prac 

zwiększyła się trzykrotnie. Jednak starsi writerzy stracili dawny zapał, poszli w kierunku roz-
wijania graffiti jako sztuki, mieście maluje się teraz duŜo mniej, a na pociągach prawie wcale. 
Teraz, gdy nadchodzi kolejna fala/pokolenie graffiti, czyli młodzieŜ w naszym wieku i młod-
sza, ludzie znów zadają sobie pytanie, na które chyba nigdy nie będzie jednoznacznej odpo-
w i e d z i :  ” G r a f f i t i  -  s z t u k a  c z y  w a n d a l i z m ? ” .  
 

                                                                                                                    the handicraft 
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DIABEŁ UBIERA SIĘ U PRADY  
 
 Od razu powiem - idąc do kina na "Diabeł ubiera 
się u Prady" - nie spodziewajcie się ambitnego filmu o 
piekielnie inteligentnej dziewczynie prowadzącej otwartą 
wojnę ze swoją okrutną filistyńską szefową - jest to głu-
piutki, ale zabawny film o dziewczynie, która stara się 
utorować sobie drogę do dziennikarskiej kariery poprzez 
staŜ w wyjątkowo poczytnym piśmie o modzie, którego 
redaktor naczelna lubi się rządzić. Wręcz przeciwnie.  
Do tytułowego "Diabła" momentami czujemy sympatię. 
Zdecydowanie bardziej uwypuklone są ludzkie cechy 

"tego Diabła" - Mirandy Priestley (genialna Meryl Streep) - zrozpaczenie, samot-
ność, chęć bycia lepszym od innych - niŜ szeroko opisana w ksiąŜce bezinteresow-
na zawiść, niechęć do ludzi i myślenie o sobie jako o pępku świata. 
             

Z drugiej strony Andy (główna bohaterka, zagrana przez Anne Hathaway),  
w wersji filmowej wyraźnie zaczyna lubić swoją pracę, podczas gdy w ksiąŜce tyl-
ko czekała, aŜ natrafi się okazja, Ŝeby uderzyć pięścią w biurko szefowej i   krzyk-
nąć, Ŝe odchodzi. To mi się nie spodobało. Tytuł naleŜałoby zmienić na "Niemiła 
starsza pani ubiera się u Prady". 

 
Oczywiście film jest zabawny, przyjemny i lekki, a muzyka brzmi świet-

nie. Jednak jeśli wolicie coś bardziej intelektualnego, idźcie na "Plac Zbawiciela". 
Niech "Diabeł..." będzie wyjściem B, lekkim, fajowym, śmiechowym i przyjem-
nym, na wieczór z chłopakiem lub psiapsiółami. 

 
Magda Hołodok 
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DZIEWCZYNA Z PERŁĄ 

 
 „Dziewczyna z perłą” w reŜyserii Petera Werbla to prze-
piękna opowieść o pasji, poŜądaniu i umiłowaniu sztuki. Film 
opowiada o obrazie - jak powstał. Jest ekranizacją ksiąŜki Tracy 
Chevalier, która próbuje rozwikłać zagadkę jednego z najpięk-
niejszych obrazów w dziejach historii malarstwa, jakim jest 
„Dziewczyna z perłą”, namalowana przez holenderskiego mala-
rza Johannesa Vermera. W rolę tzw. „Mona Lisy Północy” wcie-
liła się młoda amerykańska aktorka Scarllet Johnson. Gra słuŜącą 

pracującą w domu malarza, która odkrywa prawdziwe piękno i głębię w obrazach 
swojego mistrza malarskiego. Ona jedyna rozumie jego sztukę i miłość do niej. W 
rolę artysty wcielił się angielski aktor Colin Firth znany z takich filmów, jak 
„Duma i uprzedzenie” czy „Dziennik Bridge Jones”. 

Na ekranie zobaczymy świetną scenografię. Odtworzono piękne renesanso-
we wnętrza niczym z obrazów Vermera. Domy i okolice Delf z roku 1665 dają 
poczucie realizmu.  

Warto dać się porwać temu zagadkowemu filmowi!  
          Anna Gonera 

SAMOTNOŚĆ W SIECI 
 
 Długo oczekiwany film "Samotność w sieci" w reŜyserii 
Witolda Adamka, miał niedawno swoją premierę w kinie  
15.09.06 r. Jest to ekranizacja ksiąŜki Leona Wiśniewskiego o tym 
samym tytule. Opowiada ona o losach młodej, pięknej i niezaleŜnej 
kobiety. W ową rolę wcieliła się Magdalena Cielecka.  
 Spełnienie zawodowe, samowystarczalność nie pozwalają 
jednak osiągnąć jej pełni szczęścia. Dlatego teŜ bohaterka wciąŜ 
poszukuje tej prawdziwej, upragnionej miłości. Na co dzień nie 

potrafi właściwie ulokować swych uczuć. Przez cały czas próbuje przeŜyć coś ekscytu-
jącego, szukając nowych znajomości w sieci. RównieŜ Jakub (Andrzej Chyra), powaŜny 
naukowiec, stara się po nieudanym związku nawiązać nowe kontakty. 
      Los chciał, Ŝe trafili oni właśnie na siebie. Niestety, jak to zwykle bywa, nic nie 
jest takie kolorowe i nie układa się po naszej myśli. W Ŝyciu internetowych kochanków 
pojawiają się problemy. Czy ich wirtualna miłość poradzi sobie z nimi? 
 Jeśli nie jesteście zwolennikami kina akcji, nie przepadacie za filmami trzymają-
cymi w napięciu, z mnóstwem wątków i róŜnego rodzaju dodatków, to śmiało moŜecie 
wybrać się do kina na "Samotność w sieci".    

Agata Szmeja 
Justyna Kałka 


