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Maj i czerwiec - ostatnie miesiące roku szkolnego pachnące bzem, kasztanami, potem czerwcowe burze i
upał:) Maj maturalny, pod krawatem, w garniturze i granatowej spódniczce. Zdana matura otwiera furtkę w dorosły świat. Nam pozostało jedynie trzymanie kciuków i
spokojne odliczanie dni do wyników najważniejszego
egzaminu w życiu naszych starszych kolegów i tak oczekiwanych wakacji.
Czerwcowy, przyjemny, ale jakże trudny czas
skupienia i nauki (- egzaminy podwyższające stopnie!),
postaramy się Wam umilić kolejnym numerem „Nowej
Jedynki”. To wydanie mocno koncentruje się na zagadnieniach historycznych.
Najważniejsza rzecz, na jakiej się skupimy, to 70
-te urodziny naszej szkoły. Tak, tak:) Żoliborska Jedynka
sięga korzeniami bardzo odległych nam czasów - o tym na
początku. Wiele stron poświęcamy historii - II wojny
światowej oraz Konstytucji. Nie zabraknie tu ciekawych
tekstów o patriotyzmie i stosunku Polaków do świąt narodowych. Jedna z koleżanek zda nam raport z bardzo ważnej wyprawy, jaką miała szansę odbyć dzięki wygranemu
konkursowi historycznemu. Przeczytacie też o sukcesach
naszej szkolnej drużyny siatkarzy. Tematem miesiąca
uczyniliśmy problem anoreksji.
Zwyczajowo zajrzymy do repertuaru kin i teatrów, zdamy relację z ciekawych imprez oraz zrecenzujemy godne obejrzenia wystawy.
Mam nadzieję, że ostatnia w tym roku szkolnym
„Nowa Jedynka” przypadnie Wam do gustu.

Współpraca:
Prof. J. Karpowicz
Prof. D. Magdzik-Sadura

Twórczego czytania
I udanych wakacji!

Nasz adres:
Gazetka.szkolna@gmail.com

Kasia Orlik
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UWAGA!
22 czerwca 2007 r. I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego, zwane „Żoliborską Jedynką”, obchodzi 70-lecie swego istnienia. Tego dnia o godzinie 10.45 odbędzie się zjazd absolwentów połączony z uroczystym przekazaniem do użytku nowo powstałych
obiektów sportowych. Na dzień dzisiejszy przybycie potwierdziło już 650
osób!
Redakcja „Nowej Jedynki” jest dumna, że może współtworzyć tradycję tak zacnej szkoły, zwanej też „Sercem Żoliborza”. Wszyscy czujemy się
częścią jej społeczności - składamy więc serdeczne życzenia całej Szkole, która
mimo pokaźnego wieku, jest wiecznie młoda i staje się z roku na rok coraz
piękniejsza.
Oby tak dalej Jedynko!
Redakcja
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22 czerwca 2007 r. I Liceum Ogólnokształcące z
Oddziałami Integracyjnymi im. Bolesława Limanowskiego, zwane „Żoliborską Jedynką”, obchodzi 70-lecie swego
istnienia. Tego dnia o godzinie 10.45 odbędzie się zjazd
absolwentów połączony z uroczystym przekazaniem do
użytku nowo powstałych obiektów sportowych.

BYĆ
Dyrekcja Szkoły i Rada Pedagogiczna oraz Samorząd Uczniowski dołożą wszelkich starań, aby uroczystość
IDEALNĄ...

wypadła okazale. Wśród zaproszonych gości pojawią się
między innymi: Senator Piotr Andrzejewski, Wiceprezydent
Warszawy Włodzimierz Paszyński, Wicekurator Grzegorz
Tyszko, Dyrektor Biura Edukacji Jolanta Lipszyc, Burmistrz
Dzielnicy Żoliborz Janusz Warakomski, zastępcy burmistrza
oraz burmistrzowie innych dzielnic Warszawy, także absolwenci „Żoliborskiej Jedynki”, a wśród nich: prof. dr hab.
Andrzej Paczkowski, Jarosław Newerly-Abramow, Janusz
Głowacki, Zbigniew Zapasiewicz, Andrzej Streylau, Maciej
Damięcki i wielu innych.

„Żoliborska Jedynka” powstała w 1935 r. na terenie
Żoliborza Robotniczego jako pierwsza w Warszawie szkoła
środowiskowa. Podtrzymujemy dobre tradycje, chlubiąc się
dorobkiem przeszłych pokoleń. Mury I Liceum Ogólnokształcącego opuściło dotychczas ponad 6000 absolwentów.
Są wśród nich m.in.: prof. B. Geremek, prof. Z. Religa, prof.
Z. Zapasiewicz, prof. M. Rocki, prof. A. Mazurek, bracia
Damian i Maciej Damięccy, ś.p. M. Kotański oraz wiele innych znanych osób. Obecnie do szkoły uczęszcza 600
uczniów (22 oddziały), zatrudnionych jest 65 nauczycieli i
15 osób administracji oraz obsługi.
Właśnie dobiega końca długoletni remont budynku.
Zgodnie z zobowiązaniem podjętym na Zjeździe w 2000 r.
spotkanie z absolwentami w tym roku odbędzie się w nowoczesnej hali sportowej.
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Komitet organizacyjny

Program uroczystości szkolnych
830 Msza święta w kościele św. Stanisława Kostki
1000

Uroczyste zakończenie roku szkolnego

1045

Oddanie do użytku obiektów sportowych:

powitanie gości, przemówienia okolicznościowe, poświęcenie nowych obiektów sportowych, symboliczne
przekazanie kluczy, zwiedzanie hali sportowej i jej
zaplecza, inauguracja zajęć sportowych w nowo prze-

Program zjazdu
1400

Powitanie absolwen-

tów i wychowanków
przybyłych na zjazd
1500

Spotkanie rocznikami

30

Wspólna kolacja

30

Wieczorek taneczny

18
19

kazanych obiektach
1300 Poczęstunek

Prof. Krystyna Pazio
ze swoją drużyną

Nowa hala sportowa

Jedną z dyscyplin wiodących w
naszym LO jest piłka siatkowa. Od wielu
lat istnieje drużyna chłopców, której różnie się wiodło. Jednak przez ostatnich
kilka sezonów prezentuje ona wysoki i
równy poziom. Chłopcy pod opieką prof.
Krystyny Pazio zajmują czołowe miejsca
w Rozgrywkach Ligi Warszawskiej (w
ciągu ostatnich kilku lat były to miejsca
od 2 do 6), zdobywają Mistrzostwo Dzielnicy Żoliborz.
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Chłopcy zapisali się po raz kolejny w swojej historii jako zdobywcy Mistrzostwa Dzielnicy - Żoliborz, udało im się przebrnąć przez rozgrywki z kompletem zwycięstw. W Warszawskiej Całorocznej Szkolnej Lidze
Siatkówki uplasowali się na 4 miejscu, co jest wielkim
sukcesem.
Drużyna prof. Krystyny Pazio w składzie: Marcin Kokoszka, Paweł Targosiński, Wojciech Płochocki, Dominik Tarnowski, Kamil Smółka, Łukasz Szymaniuk,
Bartek Jaroszewski i Piotr Grędzicki - ten rok z pewnością zaliczy do udanych.
W trakcie meczu

Jaka jest ich recepta na sukces?
Z pewnością zaangażowanie się w ciężkie treningi pod czujnym i wymagającym
okiem prof. Pazio jest jednym z najważniejszych czynników wpływających na dobrą
grę. Kolejny czynnik to stosunek do gry - do treningów podchodzą na luzie, z dużą
dozą energii i wiary w sukces. No i niewątpliwie ważna jest postawa na meczu, a
chłopcy na mecze stawiają się skoncentrowani, by w całości oddać się grze. I to
prowadzi ich do kolejnych pięknych zwycięstw - oby tak dalej!
Pozostaje nam tylko pogratulować prof. Krystynie Pazio i drużynie Mistrzostwa Żoliborza oraz życzyć powodzenia w dalszych rozgrywkach.
Klaudia Kamińska
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Jesz, wymiotujesz. Nie jesz, nie jesteś
głodna. Pyzata buzia, dołki w policzkach,
okrągłe biodra – koniecznie wyeliminować. Bo
jestem gruba jak prosię. Schudnę i wszystko
będzie O.K. Będę taka laska, że wszyscy się
będą za mną oglądali na ulicy. Muszę ważyć
mniej, coraz mniej. Tak myślę ja –
anorektyczka. Lansowany przez kolorowe
pisma typ urody w stylu „wieszaka”, komputerowo odchudzane modelki na okładkach,
szczupłe koleżanki wokół. To wszystko motywuje do pogoni
za idealną
figurą.

Być
idealną...
Anoreksja jest w modzie. Modne są wystające obojczyki, widoczne pod gołą skóra żebra,
nogi chude niczym patyki, sterczące kości biodrowe, kolana, łokcie. Modne jest słowo anoreksja.
Młode dziewczyny potrafią nawet chwalić się tym, że mają anoreksję, nie wiedząc tak naprawdę,
czym jest ta choroba. Niektóre chcą mieć anoreksję, bo myślą, że w ten sposób po prostu schudną i
będą piękne, a świat będzie lepszy i prostszy. Nic bardziej mylnego. Czym więc jest ta choroba?
Czym grozi? Jak ją rozpoznać i jak przebiega leczenie?
CO TO JEST ANOREKSJA?
Choroba rozpoczyna się od braku akceptacji własnego ciała. Czasem jest to brak zgody na rozpoczynający się proces dojrzewania. Określenie "anorexia" użyte zostało po raz pierwszy w 1873 roku
przez angielskiego lekarza opisującego przypadek bardzo wychudzonej pacjentki. Pacjenci cierpiący na
tę chorobę odczuwają głód, ale panują nad nim i odmawiają przyjmowania pokarmu z powodu nieustannego pragnienia bycia szczupłym oraz ze strachu przed utratą kontroli nad tym, co czynią, doprowadzając się nawet do stanu wychudzenia. Zwykle dziewczyna, u której stwierdza się anoreksję, straciła sporo
na wadze, schodząc poniżej 45 kilogramów (choć to nie reguła).
LECZENIE
Głównym sposobem leczenia jest psychoterapia. Kiedy pacjentka
przyznaje, że jest chora i chce jeść, wyleczyć się, głównym problemem jest
fakt, iż jest przerażona lękiem. Boi się straty panowania nad jedzeniem i
tego, że już nie będzie mogła kontrolować swojej wagi. Cechą nierozerwalnie łączącą się z anoreksją jest zanik miesiączki (błędem jest jednak twierdzenie: „dopóki mam okres, nie jestem chora"…). Choroba zaczyna się
często dużo wcześniej, niż przed tym krytycznym momentem. Dziewczyna
chora widzi zniekształcony obraz własnej sylwetki, niektóre pacjentki wiedzą, że są okropnie wychudzone, ale zaprzeczają temu, nie przyznając się
do choroby, inne wciąż widzą siebie jako zbyt grube.
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Anorektyczki z reguły kochają jeść, dlatego potrzeba panowania nad ilością spożywanego pokarmu
powoduje u nich znaczny niepokój psychiczny i lęki. Choć anoreksja to schorzenie psychosomatyczne, pierwszym i podstawowym zadaniem jest zwiększenie masy ciała chorej. Stosuje się (w leczeniu
szpitalnym) tzw. odkarmienie, polegające na różnorodnej diecie dostarczającej od 2200 kcal do 2500
kcal dziennie. Jednak nie zawsze jest to proste, ponieważ pacjentki używają różnych sposobów, by
ukryć jedzenie lub upozorować przyrost wagi. Szpital nie jest miłym doświadczeniem. Wpatrzone w
ciebie oczy lekarzy i pielęgniarek. „Czy zjadłaś masło, które było do śniadania, czy po raz kolejny
wtarłaś je we włosy? Czy do ważenia nie włożyłaś w majtki metalowej kulki?”- mówi jedna z pacjentek oddziału dla anorektyczek. „Gdzie się nie obrócisz, tam cię obserwują – mówi – to denerwuje. I
tak przecież nie mają żadnych szans na upilnowanie nas. A politowanie, z jakim do nas podchodzą,
tylko pogarsza nasz stan psychiczny.” Jak wygląda oddział, na którym leczy się anorektyczki? Długi
korytarz, sale z dużymi drzwiami. Kolorowe zasłony w oknach. I ciepło. W pokojach są po cztery.
Mniej lub bardziej wychudzone. Jednakowo pogubione i obawiające się świata.
W większości nie chcą pomocy. Są tu, bo muszą. Bo tak im kazał sąd lub rodzice. Znajomi już dawno
o nich zapomnieli – „Życie towarzyskie obraca się przecież wokół jedzenia, picia. – mówi – Wszyscy
moi znajomi sprzed choroby boją się mnie gdziekolwiek zapraszać. Jakbym gryzła. A ja najwyżej nie
będę jadła...”. Dziewczyny jednogłośnie twierdzą, że wolałyby leczyć się w domu - „Blisko rodziny,
przyjaciół. Wtedy byłoby lepiej – mówi – Jesteśmy tu, bo chcemy żyć. Ale zdajemy sobie sprawę, że
kiedy wyjdziemy, anoreksja może wrócić. Bo o niej nie da się tak po prostu zapomnieć”.
ANOREKSJA U MĘŻCZYZN - CZY TO MOŻLIWE?
Anoreksja występuję zazwyczaj u kobiet, jednak mężczyźni też na nią chorują. Dorastający
człowiek może nie radzić sobie „ze sobą” i kontrolować życie poprzez właśnie jedzenie, chce mieć
świadomość, że nad czymś może panować. Może też czuć się źle we własnej skórze i próbować to
zmienić. Bywa także, że anorektycy nie są pewni swojej orientacji seksualnej, co także pogłębia ich
frustrację. Częściej jednak niż anoreksja u mężczyzn występuje bulimia. Najczęściej anoreksją lub
bulimią dotknięci są wyczynowi zapaśnicy, gimnastycy lub pływacy.
JAK UNIKNĄĆ ANOREKSJI?
Nie ma jednoznacznej recepty na uniknięcie tej strasznej choroby. Po prostu powinnyśmy
zaakceptować siebie takie, jakie jesteśmy, bo tak naprawdę w życiu nie liczy się figura czy wygląd
tylko to, co mamy w środku. Życie jest jedyną rzeczą, której warto chcieć. Stefan Żeromski napisał
kiedyś: „Jedno jest złe na świecie – to śmierć. – Wszystko, co jest życiem – jest dobrem.” Więc nie
zaprzepaśćmy swojego życia dla dobrego wyglądu, tylko doceniajmy to, co mamy!
JEDNA Z HISTORII
„Mam 170 cm wzrostu, ważę 44 kg,
nie miesiączkuję od 3 lat, jestem na granicy
anemii, wypadają mi włosy i łamią się paznokcie, skóra przypomina papier ścierny...
Od 5 lat moim życiem rządzi choroba. Kiedy
staję przed lustrem, widzę strasznie chudą
dziewczynę z wielkimi oczami, o rękach jak
patyczki, szarawej cerze oraz niezdrowo wyglądającej skórze. Wszystko zaczęło się 5 lat
temu od tego, że miałam grube nogi”…
Ania Gonera
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Smutek i żal... Nadzieja i radość... Otwartość oraz szczerość... To wszystko, a nawet
więcej można znaleźć w Waszych wierszach... Cóż... Oby tak dalej!
Paulina Neska
***
Wspomnienia
Patrząc na szare niebo jesienne
Wspominam z Tobą chwile spędzone pięknie
Gdy spojrzenie naszych oczu się spotkało
Gdy każde z nas drugiego duszę znało
Kiedy nie liczyliśmy czasu w ogóle
Wciąż te czasy wspominam czule
I wiem, że te wspomnienia będą we mnie wieczne
Zachowane głęboko w pamięci bezpieczne
By gdy zostaną mi lata starości
Wspomnieć te lata wspólnej miłości
I na dnie serca poczuję te dni wspaniałe
Bo właśnie w ten sposób Cię zapamiętałem

2 maja 2007 r. na Placu
Zamkowym w Warszawie
odbył się koncert inspirowany muzyką Fryderyka Szopena. Wystąpiło siedem
wybitnych grup. Prowadzącym cały koncert był Andrzej Matul, który w ciekawy sposób opowiadał o
życiu i twórczości kompozytora. Wszyscy widzowie byli
szczęśliwi, mogąc usłyszeć
utwory w całkiem nowej
aranżacji.

Małgorzata Olszewska
Szczęście
Szczęście – to zawsze chwila krótka
Szczęście – jest niczym mała łódka
Co zawsze dryfuje po morzu życia
I ciągle próbuje nas zachwycać
Gdy wiatr - smutek ją wyrzuci
Sama na życia ocean nie wróci
By wrócić mogła szczęśliwie
Potrzebne jest słońce życzliwe
Od dobrych przeżyć gorące
Żółte - wesołe słońce

Zespół polski M.P. zaproponował wykonanie utworu Szopena w wersji ludowej. Wystąpił
także zespół Machino Del
Tango, którego występy urozmaicone były tańcem profesjonalistów. Głównym gościem
koncertu był Rafał Łuszczewski, młody utalentowany pianista. Publiczność delektowała
się jego wyśmienitymi wykonaniami utworów Mistrza.
Klaudia Kamińska
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Andrzej Bielawski. Bez tytułu. Prace 2004-2007
Andrzej Bielawski znany z różnorodnych form wypowiedzi, zajmujący
się malarstwem, grafiką, rysunkiem i książką artystyczną prezentował najnowszy
dorobek w dniach 28 kwietnia - 10 czerwca. Trzon ekspozycji stanowiły obrazy z
wielkiego cyklu Woski, powstałego specjalnie z myślą o wystawie w Zachęcie.
Poza tym publiczność miała okazję zobaczyć także prace kontynuujące inne znane cykle malarskie artysty: Popioły, Atramenty, Gabloty. Projekt ekspozycji został przygotowany przez samego Bielawskiego, z właściwą mu dbałością o detal i
wrażenie wizualne.
Andrzej Bielawski (1949) - studiował w warszawskiej ASP (dyplom w 1973 r.).
Współtworzył grupę Śmietanka. Wraz z żoną Teresą Starzec od 15 lat prowadzi
Fundację Atelier zajmującą się edukacją plastyczną.
Zadebiutował w latach 70. grafikami w technikach metalowych, z których najważniejszy człon stanowił cykl Przestrzeni niedyskretnych. W latach 90. artysta powrócił do grafiki, głównie suchej igły
(nazwa wklęsłej techniki graficznej, polegającej na tworzeniu obrazu-matrycy za pomocą stalowej igły
na wypolerowanej płycie miedzianej, cynkowej lub mosiężnej), a także zaczął tworzyć obrazy olejne
na blaszanych matrycach graficznych. Prace te stały się całkowicie abstrakcyjne. W najnowszych monochromatycznych płótnach stosuje bibułę i wosk. Ważną częścią jego twórczości od wielu lat jest
książka artystyczna.
Ania Gonera

12 MAJA – 1 LIPCA - Bill Viola
Obszerna wystawa prekursora i jednego z najważniejszych dzisiaj na świecie twórców sztuki
wideo. W ciągu ponad 35 lat Viola stworzył wiele przełomowych dzieł, skłaniających do głębokiej
kontemplacji, angażujących wizualnie i dźwiękowo, intelektualnie i emocjonalnie. Artysta odwołuje
się w nich do uniwersalnych doświadczeń i stanów: narodzin, śmierci, rozwoju świadomości, inspirując się wielowiekową tradycją sztuki Zachodu i Wschodu, duchową spuścizną chrześcijaństwa, islamu,
buddyzmu. Na wystawie w Zachęcie zostanie pokazanych 9 filmów wideo z ostatnich lat. Część z nich
stanowi psychologiczne studium emocji wyrażanych przez język ciała i ekspresję twarzy wzorowanych
na religijnych przedstawieniach średniowiecza i renesansu.
Ania Gonera
WAKACJE JASIA FASOLI
„Totalny kataklizm” wyrusza w podróż. Niewątpliwie jest to tytuł określający ten
film. A wszystko zaczęło się w momencie, gdy Jaś Fasola wygrał w loterii parafialnej
wycieczkę do Cannes we Francji i nowiutką kamerę. Celem podróży Fasoli jest festiwal w Cannes, jednak zanim tam dojedzie, spotka wielu ludzi i przysporzy im wielu
kłopotów… Film jest lekki, idealny na smutne, deszczowe popołudnie. Komedia pomyłek w wykonaniu mistrza Rowana Atkinsona.
Magda Hołodok
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OBSŁUGIWAŁEM ANGIELSKIEGO KRÓLA
Jak zostać milionerem, nie natrudzić się przy tym i nikomu nie narazić, a
życie wieść beztroskie i przyjemne? Nad tym głowi się główny bohater nowego filmu Jiri Menela.
Jan Dite rzucony w wir najważniejszych wydarzeń historycznych XX wieku
nie angażuje się w nic, co nie dotyczy go bezpośrednio. Dite pragnie być
bogaty, a o polityce za wiele słuchać nie zamierza. Kiedy ważą się losy
świata, on spokojnie mizdrzy się przed lustrem i przełącza radio na kanał z
muzyką. Kiedy po wielu latach zamieszka samotnie w górach, na wsi, z
której wysiedlono Niemców, ze zrozumieniem i dystansem wspominać będzie dawne czasy.
Magda Hołodok

Alfons Mucha
Muzeum Narodowe
Do połowy lipca 2007 r. w Muzeum
Narodowym trwa wystawa poświęconą twórczości czeskiego artysty Alfonsa Muchy, zaliczanego do czołowych przedstawicieli secesji. Wystawa prezentuje różnorodne dziedziny twórczości
artysty (malarstwo, rysunki, plakaty, grafikę,
ilustrację, fotografię, sztukę
zdobniczą i użytkową). Styl
Muchy, znany zwłaszcza z
jego plakatów i dzieł o char a kt e r z e d e ko r a c yj n ym
(zwłaszcza z okresu paryskiego), cechuje dekoracyjność linii budujących sylwetki ludzi (postacie pięknych, wyidealizowanych, wręcz zjawiskowych kobiet), piękno roślin i
ornamentów. Największe wrażenie wywarł na
mnie obraz zatytułowany „Zodiak”, widziałam też
szkic do tego dzieła, ale skończony obraz jest
lepszy. Na wystawie prezentowanych było wiele
szkiców, dokumentujących proces twórczy działań
artysty. Warte obejrzenia były precjoza (biżuteria)
jego projektu. Również opakowania do czekoladek
lub metalowe puszki na ciastka stanowią ucztę dla
oka. Na wystawie prezentowane były też dzieła
mniej znane publiczności, jak pastele, rysunki
węglem, ekspresyjne i mroczne, ukazujące ciemną
stronę osobowości twórcy, sferę lęków i rozpaczy,
np.: „Zaraza”, „Dwoje ze światłem”. Serdecznie
polecam tę wystawę, dostarcza wielu przeżyć
estetycznych i stanowi inspirację do głębszej refleksji nad światem.

Kasia Światkiewicz
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2 czerwca 2007 r. w parku Sowińskiego
odbył się Wielki Piknik Rodziny, zorganizowany
w ramach programu „Rodzina – Dom Budowany
Miłością”. Celem pikniku było propagowanie
idei tworzenia rodzin zastępczych dla osieroconych lub odrzuconych dzieci. Na pikniku można
było cudownie spędzić czas z rodziną. Przewidziano bowiem wiele atrakcji dla uczestników.
Każde dziecko mogło obejrzeć akrobacje cyrkowe, wziąć udział w grach i konkursach na scenie.
Była szansa, aby poznać swoją przyszłość dzięki
wróżbom, także dostać własną karykaturę.
Ważnym elementem pikniku był koncert - występowali: De mono, Zakopawer, Andrzej
Piaseczny, Blog 27, The Jet Set. Wszystkie zespoły grały swoje największe przeboje. Koncert
poprowadzili Agata Młynarska, Maciej Dowbor i Maciej Rock.
Nikt oczywiście nie
zapomniał o idei, dla której się
tam spotkaliśmy – rodzina zastępcza. Dla zainteresowanych
rodzicielstwem zastępczym był
rozstawiony namiot informacyjny. Wiele osób wyraziło chęć
zaadoptowania dziecka. Pomiędzy koncertami konferansjerzy
rozmawiali z rodzinami, które
przyjęły pod swoje dachy dzieci
z rodzin rozbitych. Są bardzo
szczęśliwi. Choć pogoda nie
dopisała, wszyscy przyjemnie
spędzili ten czas.
Klaudia Kamińska
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„...Jam jest Polska, Ojczyzna twoja,
ziemia ojców, z której wzrosłeś.
Wszystko czymś jest, po Bogu
mnie zawdzięczasz”

Czy jest to postawa „modna” w dzisiejszym świecie? Czy to tylko pusty wyraz? A może jest to coś
zupełnie nam obcego? W ogóle co to oznacza?
Patriotyzm wywodzi się od łacińskiego słowa „patria” czyli ojczyzna, określa postawę, która
charakteryzuje się umiłowaniem własnej ojczyzny, narodu, kraju i szacunkiem dla własnej (narodowej)
kultury, historii, ojczystego języka i symboli narodowych. To także największe poświęcenie dla ojczyzny, nawet śmierć. ”Być patriotą”, to kochać swój kraj, być świadomym jego dziedzictwa, owo dziedzictwo szanować i pielęgnować. Znaczy to także, że dba się o dobro swojej ojczyzny, sławi się ją na
świecie, w jej imieniu dokonuje się wielkich czynów, ale też niekoniecznie, bo przecież nie każdy z nas
może dokonywać czynów wielkich. To wcale jednak nie znaczy, że będąc zwykłym obywatelem, nie
można być patriotą. Trzeba również pamiętać, że patriotyzm i przyjęcie tej postawy nie oznacza i nie
wymusza nienawiści do innych narodowości, innych krajów. Do obcych kultur trzeba podchodzić z
zakorzenionymi w naszej historii tolerancją i szacunkiem, ale bez wstydu i z dumą, bo nie można uważać się za gorszych i dawać się poniżać.
W historii Polski „być patriotą” - to nie tylko - „być lojalnym wobec państwa” (przecież nasze
państwo przez wiele lat nie istniało), ale być lojalnym wobec narodu i jego historii. Tak samo dziś
patriotyczna postawa nie wymaga wcale „kochania” takiej czy innej władzy politycznej – bo zezwala
na jej krytykę (w pewnych granicach), ale zobowiązuje także do poszanowania Polski jako narodu.
Rząd wypada traktować z szacunkiem nie tyle personalnym co instytucjonalnym.
Jak dziś być patriotą?
Wydawać się to może trudne. Przecież nasze pokolenie nie musi już walczyć z żadnym okupantem, zaborcą, systemem. Nie musimy przelewać krwi za naszą wolność i niepodległość. Myślicie
pewnie, że „wtedy” być patriotą - było łatwiej, bo była sprawa narodowa, za którą trzeba walczyć. Nie
możemy się tak usprawiedliwiać. Współczesny Polak - patriota - musi walczyć o naszą narodową tożsamość, pamięć o wielkich czynach bohaterów, ich męczeństwie. Być patriotą nie jest trudno, trzeba
tylko chcieć wykazać się pewną wolą, inicjatywą. Nie trudno zapalić znicz przy pomniku Powstania
Warszawskiego, czy pod Grobem Nieznanego Żołnierza, nie trudno poznać historię swojego kraju (tak
ciekawą) i przekazać ją innym. Bardzo ważny jest tzw. lokalny patriotyzm, czyli więź z miejscem urodzenia, zamieszkania. Chodzi tu o udział w akcjach społecznych ważnych dla lokalnej społeczności.
My - głównie warszawiacy - powinniśmy wiedzieć, gdzie są miejsca ważne w naszej stolicy, znać chociaż ich najkrótszą historię. Starać się dbać o swoje miasto i jego miejsca pamięci. Patriota winien pamiętać o takich szczegółach, jak na przykład o tym, by 1VIII o godzinie 17.00 na chwilę przystanąć w
miejscu, albo 2 IV o godzinie 21.38 zapalić w oknie świeczkę. To naprawdę wiele nas nie kosztuje, a
wyraża nasz szacunek. Godło, hymn, flaga powinny także być przez nas szczególnie szanowane, ale
bez nadużywania. Warto wiedzieć, co oznaczają i jak się wobec nich zachować. Musimy dbać również
o nasz język ojczysty i nie kaleczyć go. Patriotą może być każdy, wszędzie i zawsze. Wymaga tego
jeśli nie więź z własnym narodem to zwykła ludzka przyzwoitość. Po prostu jesteśmy to winni przodkom, którzy dali nam szanse na życie takie, jakie MY sobie wybierzemy.
Piotrek Kowalczyk klasa II G
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Dla większości tak zwana majówka to
czas, kiedy wypoczywa się, ogląda hity filmowe
w telewizji, albo wyjeżdża na działkę.
Już wszystko?...
1. i 3. maja to święta narodowe. Wiemy o tym,
ale czy wszyscy traktują owe dni jak święto?…
Czy wszyscy zdają sobie sprawę z tego, jak
ważną datą w historii Polski jest 3 maja 1791
roku?…
Zwolennicy króla Stanisława Augusta Poniatowskiego, wykorzystując nieobecność posłów konserwatywnych w drodze skróconego postępowania ustanowili konstytucję. Wielu Polaków z dumą do dziś wiesza flagę narodową na balkonach, lecz
jest garstka, która nie podziela tego zdania, a nawet uważa, że „Konstytucja 3 Maja”
to tylko nic nieznaczący symbol. Moim zdaniem, był to akt odwagi.
Świętem, które również się bagatelizuje, jest 1. maja – święto pracy. Tego dnia
wszystkie urzędy, sklepy, zakłady pracy powinny być zamknięte… przynajmniej w
teorii. Oczywiście, jak to w Polsce, wszystko musi być na odwrót, a najlepszym przykładem są supermarkety otwarte od wczesnych godzin rannych aż do późnego wieczora… nasuwa się teraz tylko jedno pytanie: czy to ma sens? We wszystkich tych
miejscach pracują ludzie, którzy również chcieliby odpocząć, pobyć z rodziną, więc
może zastanówmy się, czy akurat pierwszego maja należy robić zakupy. Myślę, że nic
nie zaszkodzi, gdy kupimy wszystko, co jest nam potrzebne - dzień wczesnej. Jeśli
ludzie przestaną kupować w takie dni jak 3. maja czy w każdą niedzielę, to nie będzie potrzeby, by sklepy były otwarte przez cale długie godziny. Należy zrozumieć, że
to my jesteśmy powodem takiego toku wydarzeń.
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Codziennie ulegamy sugestii mediów i specjalistów od
PR’u, to oni wmawiają nam, że koniecznie ten właśnie produkt
jest nam potrzebny… apeluję o rozsadek i siłę. Kiedy będziemy
przechodzić kolo sklepu, wyobraźmy sobie, że przy kasie, ladzie
czy innym stanowisku moglibyśmy być właśnie my, a czy byśmy
chcieli pracować w dni, które są prawnie wolne? Zastanówmy
się także, czy nasza opinia na temat konstytucji jest słuszna...
od 1791 roku minęło wiele lat i wiele się zmieniło, wtedy Polacy
pragnęli wolnej ojczyzny, wsparcia swoich rodaków, wielkiego
czynu… nie udało się, ale próbowano. Zanim zaczniemy oceniać
historię, pomyślmy, że my również ją stanowimy i za 200 lat też
będą oceniać nasze postępowanie. Wtedy nie będziemy mogli
powiedzieć, że były inne czasy.
Monika von Engel
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My nie chcemy ratować życia. Żaden z nas
żywy z tego nie wyjdzie.
Arie Wilner ps.
„Jurek”
żołnierz Żydowskiej
Organizacji Bojowej
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19 kwietnia minęła
64. rocznica wybuchu powstania w
getcie warszawskim.
Rocznica bohaterskiego
zbrojnego
wystąpienia skazanych na zagładę
Żydów,
rocznica
rozpaczliwej próby zwrócenia uwagi świata na
tragedię Holocaustu, próby ratowania własnej
godności.
Powstanie w warszawskim getcie wybuchło 19 kwietnia 1943 roku, zakończyło się 16
maja tego samego roku. Pierwszego dnia powstania zbrojne organizacje żydowskie: ŻZW
(Żydowski Związek Wojskowy) dowodzony
przez Pawła Trenkla, oraz ŻOB (Żydowska Organizacja Bojowa) kierowana przez Mordechaja
Anielewicza stawiły zaciekły opór jednostkom
Waffen SS, które wkroczyły do getta w celu wykonania rozkazu samego Henricha Himmlera ostatecznej i totalnej likwidacji getta w Warszawie.
Żydzi wiedzieli, że czeka ich straszna
śmierć w obozach koncentracyjnych, dlatego
wybrali walkę, wybrali godną bohaterską śmierć z
bronią w ręku, walcząc z oprawcą. Ci biedni ludzie skazani na śmierć tylko ze względu na swoją
narodowość, Żydzi ale także Polacy, obywatele
Polski, którzy czuli się pełnoprawnymi Polakami,
wybrali godność zamiast upodlenia. Ok. 1 tys.
żydowskich powstańców stawiło czoło blisko 2
tys. żołnierzy Waffen SS, jednostkom SS z Łotwy
i Ukrainy, których członkowie rekrutowali się
spośród przestępców, morderców, gwałcicieli i
bandytów. Walczyli dzielnie o każdą ulicę, każdy
dom, piętro, pokój… o każdy kamień, zaskakując
Niemców oraz ich dowódcę generała SS Jurgena
Stroopa swą zaciekłością i desperacją.

Niemcy dom po domu likwidowali
opór powstańców, dochodziło do dantejskich scen
- całe rodziny popełniały zbiorowe samobójstwa,
byle nie dostać się w ręce SS. Ludzie skakali z
budynków - dla nich to był ratunek przed upodleniem i próba ratowania własnej godności. Z dnia
na dzień opór powstańców słabł, nie mieli szans
wobec przewagi liczebnej wroga, nie pomagały
dostawy broni, amunicji i jedzenia organizowane
przez Armię Krajową. 8 maja w bunkrze przy
ulicy Miłej 18 Mordechaj Anielewicz wraz ze
sztabem popełnił samobójstwo. Nie chcieli poddać się Niemcom, którzy otoczyli bunkier. 16
maja Niemcy wysadzili Wielką Synagogę przy ul.
Tłomackiej, co było symbolicznym aktem zakończenia walk.
W wyniku bezpośrednich starć śmierć
poniosło ok. 7 tys. Żydów, w następstwie powstania wymordowano 62 tys. osób, m.in. W obozie
zagłady w Treblince. Straty niemieckie wyniosły
ok. 150 osób.
Było to pierwsze miejskie powstanie w
II Wojnie Światowej - heroiczny wysiłek zdesperowanych, wystraszonych ale do końca dumnych
ludzi. Walka ofiary z katem. Powstanie stało się
świadectwem solidarności Polaków z Żydami.
O tych wydarzeniach nie można pisać z chłodnym
dystansem, ponieważ była to tragedia, tragedia
przekraczająca ludzkie pojęcie, niemożliwa do
opisania słowami.
15 kwietnia udałem się pod pomnik Bohaterów
Powstania w getcie warszawskim, przy pomniku
stał starszy mężczyzna-płakał...
Pamięci i bohaterów
Piotr Kowalczyk IIG
P.S. Zainteresowanych odsyłam do książek:
-"Zdążyć przed Panem Bogiem" - wywiad z Markiem Edelmanem autorstwa Hanny Krall.
-"Rozmowy z katem" Kazimierza Moczarskiego
– opis życia i kariery Jürgena Stroopa.

Swoją przygodę z Katyniem
rozpoczęłam na lekcji historii. Pani profesor Dorota Dobieszewska ogłosiła informację o konkursie. Trzeba było napisać
reportaż lub esej pt. „KATYŃ-PRAWDA I
PAMIĘĆ”. Napisałam esej. Pani profesor
przeczytała wszystkie oddane prace i wybrała między innymi moją, która została
wysłana na konkurs. Po tygodniu do szkoły
przyszedł fax, w którym była informacja,
że jestem zaproszona do dalszych eliminacji. Spotkanie odbyło się w siedzibie Solidarności na Żoliborzu. W skład komisji
wchodzili nauczyciele z bielańskich i żoliborskich szkół. Zadawali pytania na temat
mojej pracy, historii Katynia, II wojny
światowej oraz czasów PRL. Wyszłam z
siedziby, nie wiedząc, czy przeszłam kolejny etap. Po kilku dniach znowu przyszła
informacja do szkoły, że jestem zaproszona
na spotkanie w sprawie wyjazdu do Katynia. Przeszłam eliminacje i zostałam jedną
z wygranych. Na spotkaniu, które miało
miejsce na ul. Jezuickiej, otrzymałam list
gratulacyjny oraz książkę napisaną przez
księdza Zdzisława Peszkowskiego oraz
poznałam szczegóły wyjazdu. Byłam bardzo szczęśliwa! Taka jest moja historia.
Niewielkie osiedle Katyń koło Smoleńska znane jest na całym świecie. Las
obok został nazwany „Kozie Góry”. Położony jest po obu stronach Dniepru, na odcinku drogi pomiędzy Gniezdowem a wsią
Katyń. Właśnie tutaj w 1940 roku rozstrzelano i pochowano około 4,5 tys. polskich
oficerów. W 1942 roku Niemcy odnaleźli
miejsca ukrycia zwłok, tzw. „doły śmierci”.
Początkowo Rosjanie nie przyznawali się
do tej zbrodni. Wiele czasu minęło, zanim
udowodniono im winę.

Miejsce to stało się symbolem męczeństwa. Dopiero 28 lipca 2000 roku otwarto w tym lesie polsko-rosyjski cmentarz ku
pamięci ofiar totalitarnych represji. Wszelkie
prace przy budowie tegoż cmentarza prowadzone były ze szczególną powagą i troską.
Wyprawa rozpoczęła się na dworcu
kolejowym Warszawa Centralna. Na dworcu
pożegnał i pobłogosławił nas ks. Peszkowski. Podróż trwała ok. 16 godzin. Gdy ok.
godz. 14.00 pociąg zatrzymał się w Smoleńsku, na twarzach wysiadającej tam młodzieży widać było wyraźne zmęczenie. Cóż się
dziwić, tyle kilometrów powoduje złe samopoczucie. Dodatkowo długie postoje na granicach, m.in. z powodu zmiany podwozia w
wagonach. Kilka chwil oddechu na peronie
poprawiło mi nastrój. Wszyscy zaintrygowani dalszą podróżą, tym co nas jeszcze czeka,
nie okazywaliśmy zmęczenia. Później cała
nasza grupa wsiadła do autokaru i wyruszyła
w stronę Gniezdowa. Tamtejsza stacja kolejowa była miejscem przeładunkowym dla
polskich oficerów wiezionych do lasu katyńskiego. Po krótkim wykładzie z historii zaprezentowanym przez organizatorów, autobus ruszył dalej - do Katynia. Na początku
odbyła się polowa Msza Święta celebrowana
przez ks. T. Bożenko - jednego z naszych
opiekunów. Potem przyszedł czas na zwiedzanie cmentarza.
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Katyń to wielki ogrodzony obiekt, z
wejściem przez muzeum. Cmentarz
polski znajduje się w miejscu egzekucji.
Przez część lasu prowadzą pomosty nad
masowymi grobami około 35 tys. pomordowanych w latach 30-tych Rosjan.
Nie ma żadnego napisu, jest tylko wielki, prawosławny krzyż. Za głównym
pawilonem, w którym znajduje się muzeum, postawiona została „Brama
Śmierci” z dwoma wrotami prowadzącymi na polski cmentarz wojskowy i do
grobów obywateli rosyjskich.

Jestem dumna, że mogłam zobaczyć
najważniejsze dla historii Polski miejsca Katyń i Oświęcim - i oddać hołd zamordowanym tam rodakom.
Na Polskim Cmentarzu Wojennym
jest napis, są symbole krzyża Virtutti Militari, płyty nad grobami śmierci. Na grobach
leżą żeliwne krzyże, wyglądające jakby
wyrastały z ziemi i patrzyły w niebo. Zespół ołtarzowy składa się z krzyża, ołtarza i
podziemnego dzwonu, odlanego w Krakowie, symbolizującego prawdę, której nie
można już ukryć. Dzwon ten rozbrzmiewa
każdego dnia w południe. Ołtarz tonie w
kwiatach i wieńcach. Wokół cmentarza jest
ściana, na której widnieją metalowe tabliczki w kolorze rdzy. Zapisano na nich
4600 nazwisk polskich oficerów. Widok tej
ściany wzruszył nas bardzo, pamięć poległych uczciliśmy minutą ciszy oraz złożyliśmy wieniec. Mur ten symbolizuje granicę
między światem zmarłych i żywych.
W Smoleńsku odwiedziliśmy ks. 18

Polaka, mieszkającego tam na stałe. Jest to
miasto - przystań nad Dnieprem. Nazwa
pochodzi od mieszkających tam dawniej
smolarzy. Byliśmy w rosyjskiej szkole i spotkaliśmy się z grupą młodzieży, która uczy
się języka polskiego. Zaprezentowali nam
przedstawienie muzyczne. Popisali się znajomością wielu polskich piosenek. Wspólnie
śpiewaliśmy i rozmawialiśmy.
Katyń to specyficzne miejsce.
Małe miasteczko w Rosji, nie różni się
niczym od innych. Jednak zapisana
tam historia nie pozwala zapomnieć o
jego niezwykłości. „Kozie Góry” kryje
w sobie wiele tajemnic i niedopowiedzeń. Widok cmentarza wywarł na nas
silne wrażenie. Część z nas miała łzy w
oczach, których się nie wstydziliśmy.
Po zwiedzeniu Katynia umocnił się
nasz patriotyzm. Nie wolno nam zapominać o takich miejscach.
Monika Fedorucowa

Muszę się wam do czegoś przyznać. Jestem zwykły. Co więcej jestem z tego
dumny. Mam wrażenie, że w dzisiejszych czasach, celem większości jest maksymalne
uproszczenie wszystkiego, co nas otacza, pójście po najmniejszej linii oporu. Wyzbycie
się wszystkich cech osobistych dla poklasku tłumu. Żeby się o tym przekonać wystarczy
przejrzeć profile na grono.net czy jakimkolwiek innym portalu społecznościowym. Co
druga osoba jest albo jedynym na świecie prawdziwym buntownikiem, albo jedyną w
swoim rodzaju osobą. Wszyscy są inteligentni, komunikatywni, szczerzy, otwarci i przyjaźni. Wszyscy są wyjątkowi. A tak się nie da. Istotą wyjątkowości jest jej rzadkość. Co
więc prowadzi to tak licznych kłamstw…?
Myślę, że dzieje się tak dlatego, że ludzie boją się samotności i alienacji. Dlatego
robią wszystko, by zapewnić sobie jak największą liczbę znajomych. Szukanie przyjaciół jest czymś zrozumiałym, lecz niektórzy, poprzez to poszukiwanie, poświęcają swoją
jednostkowość dla tłumu. Nie wiedzą jednak, że tłum wcale nie jest grupą, a brak wyróżników wcale nie jest cnotą. Nie wiedzą, jak wielki błąd popełniają poświęcając to KIM
są, dla tego JAKIMI są. To jak wyglądają, czym pachną staje się dla nich priorytetem,
nie dodatkiem. Wyższe uczucia stają się dla nich ważne tylko wtedy, gdy ktoś patrzy.
Innych zaś, którzy swój ból przeżywają w środku, ignorują... - myślą, że ich nie boli. Ale
ich boli... Wszyscy utożsamiają zwykłość z szarością. Jednak w dzisiejszych czasach ta
szarość jest różowa, krzykliwa i próbująca zakrzyczeć wewnętrzną pustkę intensywną
powierzchownością. Dla wielu z nas ciągle nierozwiązanym dylematem jest być czy
mieć. I owo mieć wygrywa. Niestety. Bo w dzisiejszych czasach zwykłość jest cnotą.
FRUSTRAT
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Stronę prowadzą:
Magda Hołodok,
Klaudia Kamińska,
Paula Neska

Smażą się dwa jajka na patelni,
jedno do drugiego mówi:
-ale tu gorąco!
a to drugie na to
-aaaa!!! Gadające jajko!

Sędzia do skazanego:
- Za co pana aresztowali?
- Za konkurencję.
- Przecież za to się nie karze
- Tak, ale ja robiłem takie same
banknoty jak mennica państwowa.

1. Jak miał na imię najwybitniejszy polski kompozytor i pianista ur. w Żelazowej Woli w 1810 r.?
2. Jak nazywa się znany park narodowy na Mazowszu?
3. Dnia 31 maja obchodzimy światowy dzień
bez...
4. Składnik apteczki pierwszej pomocy.
5. Dzielnica, którą odziedziczył Bolesław Kędzierzawy w 1138 r.
6. Podaj nazwisko znanego aktora, absolwenta
naszej szkoły.
7. Epoka inaczej nazywana odrodzeniem.
8. Najważniejszy akt prawny Rzeczpospolitej
Polskiej.
9. Okres życia płodowego tuż przed urodzeniem.
10. Kąt zawarty między północną częścią południka a kierunkiem marszu.
Hasło: w maju obchodzimy międzynarodowy
dzień……………………….
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Studenci wybrali się na egzamin. Czekają pod drzwiami sali, nudziło im się,
więc zaczęli się bawić indeksami - czyj
indeks zatrzyma się bliżej ściany. Tylko że jednemu to nie wyszło zbyt dobrze, bo zamiast w ścianę trafił indeksem pod drzwi, i do sali, w której siedział egzaminator. Student przeraził
się okrutnie, ale za chwilę indeks wyleciał z powrotem. Otwiera, patrzy, a tu
ocena z egzaminu: 4.0. Ucieszył się,
no więc koledzy postanowili wrzucać
dalej. Kolejny dostał 3.5, następny
3.0. W tym momencie zaczęli się zastanawiać... Kolejna ocena wydawała
się dosyć jednoznaczna (2.5 nie wchodziło w grę). Wreszcie jeden postanowił zaryzykować. Wrzuca indeks...
Czeka... Nagle otwierają się drzwi,
staje w nich egzaminator:
- Piątka za odwagę!

