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STR.2 AKTUALNOŚCI  Oksford 

GRUDNIÓWKA 2018/  
 STYCZNIÓWKA 2019 

3 grudnia – 3c i 3d w kręgielni z okazji mikołajek 

4 – 6 grudnia – próbne egzaminy gimnazjalne (patrz: s.6) 

6 grudnia  - 2cLO wraz z dziećmi ze Szkoły Podstawowej nr 42 w Warszawie przygotowuje świąteczne 
pierniczki: 

7 grudnia - II etap kuratoryjnego konkursu z chemii 
(Grzegorz Puścian z 3a) 

11 grudnia – mikołajkowy wyjazd integracyjny uczniów 
2aLO na film „Grinch” 

11 – 12 grudnia – warsztaty dla  LO z zakresu profilaktyki 
uzależnień „Wpływ uzależnień na zdrowie psychiczne mło-
dzieży” 

12 grudnia – 3e na filmie „Narodziny gwiazdy” 

13 grudnia – Dzień Wolontariatu zorganizowany przez Sa-
morząd Uczniowski (główne wydarzenie: szkolna kawia-
renka z wypiekami uczniów; ze sprzedaży ciast uzyskano 
442 zł, które zostaną przeznaczone na cele charytatywne) 

13 grudnia – Dzień otwarty (informacja o zagrożeniach 
ocenami niedostatecznymi lub nieklasyfikacją) 

14 grudnia – inauguracja akcji „Bookcrossing, czyli uwolnij książkę” (w stołówce umieszczono regał z 
książkami, które można wziąć do domu, przeczytać i je zwrócić; regał czeka także na pozycje 
zbędne w Waszym domu, by inni mogli je zabrać) 

STYL ŻYCIA  

Inspiracje ·············································   6 

Rusz się! Przełam się! Żyj! ························  12 

Moje Francuskie Ferie ···························  16 

Co można robić  

w wolnym czasie, ·································  17 

gdy pogoda nas nie rozpieszcza? 

Lifehacki w szkole i w domu ···················  18 

Przewodnik kulinarny ·····························  19 
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Jak zwykle życzymy miłej lektury. 

Zespół Redakcyjny 



STR.3 AKTUALNOŚCI  Oksford 

14 grudnia – Koncert muzyków Filharmonii Narodowej „Z blaskiem i precyzją” 

15 grudnia – udział w IV Mareckim Jarmarku Świątecznym (Zespół Redakcyjny z tej okazji przygotował 
do sprzedaży pierniczki : 

18 grudnia – wyjazd mikołajkowy 1bLO do kina na film „Planeta Singli 2” 

19 grudnia – 3aLO na filmie „7 uczuć” 

21 grudnia – Jasełka „Boże Narodzenie mimo wszystko” w wykonaniu uczniów z różnych klas gimnazjum 
i liceum ukazujące problemy młodzieży i jej oczekiwania wobec współczesnej rodziny (całe 
przedstawienie było świetnie przygotowane, ale wielkie wzruszenie u widzów wywołał występ Do-
miniki Zachłowskiej (1cLO) i Antoniego Sałańskiego (3d), którzy wspólnie wykonali polską wersję 
utworu „Mary, did you know?” z repertuaru grupy Pentatonix): 

2 stycznia—  Koniec akcji „Góra Grosza” - zebraliśmy 219,12 zł (Czyli 15 kg monet) 

4 stycznia -  Początek konkursu „Wszystkie barwy literatury”  

9 stycznia – Klasyfikacja semestralna: 

10 stycznia – początek II semestru i wywiadówka semestralna 

18 stycznia – próbna matura z j.  angielskiego (poziom podstawowy)  

19 stycznia – próbna matura z j.  angielskiego (poziom rozszerzony)  

25 stycznia – Studniówka !!! (patrz: zdjęcia, s. 10) 

25 stycznia – Koncert Filharmonii Narodowej Muzyczne portrety – Wojciech Młynarski 

Kacper Osiecki (1aLO) i Katarzyna Strunk 

Fot. Iza Talapka  

Fot. zs1marki.eu  

  Gimnazjum Liceum 

Najwyższa średnia ocen 4,05 (3a) 3,9 (2aLO) 

Najlepsza frekwencja 85% (3a) 84% (1aLO) 
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Moja rekrutacja 

Złożyłam podanie do jednej szkoły, aby w przedostatni 
dzień rekrutacji zmienić wszystkie wybory. W lipcu do-
stałam się do „wymarzonej” szkoły, bo z pierwszej pozy-
cji na mojej liście, a w październiku byłam już w innej 
szkole, o której myślałam wcześniej, ale w końcu jej nie 
wybrałam, gdyż obawiałam się progu punktowego z po-
przednich lat.  Ostatecznie rok później wylądowałam 
tutaj – mimo szczerego zarzekania się, że w tym liceum 
moja noga nie stanie! Ba! Przed rekrutacją mówiłam, że 
w żadnym nie stanie, bo jedynym słusznym wyborem 
jest technikum. Wtedy (nie)stety pojawili się rodzice 
moich „przyjaciółek”, którzy byli mną rozczarowani, że 
„mierzę tak nisko! W końcu technikum to tylko dłuższa 
zawodówka”.  Wiem, że po tej historii mogę nie brzmieć 
jak idealny człowiek do udzielania porad odnośnie przy-
szłości, ale z perspektywy czasu widzę, jak dużo błędów 
ja i moi znajomi popełniliśmy, wybierając kolejny etap 
edukacji, dlatego chcę o nich opowiedzieć, aby wam 
poszło lepiej.  

Szkoła z góry, środka czy dołu rankingu? 

Szczerze? O ile nie jesteście na poziomie Staszica, czy 
Batorego – wszystko jedno. Poniżej pierwszej piątki po-
ziom przekazywania wiedzy jest podobny - zmienia się 
tylko liczba dopuszczanych do matury. Jeśli uważasz, że 
ze Słowackiego czy Reja wyniesiesz więcej niż z Lisa-Kuli 
czy Piłsudskiego, to muszę cię rozczarować.  Oczywiście, 
jest parę szkół poniżej wszelkiego poziomu, ale myślę, 
że tak nisko nikt nie mierzy.  

Warszawa czy Marki/Ząbki/Radzymin? 

To zależy, co jest dla was ważniejsze. Jeśli wybieracie 
odległość, brak korków i ścisku w autobusie przez ponad 
godzinę, a także sen – to na pewno Marki. Jeżeli zależy 
Ci na wypasionym sklepiku szkolnym, kanapach na kory-
tarzach, na których możesz się wyspać podczas okienek, 
współpracy z warszawskimi uniwersytetami, koszulkach 
z logiem szkoły i dużą ilością eventów – Warszawa.  
A jeśli liczy się dla ciebie jedynie nauka, to patrz wyżej. 

Opinie o szkole  

Wiele osób zamyka oczy na ten ważny punkt. Ładne 
miejsce w rankingu, budynek, wymarzony profil, czyli 
szkoła marzenie! No, nie do końca. Wszystko, co widzi-
my, jedynie z daleka może wydawać się idealne. Opinie 
w Internecie naprawdę nie kłamią. Jeżeli 80% uczniów 
lub absolwentów odradza ci daną placówkę, to nie robi 
tego bezpodstawnie. W środowisku uczniowskim jest 
parę naprawdę odradzanych szkół. Możecie to zignoro-
wać i tam iść – co roku robi tak kilkaset osób. Niestety, 
liczba uczniów w tych miejscach redukuje się dość szyb-
ko, a ci, którzy z różnych powodów zostają, nie uczęsz-
czają tam z uśmiechem na twarzy i tylko odliczają dni do 
końca.  

Profil klasy 

Jest to jedno z najcięższych pytań. Zadawane zdecydo-
wanie zbyt wcześnie. Jednak, czy nam się to podoba, czy 
nie - trzeba odnaleźć odpowiedź. Najczęstszym błędem 
jest wybieranie p r z y s z ł o ś c i o w y c h profili. Co to 
w ogóle jest przyszłościowy profil? Mat-inf, mat-fiz, biol-
chem-mat? Nie.  

Mogę was zapewnić, że jeśli w gimnazjum ledwo wycią-
gacie 2 z matmy, to w liceum na profilu z rozszerzoną 
matematyką nie dostaniecie nagłego oświecenia. Praw-
dopodobnie skończycie na trzyletnich korkach i maturze 
podstawowej, a po tym nie wróżę świetlanej przyszłości 
na politechnice.  

Przyszłościowy kierunek to taki, w którym czujecie się 
mocni. Jesteś dobry w języku polskim? To świetnie.  
W geografii? Również. Niestety, nie każdy ma tyle szczę-
ścia, by odkryć swoją mocną stronę czy pasję w gimna-
zjum przy 1-2h w tygodniu jakiegoś przedmiotu.   

Co wtedy? Spróbuj na spokojnie pomyśleć, czy za rok 
będziesz wolał/a przez ponad 5h w tygodniu słuchać  
o ruchu po okręgu,  rodzajach wiatru czy prawach czło-
wieka na świecie lub podbojach Juliusza Cezara. Jeżeli 
mimo wszystko nic nie brzmi kusząco, to wybierz coś, co 

GIMNAZJUM  
I CO DALEJ? 

Prawie 3 lata temu to samo pytanie spędzało mi sen z powiek. Myślałam, myślałam. Co 
będzie, jeśli zrobię coś źle i się nie dostanę? Trzy (dzisiaj: osiem – przyp. red.) pozycje to 
przecież tak mało…  
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jest dla ciebie łatwiejsze – wkuwanie wszystkiego na 
pamięć (nazwy z biologii, daty historyczne), a może ła-
twiej ci rozwiązywać zadania logiczne? Pamiętaj, że 
pierwsza klasa szkoły ponadgimnazjalnej wszędzie jest 
bardzo podobna, więc jeśli zmienisz plany lub odnaj-
dziesz to coś, to dalej masz szansę na zmianę!  Profil, 
który wybierzesz w kl. III gimnazjum naprawdę nie jest 
wyrokiem! A jeśli już naprawdę nie umiesz się zdecydo-
wać, to są szkoły, w których dopiero w II semestrze  
I klasy układasz sobie rozszerzenia.  

Liceum państwowe czy prywatne? 

Dlaczego rozdzieliłam liceum publiczne od prywatnego/
społecznego? Ponieważ większość państwowych LO ma 
ten sam schemat rozszerzeń. Ponadto jako drugi język 
do wyboru głównie: rosyjski, francuski lub niemiecki, 32-
osobowe klasy i restrykcje co do wyglądu (sporo szkół  
w Warszawie nie akceptuje kolorowych włosów czy kol-
czyków, a nawet spodni dresowych).  

Prywatne szkoły dają więcej swobody. Klasy mają po 15 
osób,  a np. w PJ jako drugi język można wybrać japoń-
ski.  Poza tym pozwalają rozwijać bardziej nietypowe 
zainteresowania jak filozofia (+często samemu dobiera 
się zestaw rozszerzeń). Niektóre nawet oferują przed-
mioty zawodowe bez dodatkowego roku jak w przypad-
ku technikum. Moja koleżanka ma, np. zajęcia z kosme-
tologii, z której otrzyma certyfikat po ukończeniu szkoły.  
Dużo młodych osób idzie do LO, bo matura to podsta-
wa, bez tego nie ma życia. Praca bez studiów? Nie ist-
nieje! Dlatego zawodówki skreślamy już na początku. 
Technikum? Dodatkowy rok, a i tak nie wiem, czy osta-
tecznie polubię swój kierunek. A i tak technicy tak zara-
biają grosze. Nie ma sensu. Czy to myślenie jest dobre? 
Oczywiście, że nie.  

Liceum jest dla osób, które chcą i lubią się 
uczyć 

Oczywiście możecie wybrać słabe LO, gdzie każdego 
przepchną z klasy do klasy, ale zadajcie sobie trzy pod-
stawowe pytania: 

1. Czy zdam maturę? 

2. Jeśli już ją zdam, to czy jej wynik  zapewni mi miejsce 
na studiach? 

3. Czy ja w ogóle chcę studiować? Nie dlatego, że mama 
mi każe lub znam mityczne opowieści o życiu studenc-
kim, tylko naprawdę po LO chcę kształcić się następne 
3-6 lat lub więcej?  

Jeśli choć na jedno z tych pytań padła odpowiedź: „Nie”, 
to radzę zastanowić się nad technikum; jeśli na wszyst-
kie – nad zawodówką (branżówką).  

A może zawodówka (branżówka) lub tech-
nikum? 

Czy zawodówka to wstyd i hańba?  Nie. Jest to normalna 
szkoła jak każda. Myślę, że większym wstydem jest cią-
głe otrzymywanie jedynek i poprawianie każdego seme-
stru w LO. Stracicie tylko czas i nerwy.  

Najbezpieczniejszą opcją, jeśli nie potraficie znaleźć od-
powiedzi, jest technikum. Jeżeli wybierzecie je zgodnie 
ze swoimi zainteresowaniami, a nie pójdziecie na logi-
stykę, bo będziecie mieć po tym „przyszłościową” pracę, 
to możecie zdobyć  praktyczne umiejętności oraz rozwi-
nąć się w kierunku wiedzy teoretycznej. Znam ludzi, któ-
rzy po technikum znaleźli pracę w swoim zawodzie 
(gastronomia), takich, którzy poszli na studia o tym sa-
mym kierunku (logistyka), by dalej rozwijać się w tym 
temacie lub, którzy nie do końca wybrali ten sam kieru-
nek, jednak umiejętności zdobyte w technikum są im 
potrzebne (analityk chemiczny-inżynieria) oraz tych, 
którzy wybrali studia niezwiązane ze swoim zawodem 
(moja koleżanka po geologii wybiera się na japonistykę; 
znam też dziewczynę, która z fryzjerstwa wybrała się na 
medycynę).   

Szkoła średnia, to nie koniec świata. Wielu moich znajo-
mych wybierało profile bez żadnego pomysłu, ale osta-
tecznie odnaleźli swoje pasje i teraz bez problemu wy-
bierają kierunki studiów. Moja znajoma, która przed LO 
nigdy nie użyła nawet  tuszu do rzęs -  w II klasie tak po-
kochała makijaż, że teraz aplikuje na charakteryzację. 
Niektórzy odnaleźli się w miejscu, w którym są, inni 
zmienili. Nie ma w tym nic złego. Mając 15/16 lat, ale 
również  mając 19/20 i kończąc szkołę, wciąż masz pra-
wo nie wiedzieć, co chcesz robić! To normalne. Jeśli już 
od przedszkola wiesz, co chcesz robić, to wygrałeś życie, 
jeśli nie – to dowiesz się w swoim czasie.  Pamiętajcie, 
że jeśli po LO chcecie mieć zawód, możecie iść do szkoły 
policealnej, a gdy zamarzycie o maturze po zawodówce 
– liceum dla dorosłych. Wszystko da się odkręcić lub 
zmienić. Działajcie po prostu zgodnie ze swoimi odczu-
ciami, a nie opiniami innych. Błędy są naturalne. Naj-
ważniejsze, by się na nich uczyć, a nie zniechęcać.  

Iza Talapka z 2cl 

 28.02.2019, godz. 9.00-16.00  

 ZS2 I Mareckie Targi Edukacyjno - Zawodowe 

(więcej na: www.marki.pl) 

28.03.2019, godz. 18.00  

 Dzień otwarty dla kandydatów do naszego liceum 
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Moim zdaniem próbny egzamin gimnazjalny nie należał do 

najłatwiejszych, ale też nie był bardzo skomplikowany. Naj-

bardziej zaskoczył mnie egzamin z historii, być może dlate-

go, że nie powtórzyłam sobie niektórych dat przed testem. 

Matematyka i przedmioty przyrodnicze były z pewnością 

łatwiejsze niż część humanistyczna. Najprostszy jednak oka-

zał się język obcy, czyli w moim przypadku angielski, gdzie 

miałam wysokie wyniki. Wiele pytań było na logikę, ale  

i również trzeba było wysilić umysł przy niektórych zada-

niach. Mam nadzieję, że kwietniowy egzamin okaże się ła-

twiejszy.  

Próbne egzaminy gimnazjalne 
               Zdj. Andrzej Stefanek 

W tym roku szkolnym próbne egzaminy gimnazjalne odbyły się w dniach 4 – 6 grudnia 2018 r. 

 Zostały tak przygotowane i przeprowadzone jak te, które czekają uczniów klas III gimnazjum w kwietniu 

2019 r. I to po raz ostatni. Poprosiliśmy trzecioklasistów o ich komentarze po napisanych egzaminach.  

Pierwszy dzień był stresujący. Postanowiłam wcześniej po-

dejść do tych egzaminów na spokojnie, ale się przeliczyłam. 

Źle rozplanowałam sobie czas na historii i wos-ie, więc ledwo 

zdążyłam. Na polskim już było lepiej. Całkiem nieźle napisa-

łam rozprawkę. Najgorzej ze wszystkich egzaminów poszedł 

mi test z przedmiotów przyrodniczych. O tyle dobrze, że po 

pierwszym dniu już się nie stresowałam. Najłatwiejszy był 

język angielski. Nawet rozszerzony poszedł mi bardzo dobrze. 

Jest wprawdzie wiele rzeczy, które muszę powtórzyć, ale je-

stem pozytywnie nastawiona do kwietniowych testów. Chyba 

najwięcej czasu będę musiała poświęcić na fizykę oraz histo-

rię. 
Maya Smith 3a 

1. Independence 
2. Christmas tree 
3. Cup 
4. Subsistence 
5. Prosperity 
6. Pleasure 
7. Couch 
8. Food 
9. Daydream 
10. Myth 
11. Light 
12. microwave 
13. Cucumber 
14. Picture 
15. Pencil 
16. Barn 

17. Block 
18. Shop 
19. Clay 
20. Stone 
21. Pile 
22. Tree 
23. Pumpkin 
24. Bottle 
25. Rat 
26. Horn 
27. Tail 
28. Crab 
29. Run out 
30. Pox 
31. Yoke 

Inspiracje 
Malujecie, rysujecie, piszecie wiersze  

albo opowieści, chcecie mieć jakieś pomy-

sły na handmade albo ogólnie, żeby 

tworzyć? Mam dla Was listę na cały 

miesiąc, z której możecie brać inspiracje.  

A najlepiej będzie, jak codziennie zrealizu-

jecie po jednej z nich! Nauczycie się też 

nowych słówek.  

Wiktoria Kulesza z kl. 1b LO 

Zosia Hunkiewicz 3d  

Wyboru komentarzy dokonał Zespół Redakcyjny „Oksfordu” 
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Co zawdzięczam  
MOIM DZIADKOM?  

 Z moimi dziadkami – babcią Reginą i dziad-
kiem Tadeuszem – kojarzą mi się obrazy, które 
wszędzie wiszą w ich mieszkaniu; stara zapalnicz-
ka, która wygląda idealnie jak armata - tylko wiel-
kości pięści.   

   Następna moja myśl to wspomnienie, jak leżę 
sobie w łóżku u nich i nie mogę zasnąć, i patrzę na 
tę armatkę. Potem przychodzi dziadek, który bierze 
z półki „Baśnie” Andersena i czyta mi „Stary 
dom”, „Głupiego Jasia” albo „Najpiękniejszą różę 
świata”. Większości tych baśni i tak wtedy nie ro-
zumiałam, ale wiedziałam, że są piękne. Cieszę się, 
że mam 3 tomy baśni Andersena, które dał mi dzia-
dek.  

 Dzięki niemu pokochałam literaturę.  

 Babci za to zawdzię
-czam na pewno zorga-
nizowanie każdego ro-
dzinnego obiadu czy 
święta. Babcia jest naj-
lepszą kucharką, jaką 
znam i nic nie przebije 
jej potraw. Uwielbiam 
czuć świetny zapach 
obiadu, gdy tylko wcho
-dzę do mieszkania mo-
ich dziadków. Osobi-
ście chciałabym bardzo 
być jak ona i tak dobrze 
gotować. 

 Moja babcia ma 
mnóstwo siły i cier-
pliwości do nas i 
mam nadzieję, że bę-
dzie je miała jeszcze 
długo.  

 Moi dziadkowie są zwykłymi starszymi ludź-
mi, ale nauczyli mnie, jak powinna zachowywać się 
rodzina. Dziadkowie pokazali mi miłość. Budują oni 
także poczucie bezpieczeństwa i scalają nas wszyst-
kich w jedną rodzinę . Pokazali mi, jak szanować 
siebie i innych. Uczyli mnie, że powinno się kochać 
innych ludzi i im wybaczać. 

Moi dziadkowie dbają o podtrzymywanie trady-
cji rodzinnych. Święta w naszej rodzinie to czas 
wspólnych przygotowań, posiłków przy rodzinnych 
historiach, dzielenie się prezentami w zabawnej at-
mosferze oraz śpiewanie kolęd - często takich, któ-
rych już się nigdzie nie słyszy. 

Moja babcia to anioł w ludzkiej skórze, także 
mistrzyni kuchni. Zawsze nam powtarza, że żeby 
potrawa miała smak, trzeba w nią włożyć całe serce 
(i nie chodzi o podroby !!!). To osoba, która uczy 
nas bezinteresownej miłości, ma zawsze dobre słowo 
dla nas – nawet, jak rozrabiamy i pierwsza staje w 
naszej obronie, gdy rodzicom puszczają nerwy. 

 Dziadek zaś to wyznacznik honoru, obrońca 
wiary i bas w kościelnym chórze. Budzi we wszyst-
kich respekt, choć tak naprawdę ma bardzo dobre 
serce. Nigdy nie zostawił osoby potrzebującej bez 
pomocy. 

Przeżyliśmy wspólnie wiele chwil, wiele z tych 
chwil było radosnych. Niestety, nie wszystkie. Nau-
czyli mnie, że damy sobie radę w tych najcięższych 
momentach, bo jesteśmy jedną rodziną. Dlatego bar-
dzo kocham swoich dziadków, a również jestem  
z nich bardzo dumna. 

Wiktoria Kulesza 1bl 

Julia Goleń z kl. 3a  

(zdjęcia pochodzą ze zbio-

rów prywatnych Wiktorii) 
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Źródło: https://newsroom.wosp.org.pl/25133-27-final-wosp-grafiki-mp3-pliki-video 

GRANIE 

Fundacja ostatnio przechodziła trudne chwile. Po bru-

talnym ataku nożownika na prezydenta Gdańska p. Pawła 

Adamowicza podczas finału WOŚP, cały kraj pogrążył się 

w zadumie. To miała być chwila, w której każdy gdańsz-

czanin miał spojrzeć w niebo i podziwiać kolorowe fajer-

werki. Tak się jednak nie stało. Mieszkańcom Gdańska 

zamarło serce, a świat nagle się zatrzymał. Pan prezydent 

natychmiast został przewieziony do szpitala, a tam opero-

wany. Mimo wielogodzinnej operacji p. Adamowicza nie 

udało się uratować. Zmarł 14 stycznia 2019 roku.  

 Zaledwie kilka godzin po śmierci p. prezydenta Gdań-

ska najbardziej rozpoznawalna twarz Orkiestry… złożyła 

rezygnację z pełnienia funkcji prezesa zarządu. Padły  

w niej m. in. następujące słowa: „Stopień krytyki rozsze-

rzył się w sposób haniebny, zahacza o język nazistowski,  

o język faszystowski, o język gróźb. I ja się z tym spotykam 

[…] Może wyluzują ci, którzy w Polsce dostali niesamowi-

w pomaganie  

Dotychczas większość ludzi, słysząc hasło „Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy”, myślało o ogól-
nopolskiej fundacji. Jednak teraz budzi ono wiele kontrowersji. Jak co roku, razem z finałem Orkie-
stry… zaczęły rodzić się przeróżne spekulacje na temat organizatorów oraz autentyczności imprezy. 
Jak do tego doszło? Kto jest winny? Akcja charytatywna czy propaganda? 

Żródło: www.wirtualnemedia.pl 
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tą, otwartą przestrzeń do takich działań”.   W tym momen-

cie wiele osób straciło nadzieję. Nadzieję na godne, lepsze 

życie czy też na poprawę naszego kraju. Niezwykle trafnie 

pasują tutaj słowa z jednej z piosenek: „Świat nie jest zły, 

lecz warto wiedzieć, że są łzy, bo źli jesteśmy my.”… 

Z fundacji korzysta ogromna ilość dzieci, młodzieży 

oraz ludzi starych. Jako jedna z takich osób wiem, jak dzia-

ła WOŚP.  Aż trudno sobie wyobrazić jakikolwiek szpital 

bez żadnego sprzętu medycznego z czerwonym serdusz-

kiem. Byłam naprawdę w wielu szpitalach  i jeszcze takiego 

nie widziałam. Zaczynając od inkubatorów, łóżek, pomp 

strzykawkowych, a kończąc na ultrasonografach i aparatu-

rach EKG. Wszystkie te sprzęty kosztują majątek, a bez 

nieprzerwanie grającej od 27 lat Orkiestry ich zakup byłby 

niemożliwy. WOŚP udowadnia nam potęgę wzajemnego 

zrozumienia, ignorowania różnic między nami, a uczy do-

strzegania tego, co nas łączy.  

 Nikt nie mógł nawet pomyśleć o fundacji bez Jurka 

Owsiaka. W każdym sercu była kropelka nadziei na jego 

powrót. Co kilka godzin sprawdzałam jego profil na Face-

booku, aby „przypadkiem” natknąć się na dobre wieści. 

Trud nie poszedł na marne. W sobotę 19 stycznia 2019 

roku, w dzień pogrzebu p. Adamowicza, Jurek Owsiak 

poinformował o ponownym przyjęciu dawnego stanowi-

ska w fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.  

W  swoim oświadczeniu mówił: „Przez kilka dni wydarzy-

ły się rzeczy niezwykłe. […] Jedno serce zgasło, ale z dru-

giej strony miliony serc się otworzyły. […] Pomyślałem 

sobie, że to życie się odradza na nowo. Ten świat znowu 

powstał. Ten świat znowu się odrodził. Ten świat znowu 

jest powiewem optymizmu.”  

  Fala chęci pomocy, jaka na-

płynęła, była gigantyczna. Zaan-

gażowały się nawet gwiazdy pol-

skiej estrady, takie jak Anna 

Dymna, Agnieszka Chylińska, 

Agata Młynarska czy Doda, która 

organizuje koncert charytatywny 

#ar tyśc iprzec iwnienawiśc i . 

Udział w nim wezmą m.in. Mar-

garet, Michał Szpak, Gromee, 

Quebonafide oraz wielu innych. 

Koncert cieszy się dużym zainte-

resowaniem i prawdopodobnie 

będzie to kilkudniowy festiwal.  

   Udzielić pomocy można w bardzo łatwy spo-

sób. Pokazał nam to Jerzy Owsiak 26 lat temu. Wystarczy 

chcieć. Przemóc się w pewien sposób  i nie siać zła, które-

go, niestety, teraz nie brakuje… W inicjatywie pomocy 

trzeba porzucić gniew, zachłanność, zazdrość i nie zapo-

minać, że należy ona do nas. Tylko od nas zależy, na jakich 

fundamentach zbudujemy nasze otoczenie – nienawiści  

i bólu czy wspólnej przyjaźni i radości. Bez dobrego sprzę-

tu lekarzom trudno byłoby uzyskać efekty leczenia. To 

właśnie rozwój medycyny warunkuje życie pacjentów. 

Dzięki pomocy finansowej WOŚP uratowało miliony żyć.     

 Śmiało mogę powie-

dzieć, że jedno z nich 

należy do mnie i, tak jak 

wielu innych chorych 

osób z wadą serca, za-

wdzięczam im życie. 

Jeśli jest okazja uratować 

choć jedną osobę, Or-

kiestra… to wykorzystu-

je i dopina swego. Poka-

zywała nam to wielo-

krotnie i nie raz jeszcze pokaże, bo… gramy do końca 

świata i o jeden dzień dłużej!   

Mam na imię Kacper i  to był  mój pierwszy raz na WOŚP-
ie. Jako członek sztabu mareckiego  organizowałem zabawy 
dla najmłodszych wolontariuszy i innych dzieci, które uczest-
niczyły w finale WOŚP-u. Zastępowałem również pozosta-
łych sztabowców w ich atrakcjach , aby mieli chwilę dla 
siebie.  

Jestem bardzo zadowolony z mojej pomocy i tego, że 
uczestniczyłem w WOŚP-ie. O tragedii, jaka wydarzyła się  
w Gdańsku, dowiedziałem się następnego dnia. Byłem za-
skoczony i przybity, że morderstwo p. Adamowicza wydarzy-
ło się podczas imprezy o tak szczytnym celu.  Liczyłem na to, 
że prezydent Gdańska przeżyje, ale, niestety, nie udało się 
go uratować. 

Kacper Semik 2al 

Jestem Kuba. Uczestniczę w Wielkiej Orkiestrze już od 

paru lat. Przez pierwsze dwa lata byłem puszkowym, czyli 

chodziłem po mieście, zbierając pieniądze. Później zacząłem 

pomagać w sztabie Marek. Na początku robiłem to z cieka-

wości, ale z czasem urzekła mnie doskonała atmosfera  

i postanowiłem już do końca być w sztabie.  

W tym roku zajmowałem się licytacjami. Dwa dni przed 

finałem, czyli w piątek i sobotę, zbieraliśmy przedmioty  

i vouchery na licytację, a później wpisywaliśmy je do nasze-

go systemu.  W niedzielę rozkładałem te wszystkie rzeczy do 

licytowania. Nie było to męczące, bo znajdowałem się  

wśród świetnych ludzi i wspierałem szczytny cel. Najdroż-

szym przedmiotem był obraz, który sprzedał się za 3,5 tysią-

ca złotych. 

 O dramacie, jaki wydarzył się w Gdańsku, dowiedziałem 

się tego samego dnia, kiedy wróciłem do domu. Źle mi, że 

szczęście z zebranej przez nasz sztab kwoty 182 tysięcy zło-

tych skończyło się tak szybko przez taką tragedię. 

Kuba Kaczmarczyk 2al 

SieMa! 
Martyna Silska z 3f 
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RUSZ SIĘ!  
PRZEŁAM SIĘ! 

Mówisz: Nie mam czasu. Nieprawda!!! Masz 24 
godziny w ciągu doby. Masz czas, by osiągnąć 

sukces. Po prostu się rusz. 
Drugą rzeczą (po poradnikach!), której niena-

widzę, są ludzie bez pasji i chęci. Osoby siedzące 
w czterech ścianach domu, zamknięte w social 
mediach. Mając dwadzieścia czy kilkanaście lat, 
mówią, że ich życia nie da się zmienić lub zrobią 
to, ale od jutra, następnego poniedziałku, miesiąca, 
roku. Czas leci, inni ludzie rozpościerają skrzydła, 
a oni dalej powtarzają: „Od…”.  

Zdarza się, że ludzie mają dużo motywacji, ale 
poddają się po jednym, dwóch razach, a czasem 
zanim ostatecznie zaczną. Dlaczego? 

Początek to cierpienie - jest ciężki, nienatural-
ny. Po siłowni nas boli, po wstawaniu rano jeste-
śmy zmęczeni, po odstawieniu cukru nerwowi. 
Jednak każdy początek ma swój koniec, więc prze-
stańcie się wreszcie zniechęcać tak szybko! Jeśli 
brakuje wam motywacji, to codziennie rano obej-
rzyjcie sobie kilkuminutowy filmik na YouTube  
z kanału Ben Lionel Scott. Zaspokoicie swoją 
dawkę Internetu i to jak pożytecznie!  

Boimy się. Boimy się, że nam nie wyjdzie, że 
ktoś nas wyśmieje, że będziemy żałować, że to 
jednak nie nasza dziedzina, że nigdy nie osiągnie-
my dobrego poziomu, że zawsze będziemy tymi 
gorszymi, że jesteśmy za starzy, za grubi. Nasz 
charakter i wola są za słabe, że... Można wymie-
niać w nieskończoność to, czego się boimy, ale 
wiecie, co?  

N i k t nie wyśmiewa innych ludzi za to, że 
robią coś ze swoim życiem. N i k t nie potępia  
drugiej osoby za ciężką pracę. 

Poza tym: cokolwiek robisz, rób to dobrze dla 
siebie. Mama, tata, nauczycielka, znajoma, obcy 
człowiek - nikt nie przeżyje twojego życia, to nie 
oni w ostateczności będą żałować,  tylko TY. A co 
jeśli poczujemy, że to, czego spróbowaliśmy, nam 
nie odpowiada? Czy wtedy straciliśmy swój czas  
i pieniądze? Ktoś kiedyś powiedział, że jedyne złe 
rzeczy, których należy żałować, to takie, których 

Najbardziej w świecie nienawidzę poradników 

Bzdury mówiące nam, co mamy robić 
Nie mają charakteru, to tylko słowa innych 

Takie g**** jest bestsellerem 

Co niby autorzy wiedzą o tobie? 

Urodziłeś się bohaterem,  

Więc dlaczego próbujesz stać się niewolnikiem? 

                                                                                                             
~Rap Monster Do you 

ŻYJ! 

Nie poddawaj się. Znieś cierpienie dzi-
siaj i żyj do końca życia jako mistrz.    

~Muhammad Ali 

Mistrzowie nie rodzą się na sali trenin-
gowej. Mistrzowie rodzą się z czegoś, 
co tkwi głęboko w nich: powołania, 
marzenia, wizji. Muszą mieć siłę do 
końca, muszą być nieco szybsi, muszą 
mieć umiejętności i wolę. Ale WOLA 
musi być silniejsza niż umiejętności.      

~Muhammad Ali 
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się nie zrobiło. Więc ty nie żałuj niczego. Ale nie 
zostawiaj sobie czasu na podjęcie próby do następ-
nego poniedziałku czy miesiąca. 

Większość poradników czy innych publikacji 
dotyczących zmian w naszym życiu opiera się na 
dwóch hasłach: POWOLI, STOPNIOWO. Co jest 
złego w tych słowach? Ogólnie wszystko. Dlacze-
go zawsze musimy robić wszystko wolno? Dlacze-
go trzeba być zapobiegawczym, ostrożnym? Spró-
buj chociaż raz w życiu obrócić coś o 180 stopni. 
Dlaczego? A why not?  - tak głosi tatuaż mojej ulu-
bionej blogerki, która rzuciła wszystko i kupiła bilet 
w jedną stronę do Tajlandii, by przeżyć przygodę 
życia. Kiedyś chciałam zostać minimalistką, pozbyć 
się wszystkiego, co niepotrzebne. Dostałam kolejny 
„cudowny” poradnik, który krok po kroku przez 
ponad 200 stron mówił jak, co, w jakim tempie wy-

rzucać/oddawać/sprzedawać. I wiecie co? Tego sa-
mego dnia wzięłam po prostu worek na rzeczy „do 
wyrzucenia” i „do oddania”. Wysypałam wszystko, 
co znajdowało się w pokoju na ziemię i posegrego-
wałam. Zajęło mi to może 2 godziny. Czy żałuję? 
Nie. Oczywiście nie namawiam, by dosłownie 
wszystko zmienić z minuty na minutę. Ja również 
do niektórych decyzji dojrzewałam, np. podczas 
totalnego porządku ominęłam moją świętość – pół-
kę z książkami. Z tym nie potrafiłam się rozstać. 
Jednak ostatnio obejrzałam kolejny filmik- o parze, 
która ma minimum rzeczy, ponieważ co jakiś czas 
pakują cały swój dobytek  w plecaki i wyruszają 
m.in. w dwumiesięczną podróż po Azji. Po tym 
spojrzałam na swoją półkę i doszłam do wniosku, 
że nawet 5 plecaków by tego nie zmieściło. Tamtej 
nocy zostawiłam tylko i wyłącznie pozycje, do któ-
rych wracam regularnie, a nawet czytałam w całości 
więcej niż raz. Uważam, że nie należy podejmować 
decyzji na siłę, ale jeśli już do nich dorośniemy, to 
trzeba to zrobić szybko i sprawnie, a nie powoli  
i stopniowo. Im bardziej coś rozwlekasz, tym więk-
sza szansa, że się wycofasz i wrócisz do starych na-
wyków.  

Iza Talapka z 2cl 

„Niemożliwe - to tylko wielkie słowo wy-
powiadane przez małych ludzi, którym 
łatwiej jest żyć w świecie, który im da-
no, niż używać swojej mocy, by go 
zmienić. Niemożliwe to nie jest fakt. To 
opinia. Niemożliwe to nie stwierdzenie. 
To wyzwanie. Niemożliwe to potencjał. 
Niemożliwe jest tylko tymczasowe. Nic 
nie jest niemożliwe.” 

Żyj tak, jakby każdy twój dzień był 
ostatnim. 

To brak wiary w siebie sprawia, że lu-
dzie boją się podejmować wyzwania. 
Ja w siebie wierzę. 

Ten, kto nie jest wystarczająco odważ-
ny, by podjąć ryzyko, niczego w życiu 
nie osiągnie. 

Aby być wielkim mistrzem, musisz uwie-
rzyć, że jesteś najlepszy. Jeśli nie jesteś, 
to udawaj, że jesteś. 

~Muhammad Ali (wszystkie cytaty) 

Po prostu zapamiętaj w życiu  
trzy rzeczy: 

- przestań się bać podjąć wyzwanie , 
- nie trzeba wszystkiego robić powoli, 
ostrożnie; możesz iść na żywioł, czasem 
nawet musisz, 
- jak już przeżyjesz początek, to potem 
będzie tylko lepiej. 

„Kim chcesz się stać  

w przyszłości?  
Czyje odbicie widzisz  

w lustrze?” 
 

~Rap Monster  
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Jestem Wiktoria. Chodzę do kl. Ibl. Mimo że mam 
dużo zajęć i zainteresowań, znajduję czas wolny i nie 
mam najtragiczniejszych ocen. Lecę na trójkach  
i czwórkach, więc jestem zadowolona.  Uwielbiam też 
się nudzić. Zapraszam na mojego Instagrama: wku-
lesz_wk. 

Zacznę od szkoły 

 Szczerze. Uwielbiam ją. Naprawdę. Będąc w szkole, 
czuję się dobrze. Po prostu. W tym miejscu dziękuję moim 
przyjaciołom i znajomym, że ze mną rozmawiają. Nie żar-
tuję. Ja już tak mam, że bez ludzi nie przeżyję. Jest taka 
zasada survivalowa, która mówi, że bez drugiego człowieka 
wytrzymamy 3 miesiące. Ja bym wytrzymała z 3 tygo-
dnie… może. 

 Najlepszą rzeczą w szkole są chyba zebrania kółka 
dziennikarskiego. To są najlepiej poświęcone dwie godziny 
w całym tygodniu. Odbywają się na dziewiątej i dziesiątej 
godzinie lekcyjnej we wtorki. Zawsze, gdy nie mogę być na 
tych zajęciach, jest mi przykro… Omijają mnie zabawne 
jak i poważne tematy… cudna atmosfera… no tylko żało-
wać.  

 Jeśli chodzi o zwykłe lekcje, to też jest dobrze. Nie 
mam nic do nich. Oczywiście, jak każdy, wolę jakieś bar-
dziej, inne mniej. Podobnie jak z nauczycielami, ale nie 
jestem tutaj po to, by na nich marudzić.  

Po szkole 

 Mam dodatkowe zajęcia ( gazetka). Chcę się zapisać 
na boks. W domu rysuję, maluję, czytam książki, piszę 
opowiadania i artykuły, szyję, np. misie dla mojej najmłod-
szej siostry Kai albo zwykłe małe ubrania na mojego ma-
nekina, robię bransoletki czy inne ozdoby i mam w pla-
nach ich sprzedaż, modeluję z gliny, gram na keyboardzie. 
Ogółem uwielbiam tworzyć. No, oprócz tego: sprzątam  
w domu, uczę się - nie zawsze do szkoły.  

  Uwielbiam też się nudzić. Lubię po prostu usiąść  
i zacząć się zastanawiać, co powinnam zrobić następnego 
dnia. Mam na to czas. Wystarczy wyrzucić coś mało waż-
nego z grafiku.  

 Rysuję i maluję około 4 lata. Ołówkiem, kredkami 
akwarelowymi, profesjonalnymi cienkopisami. Takie tam!  
I jestem zadowolona z moich rysunków. Mam zarysowane 
już… 13 zeszytów A4 ( przed chwilą policzyłam).  

Chcę pisać, malować, rysować dużo i jeszcze więcej. 
Chcę się spotykać z ludźmi, widzieć ich i słyszeć. Rozma-
wiać z nimi. Chcę. I nie przestanę chcieć.  
 
   

CHCĘ.  
 

I nie przestanę chcieć 

Zima rys. W. Kulesza Wiktoria Kulesza z kl. 1b LO 
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Bo nikt rzeczywiście nie wyglądał tak jak 
on. Nikt nie wychowywał się tam, gdzie on. 
Dlatego właśnie dostał takie imię. Nikt. 

 Nikt, a dokładnie Nikt Owens nie miał 
(tak, jak myślicie) wyrodnych rodziców. Wręcz 
przeciwnie. Nadali mu takie imię, by go chro-
nić przed okropnym mordercą. Ale po kolei. 

 Wyobraźcie sobie. Jesteście półtorarocz-
nym dzieckiem, które uwielbia wędrować na 
swoich pulchnych nóżkach. Budzicie się  
w środku nocy i co? Nudy. Więc postanawia-
cie wyjść ze swojego kojca. Udaje się wam. 
Zsuwacie się ze schodów na parter, ochrania-
jąc swój tyłeczek pieluszką. Gdy jesteście już 
na dole, widzicie otwarte drzwi. To czemu by 
nie wyjść? I wychodzicie. Księżyc oświetla wam 
drogę. Idziecie wyżej na wzgórze i na górze 
przechodzicie przez kraty… cmentarza. A tam 
adoptuje was rodzina duchów. 

  Taki jest początek książki Neila Gai-
mana pt. Księga cmentarna. Interesuje was to? 
I dobrze. 

 Po tym jak pani i pan Owens adoptowali 
chłopca, reszta duchów z cmentarza obiecała 
mu pomagać  i obdarzyła go Swobodą 
Cmentarza. A co to jest? Tego to się już dowie-
cie w książce. 

 Gdy był starszy, uczył się wielu rzeczy 
dzięki duchom. Było tam wielu nauczycieli. 
Umiał się na przykład posługiwać powitaniami 
i pozdrowieniami z ostatnich paru stuleci (to 
był naprawdę wiekowy cmentarz). A z czasem 
opanował parę zdolności duchów… ale co 
wam będę mówić. Przeczytacie sobie. 

 Chłopiec miał dobre życie na cmentarzu. 
Przeżył tam wiele przygód. To było dla niego 
jedyne bezpieczne miejsce… Jedyne. Morder-
ca, mężczyzna imieniem Jack, go szuka. Nie 
spocznie dopóki nie znajdzie biednego Nikta.  
I nie zabije go. Tak, jak całą jego rodzinę, gdy 
mały Nikt leżał w łóżeczku jeszcze w swoim 
domku.  

 Małego chłopca obudził dźwięk upada-
jącego ciała. Martwego ciała swojego ojca.  

 Mam nadzieję, że już was zaciekawiłam 
tą książką… bo naprawdę jest warta przeczy-
tania. Powieść bardzo mądra, od której nie bę-
dziecie mogli się oderwać. 

 Mam dla was jeszcze jedną radę. Gdy 
będziecie ją czytać, włączcie sobie „Danse 
Macabre”. Klimat gwarantowany. 

Nie wiem jak dla was, ale dla mnie 
nie brzmi jak wierszyk dziecięcy. Cała 

książka jest pełna takich smaczków. 

„Nie wygląda jak 
nikt poza nim samym…” 

Wiktoria Kulesza z 1bl 

Rozrzućcie kości 
Po całej włości 
  TO TYLKO NĘDZARZ 
 Nikt go nie ugości” 

- tradycyjny wierszyk dziecięcy. 
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W tym roku udało mi się pojechać do Pra Loup - 

ośrodka narciarskiego położonego w Uvernet-Fours 

w Alpach. 

Podróż do Francji 

Sama podróż do Francji - kraju sera i winnej latorośli 

(jak mówi podręcznik do geografii) - była dość długa. 

Jechałam około 20 godzin, co nie było zbyt przyjemne, 

szczególnie w nocy, kiedy cały autokar wypełniało 

chrapanie ludzi i płacz małych dzieci. Siedziałam nie-

daleko 83 - letniego Pana Jerzego, dzięki któremu mój 

wyjazd był lekcją historii na kółkach. Za każdym ra-

zem, gdy się przebudził, zaczynał opowiadać historie  

o powojennej Polsce. Czasem miałam wrażenie, że  

p. Jerzy sam się nimi usypia, chociaż bywały chwile, 

kiedy byłam mu naprawdę wdzięczna, bo spanie w au-

tokarze dzięki niemu nie stanowiło większego proble-

mu.  

Pra Loup 

Jeżdżenie na nartach nie każdemu sprawia przyjem-

ność, ale w tym wypadku nawet największy leń by po-

jechał. Kiedy znajdowaliśmy się na wysokości 2600 m 

n.p.m., widzieliśmy szczyty gór i małe  skupiska do-

mów, które przypominały małe płatki śniegu.  

Niektóre trasy  (w sumie ok. 30!!!) były naprawdę wy-

magające i trudne. Wystarczyło, że skręciłeś w złą stro-

nę i już mogłeś znaleźć się 500 metrów niżej lub na 

innej stacji (wiem, co mówię, jestem mistrzem, jeżeli 

chodzi o skręcanie w złe strony). 

 Zazwyczaj było bardzo dużo ludzi, ale nie odczuwało 

się tego na stoku, ze względu na mnogość i długość 

tras. Codziennie odkrywaliśmy nowe trasy o różnych 

stopniach trudności - niektóre miały długość nawet 

7km. Najbardziej fajne, ale i niebezpieczne były oblo-

dzone odcinki trasy. Tu należało bardzo uważać, żeby 

nie nabawić się kontuzji.  

 Moje ferie uważam za niesamowitą przygodę i mam 

nadzieję, że kiedyś pojadę do Pra Loup jeszcze raz! 

MOJE FRANCUSKIE FERIE 

Fot. Katarzyna Strunk  

Julia Goleń 3a  
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Co można robić  

W WOLNYM CZASIE, 
GDY POGODA NAS NIE ROZPIESZCZA? 
Tak naprawdę jest mnóstwo kreatywnych jak i tych bardziej leniwych alternatyw, które można ła-
two wcielić w życie. Dlatego pięć najciekawszych pomysłów zebrałam w tym artykule. 

Jedną z opcji jest lodowisko. Można pojeździć po lodzie razem 

ze znajomymi lub samemu, a może i nawet zabrać tam drugą 

połówkę.  

W Warszawie funkcjonuje wiele ciekawych wystaw czy muzeów. 

Zazwyczaj taki rodzaj rozrywki kojarzy nam się z nudną wyciecz-

ką szkolną, lecz tym, którzy zafascynowani są sztuką, malar-

stwem czy rzeźbiarstwem, na pewno się to spodoba. Jest to 

również świetna okazja dla ludzi, którzy po prostu chcą zoba-

czyć coś ciekawego, innego. Na terenie Warszawy funkcjonuje 

muzeum, które specjalizuje się... w neonach!   

Dziesiątki ścian obwieszonych wiekowymi, jak i nowymi neonami 

wszelakiej maści, które w ciemnym pokoju naprawdę robią wra-

żenie. Dlatego Muzeum Neonów szczególnie polecam  ludziom, 

którzy lubią robić zdjęcia  

Dla osób aktywnych Warszawa proponuje naprawdę wiele 

miejsc, w których można nieźle się zmęczyć lub po prostu dobrze 

bawić - na przykład w Stacji Grawitacja na Ochocie. Oferuje 

ona ściankę wspinaczkową, park trampolin, tor Ninja i park lino-

wy. Każda ta opcja brzmi całkiem ciekawie, prawda?  

Jeśli jednak to was nie przekonało, to może wrotkarnia Roller 

Disco to zrobi? Umiejscowiona przy ul. Połczyńskiej 115 oferuje 

wypożyczenie rolek oraz ochraniaczy, a w tygodniu można tam 

wykupić lekcje jazdy z instruktorem  

Ostatnią propozycją jest odwiedzenie kawiarni. To według mnie 

najlepsze miejsce na miłe spędzenie wolnego czasu z dobrą 

książką, kawą albo kimś, z kim dobrze nam się rozmawia. Pole-

cam pierwszą w Warszawie kawiarnię z kotami Miau Cafe  przy 

ul. Naruszewicza 30/u2 (stacja metra: Wierzbno) oraz pierwszą 

inspirowaną serialem „Przyjaciele”. Ta znajduje się przy ul. Pięknej 

28/34 (wejście od ul. Marszałkowskiej, róg Pl. Konstytucji) i nazy-

wa się „How U doin” .  

Oczywiście, wolne weekendy można także spędzić w domu  

w łóżku, przed komputerem, z książką czy serialem - każdy z nas 

potrzebuje się czasem polenić, więc korzystajcie z czasu wolne-

go jak tylko chcecie, nawet jeśli jest to spanie do późnej pory 

lub leżenie przed telewizorem. Wszyscy potrzebujemy od do 

czasu naładować baterie! 

Emilia Jagodzińska z 3c 

( Zdj.zyciepw.pl )  Lodowisko Biały Orlik przy ul. Stawowej w Markach 

(darmowe – wypożyczanie łyżew po okazaniu dowodu tożsamości; czynne 
w godz. 10.00 – 20.00) 

Źródło: Muzeum Neonów w Warszawie 

Źródło: Stacja Grawitacja  

Źródło: How U doin  
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Zakazany długopis. Na 

pewno większość z was 

o nim słyszała. Zakazany 

długopis wygląda nor-

malnie i niewinnie, ale 

ma nakładaną na siebie 

półprzeźroczystą niebeską tubkę, pod którą 

wsuwamy karteczkę z rozwiązaniami do 

sprawdziany czy kartkówki. Taki długopis po-

mieści na sobie tekst, który zmieściłby się na 

stronie kartki A4. Oczywiście trzeba zmienić 

ustawienie kartki na poziome i czcionkę 

zmniejszyć do paru pikseli i 

już. Tekst jest widoczny je-

dynie z bliska. Długopis 

można kupić na stronie 

ZakazanyDlugopis.pl  

Problemy z tuszem. A dokładnie z zmy-

ciem go z waszych rąk. Często jest tak, że tusz 

może się utrzymać parę dni. Gdy chcecie się 

go szybko pozbyć, wystarczy wziąć tubkę  

z pastą do zębów i nałożyć trochę na miej-

sce pobrudzone tuszem. Zmyje się na pewno 

szybciej.  

Zakreślacze. Każdy, kto używał zakreśla-

czy, na pewno się denerwował, gdy zakreślił 

złą rzecz w książce albo wypisał już cały pisak 

do zaznaczenia najważniejszych rzeczy w po-

dręczniku. Najgorzej, gdy użyło się go, a po-

tem przyszła myśl, że przecież podręczniki 

trzeba oddać. W takim razie robicie tak, jak 

napiszę. Bierzecie ( najle-

piej) patyczek do uszu, 

lekko go wycieracie w cy-

trynie (chodzi o sok z niej)  

i przecieracie takim pa-

tyczkiem miejsce z zakre-

śleniem. 

Nauka dat. Przyda się wam to najbardziej 

na historii. Sposoby są dwa. Weźcie datę, np. 

1945 i teraz ułóżcie z niej zdanie. Każda cyfra 

musi oznaczać ilość liter w wyrazie. 1- W, 9- 

normalnym, 4-domu, 5- drzwi.  I teraz wiecie, 

że „w normalnym domu z drzwiami” skończy-

ła się II wojna światowa. 

Teraz drugi sposób. Każde słowo w zdaniu 

musi się zaczynać na literę, która będzie od-

powiadać cyfrze. Wiecie: 1- A, 2-B, 3-C, 4-D 

 i tak dalej. Weźmy datę 1939. 1 to „A”, 3 to 

„C”, a 9 to „I”. Mamy zatem zdanie: „Ala iro-

nicznie cytuje inwokację”.  

To są wszystko przykładowe zdania, ale 

moim zdaniem pomysł jest trafiony.  

Słówka. Najprostsze naucze-

nie się słówek z nowego ję-

zyka. Napiszcie je sobie na 

karteczkach samoprzylep-

nych (z tłumaczeniem) i rozwieście je w poko-

ju. Najlepiej w miejscach, gdzie patrzycie się 

najczęściej. Przeczytajcie wtedy te słówka  

z tłumaczeniem, a na pewno szybciej się 

wam wbiją do głowy.  

LIFEHACKI 
w szkole i w domu 

Dla przypomnienia: lifehacki to sposoby i triki używane do ułatwiania sobie życia.  
W tym numerze gazetki umieszczam sposoby ułatwiania sobie życia w szkole oraz  
w domu.  

Wiktoria Kulesza z kl. 1b  



STR.19 STYL ŻYCIA  Oksford 

Dziś zabieram Cię do baru rodem z  PRL-u.  

Jego wystrój  rekompensuje smak potraw. Za taką 

cenę dostać taką ilość i taki smak. Zachód może 

nam pozazdrościć, towarzyszu.  

 Niech Cię nie zrazi wygląd budynku. Stoi on 

przy ulicy gen. Kaliskiego 15 na Bemowie. Niewielki 

biały prostokąt z kilkoma oknami to tylko przykrywka 

dla tego, co skrywa komunistyczny klimat tej bu-

dowli. 

 W środku znajdziesz kilka stołów z krze-

słami i nic poza tym. To jest komunistyczny bar 

„Krystyna”. Tu się przychodzi, by zjeść i wyjść, a nie 

rozkoszować się wystrojem wnętrz. Zapamiętaj to, 

towarzyszu! 

 Nie oczekuj, że miła kelnerka przyjdzie do 

ciebie z menu, byś mógł spokojnie złożyć zamówie-

nie. Tu musisz sam pofatygować się do kasy i zamó-

wić jedzenie. 

Z ,,obszernego’’ menu możesz wybrać każ-

dą wersję schabowego: z ziemniakami, z kaszą, itp. 

Cena jest zawsze ta sama. Niestety, do tego wspa-

niałego komunistycznego baru przedostały się za-

chodnie potrawy typu spaghetti bolognese czy piz-

za, lecz nie ma się czym przejmować. W menu do-

minują głównie swojskie potrawy. Nie brakuje zup i 

drobnych przekąsek. To wszystko za niewielką cenę. 

Za duży talerz ze schabowym, ziemniakami i surów-

ką nie zapłacisz więcej niż 16zł, a za zachodnie spa-

ghetti - 6zł za dużą miskę makaronu. 

 

Smacznego, towarzyszu!  

Patryk Dzięcioł z kl. 1al 

Przewodnik 

KULINARNY 

fot. Patryk Dzięcioł Bar „Krystyna” przy ul. gen. Kaliskiego 15 



"SZALEŃSTWEM  
jest robić wciąż to samo 

 i oczekiwać różnych rezultatów." 
~ Albert Einstein 

"Nie martw się porażkami, martw się szansami, które tracisz, 

GDY NAWET NIE PRÓBUJESZ." 
~Jack Canfield 

"Ludzie, którzy tracą czas,  
czekając aż zaistnieją najbardziej sprzyjające warunki,  

NIGDY NIC NIE ZDZIAŁAJĄ".  
~Mark Fisher 

„Wszyscy mamy w sercu rybę 

NAZYWA SIĘ:  SELFISH, SELFISH” 

~ BTS „Am I Wrong?” 

„Nauka jest inną nazwą próżności.  
Jest dążeniem ludzi do utraty człowieczeństwa.” 

~Dazai Osamu „Zmierzch” 

„CHCIAŁBYM WIEDZIEĆ,  
dlaczego coś naturalnego staje się nienormalne,  

a nienormalne staje się naturalne.”  
~RM 


