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Od Redakcji 

 Gdyby jeszcze ktoś nie zauważył, informujemy, że minęło już pół roku szkolnego 2015/2016. 

Minęła też studniówka – jak zwykle z wielkim hukiem. Coraz bliżej koniec karnawału, coraz bliżej 

matura, coraz bliżej wiosna. Na szczęście świadomość przemijania nie musi prowadzić do smutku i 

depresji, bo ten zimowy czas rozjaśniają miłe uczniowskiemu sercu wydarzenia – przede wszystkim 

upragnione ferie, ale też nieco kiczowate (niemniej jednak słodkie i urocze) walentynki, a już najbar-

dziej nowy numer gazetki szkolnej #Potwierdzone_Info! 

 

 Lutowy numer – podobnie jak cały miesiąc luty – jest nieco krótszy niż zwykle, ale sprawy, o 

których piszemy, nie mogły czekać do marca. Zachęcamy do przeczytania ciekawego artykułu o nur-

tującym wielu z nas problemie imigrantów coraz liczniej przybywających do Europy. Zobaczcie też, 

co oferuje Strzelec – być może dzięki zaproszeniu do tej organizacji przeżyjecie przygodę swojego 

życia! Możecie też w gazetce znaleźć inspiracje, jak w oryginalny, zapożyczony z innych kultur spo-

sób zaskoczyć ukochaną osobę w walentynkowy (lub jakikolwiek inny) dzień. W tym numerze za-

mieszczamy także drugą część prac nadesłanych na konkurs Warszawska Wola w reportażu i felieto-

nie. Tym razem możecie przeczytać dzieła naszych uczniów. Różnych treści jak zwykle u nas sporo, 

ale absolutnym hitem jest wywiad z panią Olgą Twardowską – takich opowieści nie znajdziecie nig-

dzie indziej!!! 

 

 Jeśli za oknem właśnie pada deszcz... Jeśli wydaje ci się, że wszystko co dobre, już minęło... 

Jeśli lektury szkolne są niestrawne, a jednak chciałbyś przeczytać coś fajnego... odpal komputer, 

wejdź na stronę Kasprzaka i kliknij w napis #Potwierdzone_Info!!!  
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POZNAJ MATURZYSTĘ  

Masz na głowie specyficzną fryzurę, dzięki 

której jesteś łatwo rozpoznawalny w szkole. 

Od kiedy nosisz dredy? 

 Dredy noszę od czerwca 2014 roku.  

 

To od niedawna! Przyszedłeś do Kasprzaka z 

normalnymi włosami???  

 Byłem łysy (śmiech). Można zobaczyć 

na zdjęciach.  

 

A dlaczego sobie zrobiłeś dredy? 

 W sumie to tak dla jaj. Gdy przysze-

dłem do technikum, zachciało mi się zapusz-

czać włosy, bo pomyślałem, że potem już nie 

będzie takiej okazji, będę za stary. Zapuściłem 

więc włosy, ale po dwóch latach mi się znudzi-

ły i chciałem je ściąć. Na szkolnej wycieczce do 

Świerka, do elektrowni, siedziałem obok Mar-

ka Busse (zeszłorocznego absolwenta – MG), 

który także nosi dredy, i jakoś mnie zagadał. Po-

stanowiłem zrobić dredy, bo potem mógłbym 

żałować, że obciąłem włosy, a drugi raz już ich 

nie zapuszczę.  

Czyli Twoja fryzura nie wiąże się z żadną ideolo-

gią? 

 Nie. 

 

Czy możesz zdradzić sekret, jak się robi dredy? 

 Jest wiele technik, ale w naszym regionie 

najpopularniejszą metodą jest szydełkowanie. 

Wydziela się pasemka włosów na dredy, tapiruje 

włosy i zaciąga do środka szydełkiem.  

 

Ale włosy odrastają. Co z nimi robisz? 

 Trzeba je wtedy szydełkować. Chodzę do 

pewnej dziewczyny w Warszawie, która szydełku-

je (śmiech). Samemu by mi się nie chciało.  

 

Czy ideologia związana z ruchem rasta oraz mu-

zyką reggae jest Ci w ogóle bliska? 

 Nie no, lubię to, ale uważam, że jest tro-

chę za bardzo wyidealizowane i mało realne. Są 

to jednak bardzo ładne poglądy i staram się je 

jakoś wykorzystywać w moim życiu. Bycie po pro-

stu dobrym człowiekiem – to jest najlepszy z tych 

poglądów.  

Z Grzesiem Wójcikiem, uczniem klasy 4A, redaktorem gazetki szkolnej #Potwierdzone_Info, zna-
nym w szkole m.in. dzięki niebanalnej fryzurze, rozmawia Marta Gugała. 
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A co to znaczy być dobrym człowiekiem? 

 Nie sprawiać przykrości innym i starać 

się, żeby każdy dzień był miły i wesoły dla dru-

giego człowieka.  

 

A skoro nie reggae, to jakiej muzyki słuchasz? 

 Kto powiedział, że nie słucham reggae? 

Tak naprawdę to słucham wszystkiego. Nie 

uważam, że jakaś muzyka jest lepsza od innej. 

Nie mam ulubionego gatunku.  

Co lubisz robić, kiedy akurat nie jesteś w Ka-

sprzaku? 

 Nic! Lubię sobie poodpoczywać! 

(śmiech) Nie mam specjalnych zainteresowań, 

co mi zupełnie nie przeszkadza. Lubię praco-

wać, szczególnie gdy mam dłuższy czas wolny, 

np. w wakacje. Lubię pracować po 12 godzin 

dziennie, tak żeby być wykończonym. Lubię 

robić takie rzeczy, dzięki którym inni są zado-

woleni i widzą, że powstało coś dobrego.  

 

No to masz bardzo piękne pomysły na życie, 

zupełnie nieegoistyczne! 

 Dziękuję. 

 

Napisałeś kiedyś artykuł o kebabach, chyba 

jesteś znawcą tematu. Czy poza tym gatun-

kiem fast food masz jakieś ulubione dania? 

 Fast foodów nie lubię, bo to jest śmie-

ciowe jedzenie, ale kebaby jeszcze ujdą. A w 

ogóle to jestem wszystkożerny – to co mamusia 

zrobi, to zjem, nie wybrzydzam. Wątróbki nie lu-

bię.  

 

A sam gotujesz? 

 Zupki chińskie... I wtedy, gdy mamy nie 

ma w domu (śmiech). Moja mama lubi gotować.  

Spędziłeś w naszej szkole już prawie cztery lata. 

Co wydaje Ci się najlepsze z tego okresu?  

 Ludzie. Bardzo lubię nauczycieli w Ka-

sprzaku, bo można z dużą ich częścią normalnie 

porozmawiać, bez spiny. To jest największa 

 zaleta Kasprzaka, bo relacje uczniów z nauczy-

cielami to bardzo ważny element szkoły. Nauczy-

ciele w Kasprzaku są bardzo otwarci.  

 

A o czym wolałbyś zapomnieć? 

 Tak naprawdę to o niczym, bo nie mam ze 

szkoły jakichś bardzo smutnych wspomnień. Ale 

jakbym miał coś zmienić, to przedmioty zawodo-

we. Nie ma dobrego sprzętu. Nie jest to wina 

szkoły, tylko całego systemu i braku finansów. 

Ale zajęcia praktyczne w teorii to jest koszmar. 

 

Czy w takim razie poleciłbyś gimnazjalistom wy-

bór Kasprzaka?  

 Aktualnie tak, bo szkoła się rozwija i poja-

wia się nowy sprzęt.  
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A masz poczucie, że czegoś się nauczyłeś? 

Szukałbyś pracy w zawodzie elektronika? 

 O nie. Nie ma to większego sensu. Jed-

nak przyszedłem do szkoły po to, żeby zostać 

elektronikiem, więc jeśli zdam maturę, to chcę 

pójść na elektronikę na WAT.  

 

Przeżyłeś z całą Twoją klasą zmianę wycho-

wawcy. Jak odebraliście tę sytuację? 

 Zmiana tak naprawdę była tylko for-

malna, bo cały czas utrzymujemy kontakt z po-

przednim wychowawcą, panem Zawadzkim. 

Było nam trochę smutno, ale mamy teraz ko-

chaną wychowawczynię, panią Olgę Twardow-

ską. Jest bardzo przyjemnie. 

Niedawno była studniówka. Dobrze się bawi-

łeś? Powiedz parę słów, jak oceniasz tego-

roczną imprezę.  

 Nie lubię takich imprez. Poszedłem, bo 

mi mama kazała. Wiem, że koledzy się dobrze 

bawili, więc chyba studniówka była fajna. Ja 

wolę kameralne spotkania, maks pięć osób.  

 

Od początku istnienia gazetki szkolnej nale-

żysz do redakcji. Jak do niej trafiłeś? 

 Dla żartu (śmiech). Usłyszałem komunikat 

z radiowęzła, że wszyscy przewodniczący klas 

mają się zgłosić do p. Marty Gugały i byłem tak 

głupi, że się zgłosiłem (śmiech). Ale jest fajnie. 

Pracuje się w przyjemnej atmosferze, z miłymi 

ludźmi. Na pewno polepszyły się moje umiejęt-

ności pisania tekstów, także szkolnych wypraco-

wań. W gazetce zresztą mogłem pisać o czym 

chciałem.  

 

Na zakończenie rozmowy powiedz, czy Ci nie 

szkoda opuszczać mury Kasprzaka... 

 Tak szczerze? Nie, nie szkoda. To jest je-

den z elementów życia. Na pewno będę dobrze 

wspominał tę szkołę.  

 

A co byś powiedział swoim młodszym kolegom, 

którzy dopiero zaczęli albo zaczną naukę w na-

szej szkole? 

 Żeby więcej pracowali w domu, szczegól-

nie w zakresie przedmiotów zawodowych. To, co 

robi się w szkole, to za mało.  

 

Dzięki za rozmowę.   



Str. 7 

#Potwierdzone_Info 

W poprzednim – styczniowym numerze gazetki szkolnej zamieściliśmy dwie obszerne prace uczennic 

z Zespołu Szkół nr 7 zgłoszone na konkurs Warszawska Wola w reportażu i felietonie. W tym nume-

rze prezentujemy pozostałe teksty – tym razem autorami są nasi kasprzakowi uczniowie z klasy 3AG. 

Tematyka felietonów ma to do siebie, że ściśle wiąże się z czasem, w którym tekst powstaje, dlatego 

niektóre treści z tych prac mogą się wydawać nieaktualne; niemniej jednak felietony są ciekawe i 

warto je poznać.  

Wszystkim uczestnikom konkursu dziękujemy za udział oraz za wysiłek włożony w przygotowanie 

prac.  

Marta Gugała  

Problemy na Woli 

 Kiedy pani profesor od języka polskiego zadała do domu napisanie felietonu, miałem miesza-

ne uczucia. Wszystko objawiało się tym, że nie wiedziałem, o czym dokładnie miałem napisać. W 

końcu wpadłem na pomysł, by opisać problem, który dotyczy nie tylko Woli, ale również innych 

dzielnic Warszawy (i nie tylko).  

 

 Mianowicie chodzi mi o problemy z komunikacją miejską. Wiadomo: często podróż autobu-

sem lub tramwajem nie wiąże się z jakimikolwiek utrudnieniami. Jednak są przypadki, gdy przy dru-

giej takiej okazji zastanowilibyśmy się dwa razy, czy aby na pewno chcemy wejść do autobusu / 

tramwaju. W komunikacji miejskiej możemy trafić na ludzi różnej maści. Większość z nich jest nor-

malna i zachowuje minimum kultury osobistej w otoczeniu obcych ludzi, ale są niestety osoby, któ-

rych wolelibyśmy nie spotkać.  

 

 Do takich osób należą babcie autobusowe. Zawsze... ale to zawsze w godzinach szczytu, gdy 

ludzie śpieszą się do pracy lub szkoły, te wychodzą na żer na najbliższym bazarku. Po osiedlu i okoli-

cach poruszają się komunikacją miejską (w końcu mogą za darmo). Wypada ustąpić starszym oso-

bom miejsca - nie mówię, że nie. Ale skoro takie osoby mają cały dzień wolny, to nie muszą robić 

sztucznego tłoku w autobusie pomiędzy 7:00 a 8:00 rano. Są też babcie, które poruszają się trochę 

niezręcznie, ale gdy tylko w tramwaju lub autobusie zobaczą wolne miejsce, to biegną prawie jak 

urodzone sprinterki, omal nie przewracając pozostałych pasażerów.  

 



Str. 8 

#Potwierdzone_Info 

 Kolejnym rodzajem specyficznych pasażerów są ludzie, którzy nie rozumieją, jak działa tele-

fon. Nowoczesne telefony (o ile nie rozmawiamy przez zestaw słuchawkowy) posiadają specjalny 

mikrofon do wyciszania hałasu z otoczenia. Mimo wszystko osoby zaopatrzone w takowe sprzęty, 

dalej krzyczą do telefonu, nie zwracając uwagi na to, że komuś może to przeszkadzać. 

 

 To, co przedstawiłem w tym tekście, to jest dopiero wierzchołek góry lodowej. W komuni-

kacji miejskiej pojawia się o wiele więcej rodzajów ludzi, których możemy spotkać w autobusie, a 

niekoniecznie chcielibyśmy przebywać blisko nich. Jedno, do czego chciałbym namawiać, to do 

przyzwoitego zachowania się w autobusie lub tramwaju. Pamiętajmy, że nie podróżujemy sami, 

gdyż jest to transport publiczny, którym mają prawo poruszać się również inni ludzie.  

Krzysztof Dudziński 

Warszawska Wola a 11 listopada.  

Czy ludzie jeszcze pamiętają, co to za święto?  

 Przejeżdżając przez Wolę  11 listopada autobusem linii 154, patrząc przez szybę, liczyłem 

flagi wywieszone z okien bądź tarasów na trasie od Białowiejskiej do PKP Kasprzaka. Było ich całe 

siedem. 

 Jeżeli właśnie to byłoby wyznacznikiem patriotyzmu Polaków, to strasznie zawiódłbym się 

na postawie moich rodaków. Brak symboli narodowych tłumaczę sobie tym, że może nie każdy ta-

kowe posiada. 

 W trakcie tej jakże emocjonującej podróży odniosłem wrażenie, że 90% ludzi jadących ze 

mną wraca z imprezy, gdyż była to 10 rano, a na przystanku Jana Olbrachta dwie kobiety ledwo 

wysiadły z autobusu, będąc pod wpływem alkoholu, co wnioskuje po bardzo specyficznym zapachu 

i zachowaniu.  

 Czy naprawdę wszyscy podchodzą do święta narodowego z przeświadczeniem, iż dziesiąte-

go  listopada można imprezować całą noc, bo przecież jedenasty jest wolny? 

Już myślałem, że to koniec alkoholowych eskapad, ale na następnym przystanku wsiada pijak w 

jeszcze gorszym stanie niż te ostatnie dwie panie. Oczywiście, jak to bywa w komunikacji miejskiej, 

było go czuć, zanim jeszcze można było go zobaczyć.  
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W tym momencie założyłem słuchawki i zacząłem się zastanawiać, czy ja dobrze postępuję, jadąc 

na trening w tak ważne święto. Oczywiście usprawiedliwiłem się sam przed sobą, że przecież są 

rzeczy ważne i ważniejsze, pozostałem w przekonaniu że postępuje słusznie. 

Wracając, przejeżdżałem koło Dworca Zachodniego. Była to godzina 13, więc ludzie już powoli 

zbierali się, aby ruszyć na Marsz Niepodległości. Była ich cała masa, wszyscy z flagami albo transpa-

rentami. Przyglądałem się im przez chwilę, gdy autobus stał na przystanku. Odniosłem wrażenie, 

że część z nich nie wie do końca, po co tam idzie i pewnie gdybym  podszedł do któregoś z tych 

„patriotów” w dresie i kominiarką w ręku i zapytał, czy wie, kiedy było powstanie warszawskie albo 

ile lat Polska była pod zaborami, to odpowiedzi bym nie uzyskał. 

Na ekranach w autobusie ciągle leciały jakieś patriotyczne spoty o Święcie Niepodległości przypo-

minające daty i wydarzenia z nim związane. A na samej górze napis „To dziś” -  

czy naprawdę napis ten był potrzebny? Bo jeżeli tak, to czy my aby na pewno jesteśmy niepodle-

głym narodem? 

Być zwyciężonym i nie ulec to zwycięstwo, zwyciężyć i spocząć na laurach to klęska. - J.Piłsudski 

Patryk Tomaszewski - 3G  

Na przekór schematom 

 Warszawa, stolica Polski, przyciągająca każdego dnia tłumy zwiedzających. Nowoczesna, z 

rozwiniętą architekturą i kulturą – przynajmniej taki obraz Warszawy kreują ogólnopolskie media. 

Jednak będąc turystą nawet z pobliskiej miejscowości, bardzo bym się rozczarował. Ale zacznijmy 

od początku. 

 Do zalet stolicy wymienianych przez media należą m.in. położenie przy Wiśle, dużo zieleni, 

łatwe znalezienie pracy, dobrze rozwinięta komunikacja miejska oraz nowoczesne budownictwo. 

Wszystko dobrze, tylko coś mi tu nie gra. Położenie przy Wiśle – i co nam z tego? Chyba tylko to, że 

gdy most, taki na przykład Łazienkowski, się zapali, to jest duży problem z przejazdem na drugą 

stronę miasta. Łatwe znalezienie pracy? Szkoda tylko, że w Warszawie pełno jest „słoików”, którzy 

godzą się pracować za 8 zł na godzinę, a dla innych osób dobrze płatnej pracy nie ma, chyba że li-

czyć tę w McDonald’s. Dobrze rozwinięta komunikacja miejska? Niby tak, w Warszawie mamy AŻ 

DWIE linie metra z obecnie 28 stacjami (co tam, że Londyn ma ich 11 z 270 stacjami), wiele linii po-
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ciągów (szkoda tylko, że opóźnienia są na porządku dziennym i potrafią sięgać kilku godzin), tram-

wajów i autobusów, a kierowcy w nich są tak uprzejmi, że gdy widzą, że biegniesz, to perfidnie za-

mkną Ci drzwi przed nosem z parszywym uśmiechem - sam tego kilkaset razy doświadczyłem, wy-

chodząc np. ze szkoły. Kultura w pełnej krasie. Dużo zieleni i nowoczesne budownictwo? Musiałem 

te dwie zalety połączyć, bo aż się o to prosiły. Jedno przez drugie się wyklucza – by powstały nowe 

budynki, wycina się wiele drzew, niszczy ową zieleń. Owszem, zakłada się parki, ale w stosunku do 

wielkości Warszawy jest ich stanowczo za mało, by powiedzieć, że Warszawa posiada „dużo ziele-

ni”.  

 Popatrzmy też na te dwie zalety na przykładzie Woli. Wola to oczywiście jedna z dzielnic 

Warszawy. Nazwa dzielnicy pochodzi od dawnej wsi Wielka Wola Warszawska. Wólkami, Wolami 

nazywano wsie zakładane na terenie lasu lub nieużytków, których mieszkańców zwalniano z roz-

maitych danin i świadczeń. Mam wrażenie, że Wola wciąż została taką wsią, w szczególności jeśli 

chodzi o urbanistykę. Nic nie jest zaplanowane, a nawet jeśli jest, to nieudolnie. Jako przykład mo-

że posłużyć wpis zamieszczony na stronie Urzędu Dzielnicy Wola o planach powstania parku na 

Odolanach, zachwalający, jaki ten park będzie atrakcyjny i nowoczesny. Jednak tego samego dnia, 

na tej samej stronie, został dodany wpis, że ów projekt jest do poprawy i wymieniane są jego same 

wady. Ze skrajności w skrajność? Te dwa wpisy są tego idealnym przykładem.  

 Cała warszawska Wola składa się ze skrajności. Z jednej strony znajduje się tutaj dużo wie-

żowców, jest to drugie ich skupisko po Śródmieściu, a z drugiej strony mnóstwo budynków sta-

rych, brudnych, najczęściej z czasu PRL. To bardzo oszpeca krajobraz owej dzielnicy. Wystarczy w 

wyszukiwarkę wpisać hasło „warszawska Wola” i pojawiają nam się zdjęcia tak zróżnicowane jak 

niebo i ziemia.  

 Zakamarki Woli skrywają w sobie jednak pewną tajemnicę, jest to dzielnica nieodkryta. Ma-

ło kto wie, że w tej warszawskiej dzielnicy znajduje się m.in. Dom Kereta, jeden z najwęższych bu-

dynków na świecie, czy Gazownia Warszawska, nazywana „polskim Koloseum”, wybudowana w 

roku 1886. Warszawska Wola byłaby piękną dzielnicą, gdyby nie to, że jest bardzo źle zorganizowa-

na urbanistycznie oraz zaniedbana. Może pora przestać czekać, aż władze się za to zabiorą i wziąć 

sprawy w swoje ręce? 

 

Hubert  Sidorowski  
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Z panią profesor Olgą Twardowską – nauczycielką języka rosyjskiego oraz podstaw przedsię-

biorczości rozmawia Patryk Maciński. Wywiad opracował Grześ Wójcik.  

WYWIAD Z BELFREM  

Zacznijmy rozmowę od prostego pytania, mia-

nowicie –  jak trafiła Pani do Polski? 

 Jak trafiłam do Polski? Przyjechałam po-

ciągiem (śmiech). A jeżeli na poważnie, to musi-

my rozpocząć trochę politycznie i historycznie, 

czyli od 1936 roku - repatriacji Polaków. Rodzi-

na męża właśnie w 1936 roku została wsadzona 

do wagonów dla bydła i wywieziona do Kazach-

stanu; najpierw na Syberię, a później trafili do 

Północnego Kazachstanu. Ale to rodzina męża. 

Moi rodzice trafili do Kazachstanu inaczej. W 

tych czasach było bardzo popularne zjawisko 

zmieniania miejsca zamieszkania; teraz zastana-

wiam się, czy to wynikało z polityki Stalina, aby 

nikt nie pamiętał swoich krewnych i rodziny? W 

każdym razie starano się, aby podnieść poziom 

gospodarki Związku Radzieckiego, m.in. Kazach-

stanu, bo ta republika też wchodziła w ZSRR. 

Mój ojciec był doktorem habilitowanym w dzie-

dzinie geodezji, dlatego pojechał budować no-

we kopalnie w Kazachstanie, gdyż jest tam du-

żo węgla czarnego. Moi rodzice wyjechali tam 

na parę lat, ale jak się okazało, zostali dłużej 

(śmiech). Gdy rodzina męża zdecydowała się 

wrócić na swoje ziemie, to razem z nimi przyje-

chałam do Polski.  

Czy czuła się Pani kiedyś obco w Polsce? 

I jeżeli tak, to z jakich powodów?  

 Czasami do tej pory tak jest. Ale gene-

ralnie mam bardzo fajną rodzinę, która mnie 

wspiera, mam bardzo dobrą pracę, uczniów, 

którzy też mnie wspierają, na przykład klasę 4A, 

która mnie podtrzymuje na duchu codziennie. 

W czasach ZSRR mieszkałam długo w Kazach-

stanie, a w Polsce mieszkam już 13 lat. Trudno 

mi teraz powiedzieć, który kraj jest moją ojczy-

zną: Rosja, gdzie spędziłam mniejszą część swo-

jego życia, Kazachstan, czy Polska? Też zastana-

wiałam się nad tym i wydaje mi się, że ojczyzna 

jest tam, gdzie człowiekowi jest dobrze, a mnie 
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jest dobrze tu - w Polsce. Nie czuję się tu obco, 

nikt przez 13 lat, odkąd tu mieszkam, żadna ob-

ca osoba, koledzy, koleżanki czy przyjaciółki, nie 

dali mi odczuć, że jestem z innego państwa. Nie, 

nie czuję się tu obco. 

 

Jak postrzega Pani Polaków z perspektywy 

mieszkańca Kazachstanu i Rosji? 

 W Kazachstanie mieszkają ludzie wielu 

narodowości. I Niemcy, i Polacy. Co w okresie, 

kiedy mieszkałam w Kazachstanie, wiedziałam o 

Polakach? Widziałam, że są bardzo kulturalnymi 

ludźmi, ponieważ wioski, w których mieszkali 

Polacy, przesiedleńcy, były najczystsze w całym 

Kazachstanie. Ludzie tam mieszkający byli zaw-

sze bardzo zaradni, czyściutcy, posiadali dużo 

kwiatków i nie było bałaganu na terenie ich 

miejscowości. Wrażenie zrobili na mnie takie, że 

są ludźmi bardzo dobrze wychowanymi, takimi z 

wyższej półki. Przyjechałam do Polski i mogę 

powiedzieć tak: w każdej narodowości są ludzie 

lepsi i gorsi. Każda narodowość ma swoje, na-

zwijmy to negatywy, ale pomimo tego i tak znaj-

dą się wspaniali ludzie. I tak też odbieram Ro-

sjan, Ukraińców, Kazachów i Polaków. Cechą, 

którą najbardziej podziwiam w Polakach, są 

więzi rodzinne. W Związku Radzieckim nie było 

czegoś takiego; może było to spowodowane 

przez władze, ponieważ ludzie byli przesiedlani 

z miejsca na miejsca, byli po prostu oderwani 

od swoich rodzin. A tu mnie zachwyca, że na 

przykład na Boże Narodzenie rodziny zbierają 

się po 20 osób i razem spędzają święta. To jest 

rzecz, która najbardziej wprawia mnie w za-

chwyt.  

Gdyby nie praca nauczyciela, to czym by się 

Pani zajmowała?  

 Tak naprawdę nie jestem takim normal-

nym, prawdziwym nauczycielem. Skończyłam 

politechnikę i jestem inżynierem magistrem 

budowlanym. Ale pamiętam, że gdy byłam jesz-

cze na pierwszym roku szkoły w Tule, mieście 

położonym 300 km od Moskwy, zastanawiałam 

się nad wyborem, gdzie potem pójść, gdyż zaw-

sze chciałam pracować z dziećmi lub zwierzęta-

mi. I tak zastanawiałam się. No niestety, mia-

łam 16 lat i skończyłam szkołę, a wybór w tym 

momencie mają bardziej rodzice. Ponieważ w 

Tule nie było szkoły związanej z weterynarią, to 

rodzice przekonali mnie, że budownictwo jest 

stabilne, istnieje zawsze i tak właśnie tam trafi-

łam. Ale powiem, że ani sekundy nie żałowa-

łam, że pracuję w szkole. To jest to, co chcę ro-

bić w swoim życiu. 

 

Kolejne pytanie związane ze szkołą. Jak Pani 

sądzi, łatwiej było by uczyć języka polskiego w 

szkole rosyjskiej czy języka rosyjskiego w pol-

skiej?  

 Trudno mi mówić o Rosji, porównam 

może Kazachstan. Po pierwsze w Kazachstanie 

ludzie mają inną mentalność. Nauczyciel jest 
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tam "guru". Podejście do nauczyciela i zachowa-

nie na lekcjach, cały proces edukacyjny jest 

ustalony i różni się trochę od swobody panują-

cej w Polsce. W Kazachstanie jest tak, że jeżeli 

jest przedmiot, a mówimy tu o języku polskim, 

to tam każdy uczeń będzie starał się ze wszyst-

kich sił. Każdy będzie przychodził, będzie się 

uczył.  Tam nie ma tak, że ktoś nie zrobił pracy 

domowej, czegoś nie umiał. Tam, gdy ktoś ma 

pytanie, to podnosi rączkę do góry i grzecznie 

czeka. Dyscyplina idealna. W Kazachstanie nie 

ma takiego przedmiotu jak język polski, ale 

ostatnio przyjeżdżają nauczyciele z Polski i nie 

zawsze są to nauczyciele języka polskiego, tylko 

ogólnie nauczyciele. Uczą oni w tych miejsco-

wościach, gdzie większość mieszkańców stano-

wią Polacy. Ci nauczyciele pracują w szkołach 

niedzielnych, uczą języka polskiego dwa razy w 

tygodniu. Myślę, że dla Polaków, którzy tam 

mieszkają, bardzo ważne jest to, co państwo 

polskie robi dla polskich rodzin. 

Pytałeś, jak odbieram naukę języków obcych w 

szkołach w Polsce? Wydaje mi się, że tak jak 

każdy inny przedmiot. Nie widzę takiej różnicy; 

jeżeli uczeń jest dobry ze wszystkich przedmio-

tów, to z języka rosyjskiego też. Jeżeli uczeń ma 

postawę "nie chcę się uczyć", to się nie nauczy 

języka rosyjskiego. Aczkolwiek widzę, że ten 

przedmiot jest potrzebny w polskich szkołach 

jako alternatywa języka zachodniego. Język ten 

należy do grupy słowiańskiej, przez co jest dla 

nas bardziej komunikatywny. To, co uczeń mó-

wi w pierwszej klasie w języku rosyjskim, pomi-

mo wolnej wymowy jest bardziej zrozumiałe 

niż to, co powie uczeń po takim samym czasie 

nauki w innym języku, np. po angielsku. Uczeń 

nie zna tak dobrze języka rosyjskiego, a i tak 

jest w stanie się dogadać, dzięki czemu łatwiej 

jest pracować. Oprócz tego zawsze powtarzam, 

że trzeba znać język sąsiada. Zresztą nie tylko 

sąsiada, bo... Powiem tak: ostatnio stosunki 

polsko-rosyjskie się pogorszyły, ale mam na-

dzieję, że jeszcze się poprawią i będzie dobrze. 

Ale przypominam: nieważne jakie, ale właśnie 

języki powinny być priorytetem.  

Niech opisze Pani ucznia, z którym najchętniej 

Pani współpracuje? Jaki ten uczeń musi być? 

 Rozumiem, że chodzi o ogólny zarys? 

Powiem tak: widzę, jak powinien wyglądać por-

tret tego ucznia. Na pewno, aby miał to coś w 

oczach. Takie zainteresowanie, żebym widziała 

w tych oczach błysk chęci. Żeby umiał słuchać i 

zadawać pytania. Ze swojej strony staram się, 

aby odpowiedzi były wyczerpujące, ale zależy 

to też od ucznia, bo każdego coś innego intere-

suje. W każdym razie uważam, że wzajemne 

słuchanie jest najważniejsze na wszystkich 

przedmiotach. 

 

... A może jakiś wysoki blondyn? Powiedzmy o 

Pani ulubionym typie urody? 

 No to oczywiście, że Patryk Maciński z 

4A (śmiech). 
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Ostatnie pytanie. Czy ma Pani jakieś swoje 

wielkie marzenie, którego jeszcze Pani nie speł-

niła?  

 Ostatnio coraz bardziej interesują mnie 

podróże. Przez 13 lat byłam w 15 państwach le-

żących  w Europie, Azji lub Afryce. Tak więc mam 

marzenia związane z podróżami. Takie bardziej 

zawodowe, to może chciałabym powtórzyć, lub 

nie tylko powtórzyć, a polepszyć sukces na kon-

kursie międzynarodowym dla nauczycieli, który 

był organizowany w Sankt Petersburgu. Tam 

byli nauczyciele z wielu państw, z Chin, Argen-

tyny, krajów Ameryki Północnej i wielu innych. 

W poprzedniej edycji konkursu zajęłam 4 miej-

sce. Mam nadzieję, że polepszę ten wynik, a 

może nawet zajmę pierwsze miejsce (śmiech).  

 

No i tego Pani życzymy w karierze zawodowej, 

dziękujemy serdecznie za wywiad.  

AKTUALNOŚCI - Święto zakochanych  

Co roku kolorowe, jaskrawe, pełne serduszek, ozdób i gadżetów oraz 

atakujące zewsząd niepoprawnie napisaną datą "14 luty" święto zako-

chanych budzi zarówno radość, jak i kontrowersje. 

 Jednym z symboli walentynek jest pochodzący ze starożytnego 

Rzymu Kupidyn oznaczający po łacinie pragnienie, pożądanie oraz mi-

łość. W mitologii rzymskiej był to bóg i uosobienie miłości, syn bogini 

Wenus i boga Marsa, utożsamiany z greckim bogiem Erosem. W sztuce przedstawiany jest jako 

młody mężczyzna lub nagi chłopiec ze skrzydłami, z łukiem i kołczanem pełnym strzał. 

 Ciekawostką jest, że 14 lutego to również dzień chorych na epilepsję. Wynika to z faktu, że 

św. Walenty jest jednocześnie patronem zakochanych, epileptyków i chorych psychicznie. W Pol-

sce nazywano epilepsję chorobą świętego Walentego. Dlaczego św. Walenty stał się patronem za-

kochanych, nie wiadomo; jedni uważają, że stan uczuciowy niektórych zakochanych przypomina 

chorobę umysłową. Inni wyjaśniają tę zbieżność dnia świętego z porą łączenia się w pary ptaków 

na Wyspach Brytyjskich. A jeszcze inni tłumaczą ją przyjęciem przez chrześcijaństwo pogańskiego 

zwyczaju wypisywania przez chłopców w przeddzień święta bogini dziewcząt (15 lutego) imion 

swych ukochanych. 

 Jak nakazuje tradycja, na ten dzień wysyłane są do ukochanych kartki z życzeniami, wręcza-

ne drobne podarki. Życzenia powinny być podpisane anonimowo lub Twój Walenty.  
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 A jak to święto obchodzone jest na świecie?  

ANGLIA 

 Do niedawna popularnym w Anglii zwyczajem było przebierania się dzieci za dorosłych i 

odwiedzanie sąsiednich domów, przy tym śpiewano romantyczne piosenki. Zakochani i sympatyzu-

jący ze sobą ludzie obdarowywali się też własnoręcznie przygotowanymi kartkami w kształcie serca 

z ilustracją najsłynniejszych kochanków świata - Romea i Julii. W XIX wieku Anglicy już masowo wy-

syłali sobie kartki walentynkowe, zwyczaj powędrował stąd dalej: na północ i wschód Europy oraz 

do Stanów Zjednoczonych. Najstarsza kartka walentynkowa powstała w Anglii w XVI wieku. Napi-

sał ją Karol Orleański do swojej żony. Miłosny list z wierszem wysłał z twierdzy Tower w Londynie, 

gdzie był więziony przez 25 lat.  

STAY ZJEDNOCZONE 

 Walentynkową tradycję w Stanach Zjednoczonych rozpoczęła Esther Howland z Worcester, 

zakładając w połowie XIX wieku firmę produkującą kartki miłosne. Dziś walentynki za oceanem ob-

chodzone są bardzo hucznie i na kartkach czy liścikach miłosnych świętowanie się nie kończy. Mia-

sta toną w czerwonych serduszkach, szkoły organizują lekcje tematyczne i zabawy dla dzieci, doro-

śli obdarowują się prezentami, zakochani kończą dzień romantyczną kolacją bądź maratonem fil-

mów romantycznych. 

MALEZJA 

 W Malezji obchody niemal wszystkich ważniejszych świąt przybierają pokaźną formę. Po-

dobnie jest z walentynkami. Tego dnia Malezyjczycy organizują konkurs dla zakochanych, którzy 

skuwani są kajdankami. Muszą wytrzymać ze sobą cały tydzień, aby wygrać zawody i otrzymać na-

grodę pieniężną, a przede wszystkim dowieść swej miłości. 

JAPONIA  

 Japoński zwyczaj walentynkowy jest nieco inny niż w pozostałych rejonach świata. Tutaj to 

panie obdarowują słodyczami panów i to nie tylko swoich ukochanych - podarunki wręczają rów-

nież znajomym i żonatym mężczyznom. Aby rozróżnić intencje wręczających prezenty kobiety, cze-

koladki podzielono na "giri-choko", czyli dla kolegów i "honmei-choko" - dla ukochanego. Na szczę-

ście miesiąc później w Japonii obchodzony jest "Biały Dzień", w którym to panie otrzymują słody-

cze i podarunki od panów. 
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CHINY 

 Chińskie walentynki nazywane są "nocą siedmiu" i zgodnie z naszym kalendarzem obcho-

dzone w połowie sierpnia. Związana z tym jest pewna starożytna legenda o miłości śmiertelnika i 

jednej z siedmiu niebiańskich sióstr. Rozzłoszczona bogini niebios ukarała zakochanych, malując 

spinką do włosów linie na niebie (Drogę Mleczną), która na zawsze rozdzieliła parę. W związku z 

tym Chinki tego dnia udają się nad rzekę i kładą na wodzie igły - jeśli nie zatoną, oznacza to, że 

dziewczyna gotowa jest, by wyjść za mąż.  

DANIA 

 Dawniej przesyłano sobie przezroczyste bibułki, na których pod światłem można było od-

czytać imię bądź rozpoznać twarz ukochanego. Obecnie popularnym zwyczajem jest wysyłanie ga-

ekkebrev, czyli dowcipnego listu, pisanego samodzielnie przez panów, często rymem i z humorem, 

ale bez podpisu. Dziewczyna, która odgadnie imię adoratora, zostanie obdarowana dodatkowymi 

słodkościami w Wielkanoc. 

CZECHY 

 Walentynki w Czechach obchodzi się dwa razy w roku - 14 lutego i 1 maja. W tych dniach 

oblężenie przeżywa most Karola w Pradze, stanowiący kultowe miejsce zakochanych. Aby miłość 

przetrwała, trzeba zawiesić na nim kłódkę. Zwyczaj ten rozpowszechnił się także wśród turystów. 

Najwięcej kłódek zdobi płaskorzeźbę św. Jana Nepomucena: aby zagwarantować sobie lojalność 

drugiej połówki, należy kilka razy potrzeć postać świetego. 

Klaudia Makaruk  
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Głośno w mediach 

 Ostatnio islam zajmuje dużo miejsca w mediach, ale mówi się o nim głównie w klimacie 

grozy. Islam stał się symbolem wszystkiego co złe, z zamachami terrorystycznymi, wojną, torturami 

włącznie. Czy islam to naprawdę religia nawołująca do przemocy? 

Wydaje się, że na islam i muzułmanów zaczęto zwracać uwagę dopiero po ataku na World Trade 

Center z 11 września 2001 roku, ale fale przejmowania się muzułmanami pojawiały się już wcze-

śniej: w 1967 roku - wojna sześciodniowa, w 1972 - olimpiada w Monachium, podczas której Pale-

styńczycy zaatakowali izraelskich sportowców. Jednak dopiero w XXI wieku ruchy te przeniosły się 

na Zachód. Do tego te wcześniejsze nie były utożsamiane z religią islamu. 

Muzułmanie to jednak zwykli ludzie. Zdarzają się wśród nich bandyci, złodzieje i mordercy, ale tak 

samo jest w każdym innym środowisku. Muzułmanie zostali też mocno pokrzywdzeni przez los. 

Wojna na Bliskim Wschodzie ostatnio była wszędzie: w Algierii, Iranie, Libii, Syrii, w Egipcie trwa 

cały czas stan napięcia. 

“Bogu co boskie, cesarzowi co cesarskie.” 

 W islamie obowiązują trochę inne zasady niż np. w chrześcijaństwie. Nie ma takiego wyraź-

nego rozdziału na państwo i kościół. Religia i państwo mają być ściśle ze sobą powiązane. Na Za-

chodzie powtarzamy, że Koran np. karze karać cudzołożników śmiercią, co jest nieprawdą. W Kora-

nie napisane jest “cudzołożnikowi, cudzołożnicy wymierzcie sto batów”, i na tym się kończy. To 

interpretatorzy twierdzą, że Bóg jest zbyt łaskawy dla ludzi i należy im się surowsza kara, stosując 

własne prawo, nie Koran. 

Religia przemocy 

 Ludzie doszukują się w Koranie nawiązań do dżihadu, “świętej wojny”. Muzułmanie mówią, 

że dżihad to nie “święta wojna”, ale w dosłownym tłumaczeniu to: staranie, dokładanie starań, 

duchowe samodoskonalenie się. Trochę prawdy w “świętej wojnie” jest, bo przemoc w Koranie ma 

miejsce, ale patrząc do Starego Testamentu widzimy, że nie jest go wcale mniej, jednak nie zmusza 

to chrześcijan, ani większości muzułmanów do mordowania. Opieramy się na innych prawach, nie 

bierzemy biblijnych przypowieści dosłownie. Ale można opierać się na islamie z czasów Mahometa 

i interpretować Koran jak się chce. 

AKTUALNOŚCI - Biało na czarnym o islamie i terroryzmie  
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Śmierć niewiernym 

 Czy my jesteśmy “niewierni”? Nie według islamu. Niewierni to wyłącznie politeiści i ateiści. 

Jako chrześcijanie jesteśmy “innowiercami”. Wierzymy w tego samego Boga, tylko inaczej. “Wojna 

święta” toczyła się w VII wieku i została wymierzona nie w chrześcijan czy żydów, ale w Arabów 

którzy nie chcieli przyjąć nowej religii proroka Mahometa. 

Wojna z niczego 

 Dla przeciętnego obywatela Europy, Ameryki itp., ataki terrorystyczne w Europie to bez-

podstawna agresja szalonych fundamentalistów, ale co stało się powodem tych ataków? 

 Takie ataki zawsze są reakcją. Pierwszy ruch fundamentalistyczny “Bracia Muzułmanie” czy 

“Bractwo”, był ruchem religijnym, antykolonialnym, antybrytyjskim. Potem doszedł do tego kon-

flikt z Izraelem po powstaniu tego państwa w 1948 roku. Dla muzułmanów Izrael to kolonia założo-

na kosztem wysiedlenia kilkuset tysięcy Palestyńczyków. 

 Później mamy liczne wojny arabsko-izraelskie, amerykańską rewolucję irańską, 444 dni oku-

pacji ambasady amerykańskiej, radziecką interwencję w Afganistanie,  w 2001 roku następuje dru-

gi, amerykański Afganistan, a następnie dwie wojny w Zatoce Perskiej, które kończą się całkowitym 

zniszczeniem tego państwa i powstaniem Państwa Islamskiego. 

 Cofając się do 1956 roku, kiedy Algieria były jeszcze częścią Francji, widzimy trudną sytu-

ację Algierczyków. Nie mogli swobodnie przemieszczać się, co szczególnie było przykre z tego 

względu, że pobyt we Francji gwarantował lepsze warunki. Algierczycy byli obywatelami niższej 

klasy, co doprowadzało do konfliktów. 

Gdzie popełniono błąd? 

 Kraje kolonialne na terenach krajów muzułmańskich wykorzystywały lokalną ludność jako 

tanią siłę roboczą, nic nie dając jej w zamian. Muzułmanie nie są dobrze zintegrowani z resztą oby-

wateli. “Bo muzułmanie nie chcą się zintegrować!” Jednak polscy Tatarzy się zintegrowali i są Pola-

kami. Ale emigrantom w Europie nie dano takiej szansy. Łatwiej jest powiedzieć im, aby trzymali 

się od nas z daleka. Niechęć do asymilacji jest łatwym wytłumaczeniem dla polityków. 

Czy Polacy mają się czego bać? 

Nie można wykluczyć, że dojdzie u nas do ataków, jednak Warszawa nie jest celem terrorystów, 

nie jest ona wystarczająco ważna dla świata. Co innego Paryż, Londyn, Nowy Jork czy Moskwa. Gdy 

tam się coś wydarzy, cały świat o tym mówi. 
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 Terrorystom chodzi o rozgłos. Palestyńczycy protestowali od 1948 roku w sprawie uchodź-

ców pozostawionych samym sobie, ale Zachodu to nie obchodziło, bo to nie jego problem. Prote-

stujących zauważono dopiero w 1972 roku, kiedy podczas olimpiady w Monachium dopuścili się 

aktów agresji i wzięcia do niewoli członków izraelskiej drużyny olimpijskiej. I tutaj terrorystom się 

udało. 

 Teraz chodzi o wzbudzenie strachu na świecie, zemstę. Nierozwiązana od 1948 roku spra-

wa Palestyny też prawdopodobnie zachęciła niektórych do zaangażowania się w terroryzm. 

Zjednoczenie Arabów 

 Jednym z celów wczesnego islamu było zjednoczenie Arabów. Udało się to i doprowadziło 

do podboju części świata i stworzenia kultury islamu. W umysłach fundamentalistów kryje się ma-

rzenie, aby przywrócić ten stan rzeczy, choć bardzo wątpliwe jest, żeby się ziściło. 

Próbę takiego zjednoczenia ponosi aktualnie Państwo Islamskie, które trzeba pamiętać, że to “my” 

stworzyliśmy, okupując Irak i wspierając wojnę w Syrii. 

Państwo Islamskie 

 Czym jest Państwo Islamskie? Państwo Islamskie powstało na terenach Iraku i Syrii, na któ-

rych do niedawna toczyły się wojny i wykorzystało skutki tych wojen. 

W 2003 roku do Iraku wkroczyli Amerykanie i zniszczyli struktury tego państwa. 100 tysięcy wojska 

miało zastąpić dotychczasowe wojsko i policję. Ale to się nie udało. Następnie chcieli wybudować 

demokratyczne państwo, dając władzę szyitom, bo byli w państwie większością. Oznaczało to od-

sunięcie sunnitów od władzy, a szyici zaczęli ich gnębić. Sunnici chcieli zemsty i kiedy powstało 

Państwo Islamskie, znaleźli w nim szansę na tę zemstę. Włączyli się w Państwo Islamskie, dzięki 

czemu cały środkowy Irak tworzy dziś trzon Państwa Islamskiego. 

Państwo Islamskie wspomagają między innymi Turcy, kupując od niego ropę naftową mimo nało-

żonych sankcji. No i oczywiście państwa arabskie, udając, że nie mają z tym nic wspólnego. Turcy 

mają w tym cel także polityczny. Nie chcą pozwolić Kurdom urosnąć w siłę, a Państwo Islamskie z 

nimi walczy. Kurdów jest 24 miliony, zamieszkują: Irak, Iran, Syrię, no i Turcję, a marzy im się wła-

sne państwo. 

Zmora Europy 

 Owocem nieudanych działań Zachodu na Bliskim Wschodzie są uchodźcy, głównie z Syrii. Są 

tu nie na zaproszenie pani Merkel, ale dlatego, że Turcy przestali pilnować granic. Celowo. W Turcji 

mają już 2 miliony uchodźców z wojny syryjskiej. Wojnę finansowała Europa i Ameryka, ale to Tur-
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cja musiała trzymać uciekinierów. 

Co zrobić? 

 Sytuacja nie jest prosta. Można wesprzeć Rosję i Al-Asada, ale współpraca z Rosją to wielka 

trudność dla Europy i Ameryki. Al-Asad trzymał Syrię razem, aż do Arabskiej Wiosny, kiedy nie 

chciał odejść od władzy i rozpoczął brutalną walkę z Syryjczykami, więc też nie podoba się Zacho-

dowi. Jednak sprawa sama się nie rozwiąże i jeżeli nic nie zostanie zrobione, wkrótce będziemy 

mogli zobaczyć Państwo Islamskie na mapie świata. 

SUBIEKTYWNIE - Zimna jesień, czyli luty oczami warszawiaka 

Warszawska zima jest okresem szarej pluchy na ulicach. Rzadko się zdarza zobaczyć tu ośnieżone 
drzewa i ulice pokryte białym puchem.  

Często jest to okres melancholii, zadumy, 

czy nawet depresji. Wszędzie szaro i mo-

kro. Wychodzisz z domu z samego rana - 

ciemno, wracasz późnym wieczorem – 

ciemno. Z utęsknieniem czekasz na mały 

promyk słońca, wyglądając za szkolną 

szybę. Tak bardzo chcesz, żeby nadeszło 

już lato. Marzy ci się wyjazd nad morze i 

pływanie w ciepłej wodzie, którą niekoniecznie nalewasz sam 

sobie wieczorem do wanny. Ale musisz czekać. 

Może dobrym sposobem byłby weekendowy wyjazd do rodzi-

ny za miasto?  

Ja skorzystałam z tej możliwości i to była najlepsza decyzja, 

jaką podjęłam. 20 kilometrów od Warszawy, wydaje się nieda-

leko, a jednak. Przekraczasz magiczną granicę miasta i wsi. Nie 

ma wielkich odśnieżarek. Nie ma soli z piaskiem na każdym 

kroku pod twoimi butami. Jedyne, co widzisz, to biały puszek 

pokrywający każde drzewo, płot i podwórko. 

W mieście widzisz tylko zimną jesień, tam zobaczysz, czym na-

prawdę jest zima. 
Oliwia Okrasa  

Adam Brol 
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SUBIEKTYWNIE - Lata 80. – dekada, która nas stworzyła  

 Zastanawialiście się kiedykolwiek, co ukształtowało naszą teraźniejszość? Dlaczego filmy, na 

które chodzimy do kina, przepełnione są bronią ? Dlaczego każdy z nas ma telefon w kieszeni ? Dla-

czego większość kanałów w telewizji nigdy nie przestaje nadawać? Te oraz inne zjawiska to zasługa 

pięknych czasów zwanych latami osiemdziesiątymi. 

 Pewnie większość z nas, jadąc codziennie do szkoły, słucha muzyki na swoim telefonie czy 

„empetrójce”. Na początku lat osiemdziesiątych nikt nawet o tym nie marzył, oprócz jednego czło-

wieka, który latając samolotem, chciał słuchać swojej muzyki. Tym człowiekiem był prezes jednej z 

największych japońskich korporacji. W roku 1979 firma SONY wypuściła na rynek pierwszego walk-

mana. Świat oszalał, nagle każdy mógł mieć „ścieżkę dźwiękową” do swojego życia. Walkman był 

bardzo prostym urządzeniem, wystarczyło wsadzić kasetę i kliknąć play, czysta prostota. Jednak 

prawdziwa rewolucja miała dopiero się rozpocząć. W roku 1981 powstaje MTV. 

 MTV miało bardzo trudny start, początkowo stacja dysponowała kilkudziesięcioma klipami i 

miała jeszcze inny problem. MTV nie grało „czarnej” muzyki. Wiele wytwórni muzycznych się zbun-

towało, a MTV ustąpiło. MTV gra „Billie Jean” Michaela Jacksona. W ten sposób Michael Jackson 

stał się ikoną oraz wzorcem dla współczesnej muzyki pop. 

 Lata osiemdziesiąte rządziły się jedną regułą: „Chcę mieć ciastko, chcę zjeść ciastko, chcę 

zarobić na tym miliony”. Tą regułą pokierowali się między innymi Steve Jobs oraz Bill Gates – twórcy 

Apple i Microsoftu. Te dwie marki każdy z nas zna,  codziennie z nimi obcuje, mimo to nie każdy 

wie, że powstały one dzięki typowej filozofii lat 80'. 

 Jeżeli jeszcze ktoś z was ogląda telewizję, być może zauważył, że większość stacji nadaje 

dwadzieścia cztery godziny na dobę. W latach osiemdziesiątych jednak tak nie było. W roku 1980 

człowiek imieniem Ted Turner otwiera CNN. Nagle okazało się, że ludzie potrzebują wiadomości z 

całego świata o każdej porze. Na początku działalności CNN nikt nie dawał im żadnych szans, dziś są 

największym kanałem informacyjnym na świecie. 

 Lata 80' to również rozkwit „blockbusterowego” kina Hollywood. Powstają takie filmy jak 

„Terminator” czy „Rambo”. Kino miało tak duży wpływ na życie, że w czasie radzieckiej inwazji na  

Afganistan prezydent Stanów Zjednoczonych Ronald Reagan powiedział „Wyślijmy tam Johna Ram-

bo”, co oczywiście zrobili w filmie „Rambo 3”. Sowieci nie mogli wygrać, w roku 1989 upada mur 

berliński, a wraz z nim Związek Radziecki „zniszczony” przez zachodnią popkulturę.  
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 Wiele osób mówi że lata osiemdziesiąte to epoka rozpasania i kiczu. Może i mają rację, jed-

nak jestem pewny, że bez tych 10 lat nasz współczesny świat wyglądałby kompletnie inaczej. 

Jeśli rozpaliłem waszą ciekawość wobec lat 80', polecam cykl filmów National Geographic „Lata 

80'. Dekada, która nas ukształtowała”. W tym krótkim cyklu dowiecie się jeszcze więcej. 

I nie, nie jest to dokument, na którym po 5 minutach usypiacie.  

Dawid Kadaj  
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PO LEKCJACH - HOBBY - Twoja szansa na przygodę!  

 Marzysz o niezapomnianych doświadczeniach? Lubisz wyzwania? A może jesteś fanem mi-

litariów, gotowym do poświęceń dla Ojczyzny? Nie boisz się wytężonego wysiłku fizycznego? Na-

sza jednostka być może jest dla Ciebie! JS 1003 ¯P Warszawa to pro obronna organizacja społecz-

na przygotowująca młodzież do pracy w służbach mundurowych. Podczas szkoleń rekruci zdoby-

wają podstawowe wyszkolenie w zakresie musztry, bronioznawstwa, survivalu czy prowadzenia 

bojowych działań taktycznych. Oto relacja, która przybliży Ci, jak wyglądała tegoroczna rekrutacja 

do naszej jednostki.  

Wielki dzień, wielka szansa  

 Sobotni ranek pokazał, że nie ma złej pogody, jest tylko taktyczna. Mimo obfitego śniegu i 

mrozu nasi strzelcy zorganizowali pierwsze spotkanie rekrutacyjne w okresie zima 2016. Równo o 

godzinie 10.00 rozpoczęła się walka o miejsce w szeregach JS1003. 

Rekruci zostali przyprowadzeni szybkim marszem na Fort Radiowo. Na miejscu podzielono ich na 

dwie grupy i zapoznano z planowanym przebiegiem zajęć. Do zadań każdego z przybyłych należa-

ło: zrobienie jak największej ilości pompek, brzuszków, podciągnięć na drążku oraz pokonanie to-

ru przeszkód, który należy do tradycji naszej jednostki. Na sam koniec fizycznych zmagań czekał 

test psychologiczny. Celem zajęć było sprawdzenie wytrzymałości fizycznej i psychicznej poten-

cjalnych strzelców oraz ich zaangażowania w zajęcia. 

 Po pożegnaniu rekrutów zorganizowaliśmy ognisko oraz doskonaliliśmy podstawy musz-

try. Na zakończenie zajęć pluton strzelców podzielono na dwie drużyny – Alfa i Beta. Zadaniem 

drużyny Beta było przetransportowanie samochodu jednego ze strzelców, z poszanowaniem matki 

natury, czyli bez odpalania silnika, na początkowe miejsce zbiórki. W drużynie Alfa znalazł się 

„ranny” strzelec w pełnym wyposażeniu, którego należało przetransportować w bezpieczne miejsce 

na noszach. Rozpoczęła się zażarta rywalizacja, w której ostatecznie zwyciężyła drużyna Alfa. Po 

zakończonym wyścigu powróciliśmy na pętlę autobusową Stare Bemowo, powtarzając prawa 

strzeleckie.  

Czas na Ciebie! 

 Opisana rekrutacja jest tylko początkiem długiej drogi do wstąpienia w nasze szeregi. Jed-

nakże nic nie jest w stanie zastąpić ogromnej satysfakcji, wspaniałych doświadczeń, braterskich 

więzi oraz nowego spojrzenia na świat, których możesz doświadczyć, dołączając do nas.   
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 Chętnych do wstąpienia w nasze szeregi, którzy nie mogli uczestniczyć w rekrutacji, prosi-

my o kontaktowanie się z JS1003 poprzez nasz profil na facebooku. Pamiętaj: każdy może do nas 

wstąpić, lecz nie każdy może pozostać.  

 

Strzeleckie czołem!  

Adrianna Słowińska 

Łukasz Zwierzchowski 
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PO LEKCJACH - MUZYKA - David Bowie - Blackstar  

 Czuję, że potrzebuję napisać o dokona-

niach Davida Bowiego, bez zbędnego rozpisywa-

nia się, jakim to jestem jego fanem, bo nigdy nim 

nie byłem. Natomiast patrząc na tendencję po-

śmiertnego zdobywania fanów, chcąc nie chcąc 

muszę je wytłumaczyć. Premiera kolejnego albu-

mu miała być najlepszym powodem ku temu. 

Tylko wszystko potoczyło się nie tak, jak powin-

no. Owszem, pojawił się nowy album Bowiego, 

który jest bardzo dobry. Ale myśl o tym, że stał 

się zakończeniem wielkiego rozdziału muzyki po-

pularnej, nie daje mi jakoś w pełni nacieszyć się jego posiadaniem. 

 

 Nikt nie wątpi, że David Bowie był absolutnym artystą. Nie tylko rozkochiwał wielu w swo-

jej muzyce, ale i w postawie wobec życia. Czy to jako Ziggy, czy jako David (alter ego), tworzył  mu-

zykę elektroniczną, która stała się ikoną współczesnej popkultury. Gdyby nie jego twórczość, za-

pewne nie byłoby teraz na scenie wielu znanych artystów. Miał siłę oddziaływania na miliony ludzi. 

Innowator to najlepsze określenie dla niego.  

 

 Co najbardziej zaskakujące w „Blackstar”, to jego całkowita bezpośredniość. Dziwi to szcze-

gólnie w kontekście twórczości Davida Bowiego, który uwielbiał podawać nam przeintelektualizo-

wane metafory.  Jednak ten album jest zupełnie inny. Artysta za pomocą muzyki przekazuje nam 

wszystko, co dzieje się w jego głowie. Przemawia do nas nie jako człowiek z kosmosu, lecz jako 

zwykły obywatel świata. Choć niejedną osobę informacja o odejściu muzyka kompletnie zszokowa-

ła, to prawdą jest, że artysta nas na to przygotował. Jego dwudziesty piąty krążek stał się jednym z 

piękniejszych testamentów w historii muzyki.  
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 Wizja instrumentalna artysty została całkowicie przejęta przez wpływ jazzu. „Blackstar” ro-

mansuje z majestatycznymi dźwiękami trąbki i delikatnej gitary. Wszystko brzmi szalenie finezyjnie 

i nadzwyczaj przygnębiająco. Album zaczyna się wyjątkowo, bo od kompozycji „Blackstar”, której 

nie da się inaczej opisać niż wprowadzanie słuchacza w stan melancholii. W tym utworze też najle-

piej słychać nawyk David Bowiego do przekoloryzowywania niektórych utworów. Jak to bywało 

dawniej, artysta uwielbia bawić się własnym głosem. Moment wzruszenia wywołują takie utwory 

jak choćby „Lazarus” – przepiękna piosenka, która w bardzo prosty sposób próbuje nam pokazać 

emocje artysty. Jej tekst jest bardzo wyjątkowy. David Bowie bez wahania mówi nam, że jest w 

niebie. Choć zrobił wiele niedobrego i ma na sobie wiele blizn, to czuje się wolny. Ten utwór stano-

wi moim zdaniem metaforę ludzkiego życia. To samo można powiedzieć w kontekście utwo-

ru „Dollar Days”, który w moim odczuciu jest tym najlepszym momentem w albumie. Autentyczna 

kompozycja poruszająca wszystkich odbiorców.  

 Cóż napisać słowem podsumowania… W wieku 69 lat zazwyczaj nagrywa się albumy, które 

przenoszą słuchaczy do lat największych komercyjnych sukcesów, próbuje się być na nich przebo-

jowym i lekko alternatywnym, by zadowolić wszystkich. Można wydać również album pośmiertny 

– w sensie próby sięgnięcia do lat swego największego artyzmu twórczego. Dawid Bowie – kamele-

on rocka nagrał album zupełnie nieprzewidywalny, którego chyba nikt się po nim nie spodziewał. 

Album, który z pewnością przejdzie do historii muzyki, nieoczywisty, nowatorski, otwierający przed 

słuchaczami nowe muzyczne drzwi w nieznane. Tak na marginesie, chyba jeszcze nigdy nie przyszło 

mi tak trudno dobierać słowa na recenzję. Bardzo trudne było odebranie tej płyty. Nie jest to z całą 

pewnością płyta z muzycznym tłem dla myśli o czymkolwiek. Trzeba się trochę wysilić, by ją zrozu-

mieć, by ją pokochać. 

Patryk Maciński  
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Wspominałem już, że uwielbiam twórczość Dana Browna?  Jest 

to jeden z moich ulubionych autorów, więc oczywistą oczywi-

stością jest to, że na mojej półeczce gości pełna kolekcja jego 

powieści. Jeżeli jeszcze nie złapaliście jego książek w ręce, to 

macie okazję w czasie relaksu w ferie. 

 Inferno. Powraca Robert Langdon, profesor symboliki. 

Powraca w dość dziwnych okolicznościach, bo na szpitalnym 

łóżku w zupełnie obcym miejscu. Nie pamięta, jak i dlaczego się 

tam znalazł. Nie pamięta, jak w jego posiadanie dostał się tajem-

niczy przedmiot, który znajduje się w jego marynarce. 

 

 Ledwie odzyskał jasność umysłu, ktoś próbuje go zabić. 

Pomaga mu młoda i piękna lekarka Sienna Brooks. Ścigany 

przez nieznanych wrogów lawiruje w uliczkach Florencji, próbując odkryć powody niespodziewa-

nego pościgu. Jego jedyną wskazówką jest słynny poemat Dantego… 

 Czy jego wiedza o tajemniczych sekretach, które skrywa tajemnicza fasada miasta, wystar-

czy, by uniknąć schwytania przez nieznanych oprawców? Czy zdoła rozszyfrować zagadkę i urato-

wać świat przed śmiertelnym zagrożeniem? 

 

 Mam nadzieję, że dowiecie się o tym w ferie.  

 

Krystian Gawroński  

PO LEKCJACH - KSIĄŻKA - Kącik książki – Dan Brown „Inferno”  
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CO W ŚWIECIE PISZCZY - Przyjaźń 

 Spacerując ostatnio ulicą, obserwowałem otoczenie. Widziałem wielu różnych ludzi, bardzo 

często dwoje koło siebie. Jedni zachowywali się spokojnie. Inni ubrani w stroje sportowe przemie-

rzali moje miasto, plując na wszystko, co się da i spekulując na temat tego, jak to polscy politycy 

przywłaszczają sobie „oszczędności ciężko pracujących ludzi”. Jeszcze inni robili sobie zdjęcia ze 

wszystkim, co znalazło się na ich drodze. Czy to było drzewo, czy sklep masarski, czy pomnik Józefa 

Piłsudskiego, czy przystanek autobusowy, czy chociażby śmietnik.  

 Zacząłem się zastanawiać nad tym, jak wyglądają moje relacje z innymi ludźmi. Wtedy po-

czułem lekkie wibracje w kieszeni. Był to telefon, a powiadomienie na nim informowało o nowej 

wiadomości. Została wysłana przez mojego przyjaciela, a było w niej takie zdanie: ***** ** ** 

**** robisz, czy *** ************. Odpowiedziałem na zadawane sobie przeze mnie pytanie. 

 Znowu zacząłem się zastanawiać, na czym tak naprawdę polega przyjaźń. Dla jednych może 

być to łóżko, które po ciężkim dniu przynosi ukojenie i odprężenie. Zaraz. Stop! Pomyślałem. Zbo-

czyłem z mojego toku myślenia. Koło mnie szczeknął pies. Od razu przyrównałem go sobie do po-

staw ludzi. Pies będzie dobrze się bawił z innymi psami, ale dopiero ze swoim właścicielem uwolni 

całą swoją energię i pełnię szczęścia. Czy ludzie też tak reagują? Myślę, że tak. Do wielu ludzi pod-

chodzimy przyjaźnie, ale zawsze jest ten jeden człowiek, przy którym możemy (niekiedy) zdjąć ma-

ski, nawrzeszczeć na niego, wylać całą swoją nienawiść, a potem się uśmiechnąć, przeprosić i zająć 

się z nim (z nią) jakimiś sprawami, które sprawiają nam radość i zapomnieć o bożym świecie peł-

nym przykrości, stresu i złośliwości. Taka osoba zawsze będzie wsparciem i jedną z cenniejszych 

(jeśli nie najcenniejszych) rzeczy na świecie. Wartością, o którą warto walczyć i dla której warto 

znosić przykrości całego świata.  

 Niekiedy podobno znamy taką osobę przez całe życie. Piękna sprawa, tylko nie wiem, cze-

mu jeszcze nigdy nie było mi dane zobaczyć na oczy takiego zjawiska. Widywałem ludzi, którzy bar-

dzo się ze sobą kłócili, a nie mogli od siebie odejść. Takich, co przy ludziach są uśmiechnięci, a bez 

towarzystwa izolują się od siebie, albo raz uwielbiających, a raz nienawidzących i wrogich dla sie-

bie. Czy zobaczę kiedyś prawdziwych przyjaciół? Nie wstydzących się siebie nawzajem i zgodnych 

w każdej sprawie? 

Dominik Poślada  


