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WOŚP W „ZOŚCE”

12 stycznia w niedzielę w naszej szkole obchodzony
był 28. Finał WOŚP. W sali teatralnej odbył się kon-
cert różnych wykonawców ― zarówno tych z naszej
szkoły,  jak i spoza niej. Po nim miały miejsce naj-
różniejsze licytacje, a dzięki temu wszystkiemu uda-
ło nam się zebrać rekordową ilość pieniędzy — do-
kładnie 30 112 złotych i 5 groszy, o czym najpraw-
dopodobniej słyszał już każdy z was. Ogólnopolska
kwota zebrana przez wolontariuszy Orkiestry rów-
nież pobiła swój rekord, zresztą już nie pierwszy raz.
Co jednak sprawia, że z każdym finałem pieniędzy 

jest coraz więcej? Myślę, że głównym powodem są
coraz to nowsze sposoby na przekazanie wsparcia
dla  potrzebujących.  Wraz  z  rozwojem technologii
pomaganie innym staje się coraz prostsze. Przykła-
dowo,  aplikacja  mBanku  wprowadziła  możliwość
przelania pieniędzy na konto WOŚP-u paroma klik-
nięciami, a firma MasterCard już od paru lat prze-
znacza dla nich 5 złotych za każdego tweeta z odpo-
wiednim hashtagiem wysłanego w dniu finału. Pro-
ste rozwiązania sprawiają, że więcej ludzi angażuje
się w akcję i ma ona pozytywniejszy wydźwięk.

Niestety, mimo wszystkich korzyści, które niesie ze
sobą Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, niektó-
rzy ludzie wciąż doszukują się u odpowiedzialnego
za nią  Jurka Owsiaka krętactwa,  fałszu i oszustwa.
Zastanawia mnie, co nimi kieruje, kiedy snują kolej-
ne to spekulacje na jego temat, nie posiadając nawet
konkretnych argumentów na potwierdzenie swojego
zdania.  Może  to  stereotypowa  polska  zawiść?  
A może zwykłe niedoinformowanie i bezmyślne po-
dążanie za tłumem? Niewykluczone,  że te powody
łączą się ze sobą. Niejednokrotnie byłam świadkiem
nazywania Owsiaka „złodziejem”, bo nie przekazuje
na  sprzęt  wszystkich  pieniędzy zebranych podczas
Finału.  Nie trzeba jednak posiadać wyjątkowo ob-
szernej  wiedzy  na  ten  temat,  by  domyślić  się,  że
sama organizacja WOŚP-u nie jest darmowa. Scena,
billboardy, reklamy w telewizji ― to wszystko kszu
je i jest potrzebne, by akcja zdobyła rozgłos i dotarła
do  każdego,  co  z  kolei  skutkuje  większą  ilością  
zebranych pieniędzy. 
Jednak największa fala krytyki spadła na Jurka rok
temu, po zabójstwie Pawła Adamowicza, ówczesne-
go prezydenta Gdańska.  Chyba wszyscy zgodzimy
się w kwestii, że była to wyjątkowo okrutna zbrod-
nia. Jednak, dlaczego akurat Owsiak został obarczo-
ny winą za ten incydent? Fakt, że wydarzyło się to
akurat podczas Finału WOŚP, niczego nie wnosi do

tej sprawy, bo skąd organizator miał wiedzieć, co się
stanie i jak miał na to zareagować? W moim odczu-
ciu wydarzenie to było okazją do wylania całej swo-
jej nienawiści do Jurka, na którą jego krytycy tylko
czekali. 

Nieważne czy zarzuty były poparte jakąkolwiek logi-
ką — ważne, że pojawił się jakiś powód, dla którego
mogli go nimi obciążyć. Przepełnionych oskarżenia-
mi wpisów było tak dużo, że stały się one jednym 
z czynników, dla  których Jurek Owsiak postanowił
zrezygnować z funkcji prezesa fundacji.
Na szczęście, decyzja ta została odwołana i szef or-
ganizacji dalej pozostał ten sam. Jednak, kiedy myślę
o tej sytuacji, nasuwają mi się pewne wnioski. Cały



3luty 2020

czas wpajane nam jest, że więcej znaczy lepiej. Po-
winniśmy być jak najlepsi we wszystkim, w czym tyl-
ko się da, mieć najwięcej jak tylko się da i walczyć 
o to do upadłego. Uczestniczymy w chorym wyścigu
szczurów, a to rodzi w nas zazdrość i nienawiść do
drugiego człowieka,  bo „jemu się udało,  a  mi  nie”.
Może, więc zamiast trwać w przekonaniu, że zawsze
musimy  być  lepsi,  po  prostu…  przystopujmy?  Nie
kierujmy się tym, czego wymaga od nas społeczeń-
stwo,  ale  tym,  czego  oczekujemy  od  siebie  sami.
Ustalmy własną hierarchię wartości. Podążanie ślepo
za tłumem może nas tylko zgubić. Jestem pewna, że
gdyby,  chociaż  część  osób  krytykujących  Jurka
Owsiaka przystanęła na chwilę i samodzielnie wszyst-
ko  przemyślała,  wiele  z  nich  zmieniłoby zdanie na

jego temat. Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy to
niesamowita fundacja, która ocaliła życie niezliczonej
liczbie dzieci, a przy tym integruje Polaków i zachęca
do wspólnego działania. Mam, więc nadzieję, że pew-
nego dnia zakończymy te bezsensowne wojny poglą-
dowe  i  będziemy  w  stanie  po  prostu  cieszyć  się  
z tego, co mamy. I, jak to śpiewał John Lennon, mo-
żecie pomyśleć, że jestem marzycielką, ale nie jestem
w tym jedyna. Nie bójcie się, więc sami być marzy-
cielami, bo gdyby nie oni, świat stałby w miejscu.

Oliwia Borucka

grafiki: https://newsroom.wosp.org.pl/

JAK SPĘDZIĆ FERIE ZIMOWE?

Wielkimi krokami zmierzają do nas ferie. Zapewne niektórzy z was mają już zaplanowane różne atrakcje na
ten zimowy, choć bezśnieżny czas. Jednak,  jeżeli  dalej  głowicie się nad tym, jak wykorzystać te 14 dni  
relaksu, mam tu dla was kilka propozycji, jak spędzić ten okres.

1. Idź na lodowisko!

Na pierwszym miejscu  ląduje oczywiście lodowisko.  Nie musisz się martwić,  jeśli  nie posiadasz łyżew.  
W takich miejscach zawsze można je wypożyczyć! Co więcej, to atrakcja na każdą kieszeń. Dlatego bierz 
rodzinę i znajomych i szalej na całego! Korzystaj, dopóki wszystkie lodowiska w twojej okolicy nie zostaną
zamknięte!

2. Wybierz się do kina!

Pamiętasz  ten  fantastyczny  zwiastun,  który  widziałeś  ostatnio?  Tak bardzo  chciałeś  zobaczyć  ten  film.  
Niestety czasem naprawdę ciężko się wyrwać z wiru zajęć  
i  obowiązków,  by  znaleźć  chwilę  na  taką  przyjemność.  
Ale teraz masz przecież 14 dni, prawda?

3. Zadbaj o siebie!

Dla każdego dbanie o siebie oznacza coś innego. Jedni widzą
w tym prowadzenie zdrowej diety, a drudzy trzymanie dobrej
kondycji  fizycznej.  Zakładam,  że  już  dawno  chciałeś  coś
wprowadzić  w  swoim życiu.  Zapewniam cię,  że  najlepszy
czas  na  zmiany,  to  czas  wolny!  Bez  codziennych  zajęć  
i  obowiązków,  łatwiej  będzie ci  wprowadzić  nowe  nawyki,
które później zmienią się już w twoją rutynę.

Fot. www.rybnik.com.pl
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4. Wieczór gier!

Znajdź czas dla swojej rodziny. Zróbcie sobie ciepłej herbaty, przynieście ciasteczka i rozłóżcie planszówki.
Tak spędzony wieczór zostawi pozytywne wspomnienia i zbliży was do siebie.

5. Napisz piosenkę!

Może nie dosłownie napisz piosenkę, ale zrób coś kreatywnego. Każdy ma rzeczy, które zawsze bardzo chciał
zrobić. Dlatego zakasaj rękawy i z uśmiechem zabierz się za coś, czego efekt na pewno będzie fantastyczny.

6. Udekoruj pokój!

Te parę dni można wykorzystać na udekorowanie swojego pokoju,  albo, chociaż małe porządki.  Miło jest
przecież spędzać czas w miejscu, które wyraźnie jest nasze. Dlatego wyciągnij przybory plastyczne i spraw, 
że twój pokój będzie naprawdę twój.

7. Zostań fotografem!

Do nawet najprostszych aparatów ma dostęp każdy z nas, prawda? Nie czekaj, więc i idź pozwiedzać okolicę!
Codziennie rób nowe zdjęcia, a odkryjesz jak wielki i ciekawy jest nasz świat.

8. Odnajdź siebie!

Czasami  przez natłok codziennych wydarzeń  gubimy sens  i  radość  z  życia.  Zapominamy,  kim jesteśmy.
Usiądź i odetchnij. Pomyśl o tym, co działo się ostatnio i odnajdź na nowo rzeczy, które sprawiają radość 
i stanowią o tym, kim jesteś.

9. Zacznij gotować!

Nie muszą być to wykwintne posiłki z pięciogwiazdkowych restauracji. Po prostu zyskaj kontrolę nad tym, 
co jesz i bądź tego świadom. Czerp również z tego przyjemność. Gotowanie przynosi wiele radości, a nawet
błędy zamieniają się w przyjemne, zabawne wspomnienia.

To  moje  pomysły  na  to,  jak  wykorzystać  czas  wolny.  Mam  nadzieję,  że  się  wam  one  podobają.  
Życzę Wam wszystkim udanych i bezpiecznych ferii, podczas których odpoczniecie. 

Magdalena Sztampke

„Lata dwudzieste….”

Witajcie z powrotem w latach dwudziestych! Minęło
już sto lat,  dlatego  to  idealna  okazja,  żeby powspominać
dawno-nowe mody,  epoki  w  której  elegantki  stroiły  się  
w kimona i ścinały na potęgę włosy! Znów poczujmy za-
pach piżma i jedwabiu, bez skrępowania gorsetem.

Zacznijmy od twarzy, czyli od makijażu, który zyskał
wtedy popularność, a ze wstydliwego rytuału stał się meto-
dą wyraźnego podkreślenia urody. Twarz była pudrowana,
by wyglądała na bledszą, a usta (w kolorach intensywnego
różu, czerwieni i fuksji) i oczy wyróżniały się na reszcie 

twarzy mocą podkreślenia (oczywiście
w zależności od okazji), policzki zdobił
róż,  rozprowadzony  koliście,  blisko
nosa. Brwi były cienkie i odpowiednio
przyciemnione, a paznokcie ozdabiane
były  ciemnymi  kolorami,  z  modnym,
niewypełnionym  półkolem  u  nasady
paznokcia. 

Zmieniły  się  także  upięcia,  
a świat musiał uporać się ze znaczącym
skróceniem  długości  kobiecych  wło-
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sów,  co spotkało  się  jednak z głęboką opozycją
osób  starszych  lub  niepewnych  nowej  mody,  
z góry zakładających jej szybką zmianę na trendy
wcześniejsze.  Kobiety  te,  zamiast  na  fryzurę  
"a'la garçonne" – decydowały się na fryzurę, która
za zadanie miała ukryć zbyt długie włosy. Upinały
je więc w ciasnego koka, ułożonego nisko na kar-
ku. Wtedy po raz pierwszy szeroko akceptowalne
stało  się  noszenie  włosów nieupiętych w żaden
sposób.  Na  głowie  bardzo  często  znajdował  się
kapelusz,  ciasno okalający głowę, czasem nacią-
gnięty aż na brwi.

Co się tyczy sukni i ubioru dziennego gene-
ralnie,  ich krój zmienił się  diametralnie.  Modna
stała się wówczas chłopięca sylwetka, nieskrępo-
wana gorsetem, kilogramami krochmalonych ko-
ronek  czy  nie  pozwalającym  chodzić,  wąskim
krojem spódnicy. Sylwetka lat 20. szokowała dłu-
gością  spódnicy  (która  sięgała  ZA KOLANA,  
a nie przed nie,  wbrew popularnej współcześnie
opinii)  i  porzuceniem  wcięcia  w  talii  na  rzecz
pewnego "ukrycia" kształtów pod nią.  Jednakże,
przez pierwsze lata dekady suknie dzienne sięgały
kostek i zdobiły je charakterystyczne, stojące koł-
nierzyki, noszone były na zmianę z dopasowany-
mi  kostiumami,  wykonywanymi  z  wełny  lub  
bawełny.  Czerń zdominowała  szafy ówczesnych
elegantek i elegantów. 

Kobiety, śmielej niż kiedykolwiek wcze-
śniej, pozwalały sobie na noszenie, uważanego
za niezbędny element sportu np. jazdy konnej,
spodni. Spotykało się to z często wielkim sprze-
ciwem wśród ówczesnego społeczeństwa, choć
sport  był  popularny  i  słynne  przedwojenne  
aktorki,  takie jak Zula Pogorzelska, pozwalały
sobie na noszenie nawet...kaloszy.

W strojach wieczorowych wciąż obowią-
zywała elegancja znana z poprzednich dekad -
rękawiczki,  długie  suknie  (dłuższe  nawet  niż
przed wojną), a wraz z upływem dekady, stroje
skracały się,  by osiągnąć nawet  długość kilku
centymetrów za  kolanem.  Obecna  pora  roku,
zmusza niejako do spytania się o modne stroje
karnawałowe. Sprawa jest niezwykle zabawna,
bo  najciekawszą  kreacją,  odróżniającą  się  od
innych, jest  zdecydowanie pokłosie ówczesnej
mody  na  niepraktyczne  ozdoby  czy  stroje.  
Na to wyróżnienie zasługują papierowe kreacje,
w których przedstawicielki polskich elit odwie-
dzały  bale  karnawałowe,  wzbudzając  niemałą
sensację  swoim  osobliwym  strojem,  dając  
popularnym żurnalom okazję do spisania cieka-
wego artykułu.

Weronika Czasak

K a r n a w a ł  

Każdy z nas chociaż raz w życiu słyszał o okresie

zwanym  Karnawałem.  Obchodzi się go od 6 stycznia

aż do wtorku przed Środą Popielcową.  W tym roku  

będzie do 25 lutego. Karnawał jest okresem przygoto-

wawczym  przed  Wielkim  Postem  i  Wielkanocą.  

Przedstawię  wam teraz  ten  okres  trochę dokładniej.

Postaram się was nie zanudzić.

Nasza polska nazwa Karnawału pochodzi z języka

włoskiego, a dokładnie od carnevale, z łaciny carnem

levare, co oznaczało „mięso usuwać”, co pokazuje, że

Karnawał  jest  ściśle  związany  z  Wielkim  Postem.  

Nawet nazwą. W Polsce na Karnawał mówiono kie-

dyś Zapusty.

Nie trudno jednak zauważyć, że w Polsce Karna-

wał nie odgrywa tak istotnej roli. Częściej słyszy się

o  wielkich  paradach  czy  o  niebywałych  widowi-

skach  w  Wenecji  czy  Rio  de  Janeiro.  Karnawał  
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odgrywa  ważną  rolę  w  kulturze  tych  krajów.  

Wydarzenia z tych miejsc są rozpoznawalne na całym

świecie.  W Wenecji  jednym z ciekawych zwyczajów

jest  tzw.  Lot  Anioła,  który  odbywa  się  na  Placu  

św.  Marka.  Wybrana  wcześniej  osoba  wchodzi  na

dzwonnicę,  aby na  linie  z  niej  zjechać  nad Placem  

św. Marka. Dla nas, Polaków, Karnawał mimo wszyst-

ko  dużo znaczy.  Przygotowuje  nas  do  Wielkiego  

Postu  i  jest  to  ostatni  moment,  aby  się  zabawić.  

Więc  nie  marnujcie  tego  czasu  i  bawcie  się.  

Miłego Karnawału! 

Krzysztof Bolejko

W A L E N T Y N K O W E  O P O W I A D A N I E

Cytrynowe słońce leniwie wdzierało się do pokoju przez szpary między żaluzjami. Miał lekko uchylo-
ne usta,  roztrzepane włosy,  a jego spokojna twarz była skąpana w blasku porannych promieni.  Weszła do  
pomieszczenia i uśmiechnęła się. Wyglądał tak niewinnie i spokojnie, kiedy spał. Odsłoniła okna i usłyszała,
jak drzwi do pokoju uchylają się jeszcze bardziej. Zmarszczyła brwi i odwróciła się, po chwili powstrzymując
rozbawienie. Chimmy próbował wdrapać się na łóżko, ściągając kołdrę. Położyła się obok Ashtona i wciągnęła
kociaka. Zaczęła drapać go za uszkiem, przez co zaczął mruczeć. Ashton poruszył się niespokojnie, mamrocząc
coś pod nosem. Dziewczyna wciąż bawiła się z kotem, który nadal mruczał z zadowolenia.

- Wyłącz to... - powiedział chłopak.

Uniosła brew pytająco i szturchnęła go w ramię.

- Hej, wstawaj, znowu gadasz przez sen.

Chłopak otworzył oczy i zaspanym wzrokiem spojrzał na nią, po czym nakrył się kołdrą po sam czubek głowy.

Chimmy wszedł pod kołdrę, która po chwili wylądowała na jasnowłosej, odrzucona przez Ashtona.

- Mówiłem, wyłącz to!

- Kota mam wyłączyć?

- Jakiego... Chimmy, jesteś okropny - fuknął obrażony i przyciągnął ją do siebie, całując w czoło, na co 
dziewczyna pokręciła głową.

- Czas wstawać, śpiąca królewno - zaczęła. - Jest już 11.

- No i co?

- No i to, że dzisiaj mamy wolne-

- No właśnie, mam wolne! - oburzył się - Daj spać.

- Chodź, porobimy coś...

Pocałowała go w policzek, zjeżdżając pocałunkami coraz niżej, wzdłuż linii szczęki.

- Maya, daj żyć... - jęknął zrezygnowany.
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Wstała z łóżka i zabrała kota, odwracając się na chwilę do chłopaka.

- Masz dziesięć minut na ogarnięcie się, nie będziesz całego dnia marnował na leżenie w łóżku.

***

Piła kawę w kuchni, spoglądając przez okno. Na niebo wstąpiły ciemne chmury, pochłaniając błękitny bezkres. 
Zrobiło się jakby zimniej, bardziej ponuro. Poczuła, jak ktoś oplata ją w talii, dlatego odstawiła kubek na blat 
i odwróciła się do Ashtona, który wtulił twarz w zagłębienie jej szyi. Pogłaskała go po włosach i poczuła, jak 
oplata ją mocniej.

- Oglądamy film?

Otrzymała twierdzącą odpowiedź w postaci mruknięcia. Chłopak niechętnie odsunął się od niej i podreptał 
zrobić pop corn. Maya poszła do pokoju i wzięła laptopa, włączając pierwszy lepszy film z folderu chłopaka. 

Chłopak wszedł do pokoju z wielką miską pop cornu i wielką butelką oranżady. Spojrzała na niego 
z uniesionymi brwiami, na co wzruszył ramionami i usiadł na kanapie. Wzięła laptopa i usiadła obok niego, 
kładąc sobie urządzenie na kolanach. Odpalił film, a Maya, widząc wielki napis "Annabelle", zgromiła go 
wzrokiem.

Przez cały film tuliła się do niego jak do misia, zakrywając oczy. Uśmiechał się pod nosem i głaskał ją 
uspokajająco po plecach.

- Moja herbata - powiedziała i wtuliła się w niego.

- Co?

- Herbata jest ciepła. Ty jesteś ciepły. Jesteś moją herbatą.

Spojrzał na nią i roześmiał się.

Pocałował dziewczynę w czoło i przykrył ich kocem.

Film się skończył, na ekranie widniały już końcowe napisy.

- I widzisz? Nie było tak strasznie - powiedział chłopak.

W odpowiedzi usłyszał tylko mruknięcie. Jej klatka piersiowa unosiła się i opadała na przemian, w rytm 
miarowego oddechu. Wymamrotała coś pod nosem i wcisnęła się w niego mocniej, na co uśmiechnął się. 
Po chwili jego powieki zrobiły się bardzo ciężkie, a on pozwolił im opaść.

Obudziły go hałasy z głębi ich wspólnego mieszkania, a konkretniej brzęk metalu w kuchni. Otworzył zaspane 
oczy i przetarł twarz ręką. Było mu zaskakująco ciepło, mimo że leżał sam.

Wszedłem do kuchni i objął dziewczynę w pasie, kładąc jej brodę na ramieniu.

- O, śpiąca królewna wstała - zaśmiała się.

- Ja jestem śpiącą królewną? A kto w trakcie filmu zasnął?

- Oj cicho tam. Spałeś tak słodko, że nie miałam nawet serca Cię budzić, dlatego tylko przykryłam Cię kocem, 
żebyś mi nie zamarzł.

- Wolę Ciebie niż jakiś tam koc
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Maya tylko pokręciła głową i pocałowała go w policzek. Wróciła do krojenia warzyw, w związku, z czym 
musiał się odsunąć, choć bardzo niechętnie. Podreptał do łazienki i przemył twarz zimną wodą.

Wrócił do kuchni i zobaczył na stole dwie miski z ryżem, jedną z warzywami i jedną z mięsem. Usiadł przy 
stole i zabrał się za jedzenie, zerkając raz po raz na Mayę.

Po skończonym posiłku pomógł dziewczynie trochę posprzątać, po czym znów usiedli na kanapie.

- Ash, chodź coś porobić.

- Co ty chcesz robić? Mi się bardzo dobrze leży, jest mi ciepło i jestem najedzony, więcej mi nie potrzeba do 
szczęścia.

Ściągnęła brwi i zrobił obrażoną minę. Jednak w końcu dała za wygraną i z błyskiem w oczach zerwała się 
z kanapy.

- Zróbmy coś szalonego! - odwróciła się do chłopaka i spojrzał w jego oczy.

- Pomnożymy przez zero? - odparł sarkastycznie.

- Weź No!

- Nigdzie nie idę, nie chce mi się.

- Prooooszę - zrobiła maślane oczka.

- Nie ma mowy, nie ruszę się stąd.

***

I tak oto znalazł się w wesołym miasteczku, gdzie stał właśnie w kolejce po watę cukrową, dzierżąc w dłoni 
balona z helem i pluszowego misia, które wygrał dla Mayi.

- Dwie małe poprosimy - powiedział po czym spojrzał na dziewczynę - albo wie pani co? Jedną dużą.

Wyszczerzył się jak głupek, na co jasnowłosa wywróciła oczami. Rozejrzał się i zobaczył coś wspaniałego. 
Wielki roller coaster, na którym jeździły wagoniki z namalowanym na bokach smokiem. Uśmiechnął się 
przebiegle i pociągnął ją za rękę.

Wata cukrowa zasłaniała jej cały widok, więc wziął ją i urwał zębami kawałek różowej chmurki. Mina jej 
zrzedła, kiedy zobaczyła gdzie ją zaciągnął. Przełknęła ślinę i spojrzała na Ashtona ze strachem 
wymalowanym na twarzy.

- Ashton, skarbie, czyś ty oszalał?

Zaśmiał się i złapał ją za rękę, splatając palce. Kiedy wchodzili do wagonika, wciąż kurczowo trzymała jego 
dłoń. Przez całą jazdę darła się jak opętana, a chłopak tylko się śmiał, aż rozbolał go brzuch. Łzy leciały po 
jego twarzy, a policzki zrobiły się czerwone.

Wychodząc z kolejki podtrzymał Mayę tak, aby nie upadła. Podeszła do najbliższego kosza na śmieci 
i zwróciła całą zawartość żołądka. Skończyła i poszli usiąść na ławce. Ashton, nadal śmiejąc się do rozpuku, 
przyciągnął dziewczynę do siebie, jednak go odepchnęła.
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- Oj nie złość się no - Mówił.

- Mówiłam, że mam chorobę lokomocyjną i cholerny lęk wysokości!

- Wiem, przepraszam, obiecuje, że to ostatni raz.

Spojrzała na chłopaka obrażona, jednak, kiedy ją pocałował, cała złość poleciała gdzieś w dal.

Zaczęło się ściemniać, niebo przykryły pastelowe chmury, a wieczorne słońce powoli znikało za horyzontem. 
Szli trzymając za rękę wśród kolorowych tabliczek i neonów, budek z jedzeniem lub grami. Gdzieniegdzie 
spacerowali zakochani nastolatkowie czy grupki roześmianych ludzi. Chcąc wynagrodzić Mayi tą kolejkę, 
wpadł na kolejny pomysł. Pociągnął dziewczynę za rękę w stronę diabelskiego młyna, na co ta zaczęła się 
opierać.

- Obiecuje, że tym razem zatrzymasz tą watę w brzuchu - spojrzała na niego spod byka - Zaufaj mi, będzie 
fajnie.

Ostatecznie dała się namówić i chwilę później siedzieli już w jednej z kabin. Wciskała się we niego 
z zaciśniętymi oczami, kurczowo trzymając się jego koszulki. Był prawie pewien, że nawet nie zauważyła, 
kiedy ruszyli.

- No już, spokojnie, nic się nie stanie - uspokajał ją. - Jestem przy tobie, nie masz się czego bać.

Otworzyła niepewnie oczy i spojrzała na chłopaka. Puściła jego koszulkę i rozejrzała się dokoła. Oczy zaczęły 
jej błyszczeć, kiedy z fascynacją podziwiała miasto nocą.

- Ale tu pięknie... - wyszeptała.

Przyciągnął ją do siebie i spojrzał w jej głęboko niebieskie oczy.

- Dziękuję, Maya.

- Hm? Ale za Co? - zapytała zdziwiona.

- Za wszystko - odpowiedział i pocałował ją.

Resztę jazdy siedzieli wtuleni w siebie, zapatrzeni w zasypiające miasto. 

***

Tym razem zamiast tajemnicy trochę słodsze wydanie. 14 lutego to niezwykły dzień, a konkretniej dzień 
zakochanych. Chociaż miłość powinno się okazywać cały rok, to w ten dzień wszyscy robią to w szczególny 
sposób, obdarowując swoje połówki drobnymi upominkami czy nawet spędzając wspólny czas w niecodzienny
sposób. Kto wie, może właśnie tego dnia zakochacie się po raz pierwszy lub znajdziecie miłość swojego życia.
Na te chłodne dni przesyłam dużo miłości i ciepła. A wy macie już swoje walentynki? :)

Karolina Janicka 
grafika: http://esperanto-cafe.pl/pl/walentynki/
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SPOTKANIE OPŁATKOWE DLA POWSTAŃCÓW

Wigilia Bożego Narodzenia to wyjątkowy dzień. To wspaniały
czas  spędzony  z rodziną  przy  wspólnym stole.  Magia  tych
radosnych chwil wypełnia dom, a domownicy napawają się jej
ciepłem  i  rodzinną  atmosferą.  Mieliśmy  zaszczyt  gościć  
w  naszej  szkole  tych,  którym  zawdzięczamy  możliwość
spędzania wigilii w gronie rodzinnym 10 stycznia 2020 roku
w  naszej  szkole  odbyła  się  wigilia  dla  kombatantów
walczących  w  powstaniu  warszawskim,  na  której  wspólnie
łamaliśmy  opłatek  i  śpiewaliśmy  kolędy  w  cudownej,
wigilijnej atmosferze.

Zamieszanie związane z  przyjęciem gości  w  murach Zośki
było spore,  nikt  nie narzekał na brak zajęcia.  Klasy 1a i  1f
przygotowały  świąteczny  spektakl,  który  mieliśmy  okazję
zaprezentować naszym gościom. Kolorowe światła, muzyka,
taniec, a to wszystko w lekkiej oprawie magii, wdzięku, ale  
i  tajemnicy.  Ja  sama  w  nim  uczestniczyłam,  występując  
i  jestem bardzo zadowolona  ze  wszystkiego,  co  zrobiliśmy
razem. 

Po spektaklu pani dyrektor  podziękowała nam i zaprosiła na
wspólny posiłek do sali gimnastycznej, a kiedy już się w niej
zebraliśmy,  wysłuchaliśmy  krótkich  przemówień  naszych
wspaniałych gości. Przy dzieleniu się opłatkiem nie zabrakło
szczerych, ciepłych słów i uścisków. Jednym z gości była pani
Beata  Tomecka,  emerytowana  instruktorka  teatralna,  która
zostawiła po sobie małą pamiątkę w postaci krótkiego wiersza
wpisanego w księgę gości.

"Dziś w 86 LO im. Batalionu "Zośka" '19 wigilia nieco
spóźniona była 

I "garstkę" kombatantów oraz ich sympatyków i młodzież
skupiła

Wszyscyśmy wielkie i głębokie wzruszenia przeżyli,
Gdyśmy program artystyczny pokazany przez 1 A i F

zobaczyli

Nie dość, że wielokierunkowa choreografia
krystalicznie opracowana była,

To i młodzież dająca z siebie wszystko nas
zaskoczyła

Występ oceniłam na notę powyżej złotego
medalu

Ponieważ każdy jego etap był super w
każdym calu

Część I to dla ducha i super kultury była,
Potem w sali gimnastycznej część druga,

miła wigilia się potoczyła 
Tym, co w już lepszy świat odeszli żeśmy

cześć oddali
A potem opłatkiem się dzielili i nieco

spożywali. 
Za zaproszenie Dyrekcji LO 86 serdecznie

dziękujemy 
I tę wigilię z cudowną młodzieżą na pewno

długo wspominać będziemy. "

Czas,  który  spędziliśmy  razem  z  tymi
ludźmi był cudowny.  Słuchanie opowieści  
z ich życia zbierało uczniów w grupki, a oni
sami  wsłuchiwali  się  i  zgodnie  wybuchali
śmiechem.  Kiedy  patrzyłam  na  twarze
naszych gości, widziałam, że są szczęśliwi.
Po prostu szczęśliwi, że mogą podzielić się 
z  nami  opowieściami,  usiąść  i  wspólnie
zjeść  posiłek,  złożyć  życzenia.  Dziękuję
wszystkim za to, że starali się stworzyć dla
nich  prawdziwe  święta.  Jedna  z  pań
zaproponowała,  że  przyjdzie  do  naszej
szkoły  i  opowie nam coś  więcej,  wszyscy
zgodnie  odparliśmy,  że  jak  najbardziej
jesteśmy na tak. Kolejnym naszym gościem
była  reżyserka  filmów historycznych,  pani
Małgorzata  Brama,  od  której  dostaliśmy
płytę z wyreżyserowanym przez nią filmem
"Generał motyl ".

"Jestem zaszczycona  zaproszenia.  Składam
wyrazy  uznania  dla  dyrekcji,  grona
pedagogicznego i uczniów.  Super występ"

Jako, że było to spotkanie dla kombatantów,
z  radością  mogę  powiedzieć,  że  takowych
również  nie  brakowało.  Tego  wieczoru
gościł  u  nas  między  innymi  jeden  

Z  ż y c i a  s z k o ł y
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Jak poradzić sobie ze stresem, nauką
do matur i nie zwariować?

Czas mija coraz szybciej, tym samym tak
bardzo  brak  go  na  przygotowania  do  matur.
Jedyne, o czym teraz marzysz to zapewne święty
spokój i chwila relaksu. Na pewno czujesz coraz
większy stres przed tym ważnym wydarzeniem 
i zarazem wyzwaniem, które Cię czeka- maturą.
Nawet,  jeśli  teraz  czujesz  jeszcze  spokój  to
zapewne im bliżej będzie do matury tym więcej

będziesz  miał  obaw.  Jednakże  nie  można
całkowicie  dać  się  ponieść  stresowi  
i  negatywnym  emocjom.  Jest  kilka  dobrych
sposobów radzenia  sobie  ze  stresem nie  tylko
przed  maturą,  ale  i  przed  każdym  innym
egzaminem. A wiadomo, że każdego z nas czeka
jeszcze wiele takich momentów w życiu. Przede
wszystkim musisz wiedzieć, że tylko Ty panujesz
nad  sobą  i  swoim  stresem  i  tylko  od  Ciebie
zależy,  czy  poradzisz  sobie  z  utrzymaniem
emocji na wodzy. 

Być może Twój stan wynika ze świadomości,  ile  jeszcze
materiału musisz opanować albo po prostu zawsze stresu-
jesz się większymi wydarzeniami w swoim życiu.  Nieza-
leżnie od przyczyny warto umieć kontrolować swój stres.
Przede wszystkim,  aby to  zrobić  zadbaj o  ilość swojego
snu. Niewysypianie się i efektywne przyswajanie informa-
cji rzadko idą w parze, a co za tym idzie, czujesz, że nie
zdążysz nic zrobić na czas i pogłębiasz uczucie swojego
zestresowania. Czasu jest mało, ale jeśli jak dotąd nie zdą-
żyłeś zbyt wiele powtórzyć to najprawdopodobniej wynika
to z  braku  organizacji.  Rozplanuj  sobie  naukę na każdy

dzień, chociaż po kilka minut  powtó-
rek dziennie, a także znajdź odpowied-
nie otoczenie – własny pokój lub może
kawiarnia?  W  trakcie  nauki  możesz
wypisywać najważniejsze informacje  
i zagadnienia na kartkach lub tworzyć
mapy  myśli,  które  łatwiej  pomagają
przyswoić  nadmiar  materiału.  Warto
też  przerobić  arkusze  maturalne  
z poprzednich lat, aby zapoznać się ze
sposobem jej oceniania,  a  także żeby

Fot. gazeta.pl/Shutterstock

z  walczących  w  Batalionie  "Zośka"  Jakub  Nowakowski,
pseudonim  "Tomek".  Jego  krótkie  przemówienie  było
wzruszające  i  bardzo  ciepłe,  rozgrzało  atmosferę  podczas
wigilii.  
Wszyscy goście śpiewali razem z nami kolędy,  nieważne ile
mieli lat czy kim byli. 

Tamten wieczór w Zośce połączył uczniów 
i nauczycieli,  kombatantów i innych gości  
i  stworzył prawdziwie rodzinne wspomnie-
nia.

Karolina Janicka 

grafika: https://pl.wikipeorgdia./
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sprawdzić siebie.  W ostateczności,  jeśli czujesz,  że masz
naprawdę duże braki możesz skorzystać z kursu maturalne-
go albo chociażby poprosić kolegę lub koleżankę z klasy 
o pomoc z danym zagadnieniem.  Pamiętaj też,  że jest  to
czas Twojej nauki.  Telefon, znajomi i  inne przyjemności
mogą zaczekać. Przyjdzie też czas na relaks, który również
jest ważny i potrzebny. Nie możesz cały czas zadręczać się
też  maturą.  Znajdź  też  czas  na  inne  przyjemności  
np.  na  swoje  hobby,  ale  oczywiście  nie  zapominając  
o nauce. Dobrym sposobem na uspokojenie swoich myśli 
i  relaks  będzie  spacer,  który pomoże  Ci  się  rozluźnić.  
A na sam koniec- przestań myśleć, że nic nie wiesz i że  

jesteś  kompletnie  nieprzygotowany.
Jeśli naprawdę spędziłeś czas na nauce
i słuchałeś na lekcjach to na pewno nic
Cię  nie  powstrzyma  przed  osiągnię-
ciem swojego marzenia o zdaniu matu-
ry i  pójściu  na  wymarzony kierunek
studiów.

Klaudia Tembłowska -Surowiecka

Recenzja serialu „Ania, nie Anna”

Niedawno  miałam  okazję  zobaczyć  serial
„Ania,  nie Anna”, inspirowany znaną każde-
mu  powieścią  „Ania  z  Zielonego  Wzgórza”
autorstwa  Lucy  Maud  Montgomery.  Składa
się  on z  trzech  sezonów,  łącznie  liczących  
sobie 27 odcinków. Pierwszy został wyreżyse-
rowany w 2017  roku,  a  więc  już  jakiś  czas
temu,  a  trzeci,  mający być  finałowym sezo-
nem  serii,  w  Polsce  miał  swoją  premierę  
3 stycznia 2020 roku. Niestety, jedyna legalna
strona, na której można go obejrzeć,  to Net-
flix. 
Na samym początku warto podkreślić,  że se-
rial nie jest ekranizacją, a adaptacją, co stano-
wi znaczną różnicę, zwłaszcza dla tych, którzy
zdecydowali się z nim zaznajomić po przeczy-
taniu serii książek. Moim zdaniem jednak, jest
to jedna z wielu zalet tego tytułu.  Produkcja
podejmuje  zdecydowaną większość oryginal-
nych wątków, a dodatkowo rozwija je i nadaje
im  nowe,  głębsze  znaczenie.  Pozwala  to  
widzom lepiej zaznajomić się z problematyką
i postaciami,  a nawet się z nimi utożsamiać  
i odnaleźć w nich „bratnią duszę”. Nie brakuje
też historii,  których nie mieliśmy szansy po-
znać w pierwowzorze, a które dopełniają cało-
ści, jednocześnie nie pozostawiając w odbior-
cy odczucia, że zostały rozwinięte tylko po to,
by  zapchać  dziury  i  wygenerować  większą
oglądalność. „Ania, nie Anna” jest  świeżym 

i dojrzalszym spojrzeniem na przygody znanej nam
rudowłosej  dziewczynki.  Porusza  o  wiele  więcej
problemów, które towarzyszyły ludziom od zawsze,
ale które z jakichś powodów nie mogły pojawić się
w oryginalnej powieści ― jako przykład mogę po-
dać chociażby panujący w tamtych czasach rasizm,
przyjęte zabobony i normy społeczne, a także gorsze
traktowanie kobiet i, co za tym idzie, feminizm. 
Jednym  z  elementów  serialu,  który  szczególnie
zwrócił moją uwagę, to jego bohaterzy. Są wyjątko-

wo realni,  każdy  
z  nich  ma  swoją
niepowtarzalną
osobowość,  cha-
rakterystyczne dla
siebie  cechy i  hi-
storię.  Trudno ich
nie  polubić.  Po-
nadto  wraz  
z  oglądaniem ko-
lejnych  odcinków
możemy  obser-
wować  zmiany,
jakie  w  nich  za-
chodzą,  nie  tylko

fizyczne,  ale i psychiczne, dzięki czemu naprawdę
łatwo się do nich przywiązać. 
Szczególnego klimatu serialowi dodają ujęcia kame-
ry. Na ekranie możemy oglądać cudowne lasy, pola 
i plaże na Wyspie Księcia Edwarda. Można odnieść
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nawet  wrażenie,  że  oglądamy  świat
oczami  Ani,  która  zawsze  dostrzegała
piękno  nawet  w  najbardziej  przyziem-
nych rzeczach. Może się wydawać, że to
tylko mały detal, ale bez niego seans nie
byłby tak czarujący. 
Niestety muszę  przyznać,  że  jest  jeden
szczegół, który zdecydowanie przeszka-
dza mi w tej adaptacji. Jako że następny
sezon ma nie powstać,  a niektóre wątki
nie  zostały  jeszcze  odpowiednio  
zamknięte,  twórcy postanowili  upchnąć
je  wszystkie  w  ostatnich  odcinkach  
serialu, co zmarnowało nieco ich poten-
cjał. Przykro mi z powodu takiej decyzji,
bo w końcu można byłoby je rozwinąć  

i zakończyć tak, jak powinny być zakończone. Trzeba jed-
nak brać pod uwagę, że to niekoniecznie może być wina re-
żysera,  a Netflixa,  który przecież odpowiada za całą pro-
dukcję. 
Mimo to,  z  czystym sumieniem mogę  polecić „Anię,  nie
Annę”.  Tematyka  może  wydawać  się  nudna,  ale  serial  
potrafi utrzymać ciekawość widza i wzbudzić w nim emocje
— rozbawienie, radość, a w pewnych momentach również
wzruszenie i smutek. Czasami warto wydać trochę pienię-
dzy na Netflixa, nawet na spółkę z rodziną czy znajomymi,
właśnie dla takich serialów, jak ten. 

Oliwia Borucka

foto:  https://pl.ign.com/ania-nie-anna-3-sezon/27508/review/ania-nie-anna-
recenzja-3-sezonu

Sekretarka mówi do zapracowanego biznesmana: 
- Panie prezesie, zima przyszła! 
- Nie mam teraz czasu, powiedz jej żeby przyszła jutro! A najlepiej niech wcześniej zadzwoni, to 
umówisz ją na konkretną godzinę.

*
- Kto to jest prawdziwy narciarz? 
- Człowiek, którego stać na luksus połamania nóg w bardzo znanej miejscowości górskiej, przy 
pomocy bajecznie drogiego sprzętu.

*
Wysoko w powietrzu spotykają się dwa płatki śniegu. Pierwszy pyta: 
- Gdzie lecisz? 
- Lecę w Tatry, na skocznię narciarską. 
- A ja na autostradę, zrobię jakiś karambol samochodowy!

*
Słyszałem w radiu, że jutro ma być 2 razy zimniej niż dzisiaj. Nie mogę się już doczekać, co z tego 
wyniknie. Dziś jest 0 stopni...

*
Zima jest jak kobieta: pięknie wygląda na zdjęciach, ale w rzeczywistości wkurza już od samego 
rana.

Źródło: Internet

Uśmiechnij się, proszę! 




