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WIADOMOŚCI: 
● Artur Bugla, pod opieką 

dydaktyczną Pani Beaty 
Mokrzyckiej, zakwalifikował 
się do III etapu XLVII 
Olimpiady Geograficznej, 
zajmując II miejsce  
w województwie śląskim i IV 
miejsce w kraju. 

● W dniach 9 i 22 stycznia 
miały miejsce zawody 
etapu okręgowego XLVII 
Olimpiady Historycznej. Do 
dalszego etapu przeszło 
dwóch uczniów:Tomasz 
Kandziora oraz Stanisław 
Mroszczak. Ich opiekunem 
jest Pan Łukasz Cyran. 

● W naszej szkole miały 
miejsce wykłady,w których 
udział wzięły klasy 2b, 2fL  
i 2eL. Zajęcia prowadzili 
wykładowcy Uniwersytetu 
Śląskiego w Katowicach:  
Pan dr Łukasz Dawidowski 
oraz Pani dr Anna Brzeska. 

OGŁOSZENIA: 
● Serdecznie zapraszamy do 

wzięcia udziału w drugiej 
ogólnopolskiej olimpiadzie 
języka angielskiego  
z elementami języka 
technicznego LangTECH 
2021.  

● Zachęcamy również do 
wzięcia udziału  
w konkursie  „100-lecie III 
Powstania Śląskiego  
w mojej przestrzeni”  
w formie prezentacji 
multimedialnej. 
 
 
 

Wszystkie informacje można 
znaleźd na stronie 

internetowej lub facebooku 
szkoły! 

 

 
 

 
Gratulujemy osiągnięd  

i życzymy dalszych sukcesów! 
 
 
 
 
 



 
 
 

  

 

 

 

 

 

 Ogólnopolski Dzieo Walki z Depresją 

 
23 lutego jest Ogólnopolskim Dniem Walki z Depresją. Dzieo ten został 
ustanowiony przez Ministerstwo Zdrowia w celu edukacji w zakresie 
depresji. Nasza redakcja poprosiła Panią Annę Rduch, aby podzieliła 
się z nami swoją wiedzą w tym zakresie, a w szczególności tym, jak 
radzid sobie z tą często niewidoczną na pierwszy rzut oka – chorobą. 
 
Czym jest depresja? 
W styczniowym numerze gazetki dośd obszernie opisałam różnego 
rodzaju problemy, z jakimi boryka się dziś młodzież. To nie wyczerpało 
jeszcze tematu. Dzisiaj postaram się krócej opowiedzied o samej 
depresji u młodych ludzi. Jednocześnie bardzo mi zależy na 
podkreśleniu faktu, że chod depresja jest chorobą wymienianą na  
2 miejscu, co do jej powszechności przez raport WHO, a także jest 
uważana za najczęstszą przyczynę samobójstw, to gdy dotyczy młodych 
ludzi bywa lekceważona, umniejszana i często nie leczona w adekwatny 
sposób.  
 
Nie każdy smutek jest depresją, ale jeśli temu smutkowi towarzyszą: 
apatia, wycofanie z relacji, brak snu lub nadmierna sennośd, utrata 
łaknienia lub okresowe objadanie się, bóle głowy, brzucha, problemy 
bólowe w obszarze kręgosłupa, różne dolegliwości natury somatycznej, 
które mogą się zmieniad w czasie. A w obszarze poznawczym: trudnośd  
z koncentracją uwagi, problemy z zapamiętywaniem i uczeniem się, 
nadmierny stres wobec zadao szkolnych, które kiedyś były realizowane 
bez problemu. Do tego brak poczucia sensu życia, brak celu, negatywne 
postrzeganie siebie i swojej przyszłości. To nie są wszystkie z możliwych 
objawów. Czasem depresja jest też zakamuflowana zachowaniami 
ryzykownymi, agresją, nadpobudliwością. Wtedy, tym trudniej ją 
dostrzec, a mimo to możemy mied do czynienia z depresją. 
 
Depresja jest chorobą= Choroby trzeba leczyd i im zapobiegad=  
W przypadku depresji najlepsze efekty leczenia osiąga się łącząc 
psychoterapię z farmakoterapią. To oznacza, że jest potrzebny lekarz 
psychiatra oraz psychoterapeuta. W leczeniu problemów młodych ludzi 



najskuteczniejsze są te oddziaływania, które uwzględniają również 
rodzinę z jej złożonymi relacjami, która dobrze jeśli będzie wspierająca, 
dlatego sugerowana jest praca w paradygmacie systemowym. To 
jednak wymaga indywidualnego podejścia i ustalania sposobu leczenia 
z pacjentem. 
 
Depresja może byd epizodem, ale może też mied swój ciężki przebieg, 
wtedy wymaga czasem leczenia szpitalnego. Im szybsza i skuteczniejsza 
będzie pomoc pacjentowi, tym większa szansa, że nie będzie nawrotów 
depresji. Zatem skuteczna pomoc młodej osobie może oznaczad szansę 
na fajniejsze życie i rozwój.  
 
Nim skieruję kogoś do leczenia psychiatrycznego zawsze rozpoznaję 
stan pacjenta poprzez wnikliwą obserwację i wywiad. Jeśli ja czy Pani 
Pedagog sugerujemy konsultację ze specjalistami to oznacza, że objawy 
są bardzo wyraźne, albo nasilały się ilościowo i jakościowo na 
przestrzeni tygodni. Obie mamy ponad 20 lat doświadczenia i proszę 
wierzyd, że to nie jest pochopne działanie.  
 
Mówię o tym, bo leczeniu przez kontakt z psychologiem lub psychiatrą 
ciągle towarzyszą jakieś kontrowersje, a choroby afektywne u młodzieży 
są podważane i zrzucane na karb dojrzewania, bez zajęcia się 
cierpieniem lub lękiem tego młodego organizmu. 
 

 
Kto najczęściej choruje i czym jest to uwarunkowane? 
Szacuje się, że około 30% ludzi miało lub ma w swoim przeżyciu stan 
depresyjny. Uwarunkowania są różne, każda koncepcja naukowa 
podkreśla nieco inny aspekt przyczyn tej choroby. 
 
Z mojego doświadczenia wynika, że za każdym problemem natury 
psychicznej, czy emocjonalnej stoi jakiś rodzaj cierpienia. Czasem są to 
deficyty w relacjach z ważnymi osobami, czasem jakaś krzywda, innym 
razem brak przestrzeni na określone potrzeby, konflikt wewnętrzny 
wynikający z jakiejś ambiwalencji. Kluczowe są relacje, zdarzenia 
kryzysowe na różnych etapach rozwoju, straty jakie ponosimy. Czasem 
te przyczyny są niejawne dla osoby chorującej. Kierunek pracy 
psychoterapeutycznej będzie między innymi zmierzał do uświadamiania 
sobie własnych potrzeb, czy konfliktów.  Ważne będzie budzenie nadziei, 
że istnieją sposoby na rozwiązanie trudności,która przeminie. 
 
W mediach słyszymy, że pandemia spowodowała wzrost zachorowao na 
depresję. Jak przełożyło się to na Pani pracę? 
Zwiększyła się liczba osób korzystających z pomocy. Zwiększyła się 
liczba osób kierowanych do psychiatry. Zwykłe wsparcie psychologa czy 
pedagoga już nie jest wystarczające. Uczniowie zgłaszają bardziej 
dotkliwe objawy somatyczne i psychiczne, częściej mówią też o takich 
spostrzeżeniach wobec swoich kolegów i koleżanek. Proszą o namiary 
na specjalistów dla uczniów spoza szkoły. Wiem też, że wiele osób szuka 
pomocy niezależnie. Często przychodzą też już z diagnozą i wdrożoną 
farmakoterapią. To jest zjawisko nasilające się od lat. Pandemia 
sprawia, że sposób objęcia pomocą uczniów stał się bardziej 



skomplikowany. Prawdziwe skutki pandemii i izolacji będziemy widzied, 
gdy wrócimy do szkoły. Gdy pojawi się Kuba lub Małgosia i opowie  
o swoim świecie wewnętrznym, o samotności i lęku przed ludźmi, a także 
o tym,jakie wytworzyli u siebie sposoby na przetrwanie. Dopiero wtedy 
też dowiemy się o stratach, o bliskich, którzy zmarli lub borykają się ze 
skutkami choroby. O lęku przed utratą kogoś, o lęku o siebie. Czeka nas 
proces szacowania strat. To będzie generowało kolejne koszty. 
 
Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) ustaliła według prognoz, że do 
2030 roku depresja będzie na pierwszym wśród najczęstszych 
występujących chorób. Dlaczego chorzy wstydzą się poprosid o pomoc? 
Te szacunki co do depresji istniały jeszcze przed pandemią. Nie wiem 
czy obecnie nie nastąpi to wcześniej.Boimy się zawsze tego, czego nie 
rozumiemy. Niestety ciągle jeszcze wiedza o problemach natury 
psychicznej czy emocjonalnej jest na poziomie niesprzyjającym do 
ujawniania się z własnymi trudnościami. Mamy czasy, w których promuje 
się kult sukcesu, zdrowia i młodości. Młodzież skrzętnie ukrywa swoje 
problemy przed rówieśnikami, żeby nie przeżyd odrzucenia, przed 
rodzicami, żeby ich nie zawieśd sobą. Wstyd za to, co czuję, jaki jestem, 
co mnie spotyka, jest powszechny. Gdy wiem, że ktoś ma dobre relacje 
rówieśnicze i proponuję, żeby zaczął rozmawiad z przyjaciółmi o lęku, 
powodach smutku czy wstydu. Okazuje się, że jest to temat istotny  
w życiu każdego, ale nie wiedzieli o tym, bo większośd ludzi starając się 
o dobrą pozycję w świecie, ulega wrażeniu, że tylko mając sukces, 
możemy mied przyjaciół. Gdy zaczynają rozmawiad o prawdzie 
emocjonalnej jaka w nich jest nagle relacje zaczynają byd bardziej 
autentyczne i bliskie. Wtedy stają się też czynnikiem chroniącym, 
naturalnym źródłem wsparcia. W tych okolicznościach łatwiej szukad 
nadziei i rozwiązao. Łatwiej przetrwad bezradnośd. 
 
Jak można walczyd z depresją i czy „wygrana” jest możliwa i trwała  
w skutkach? 
Leczyd, nazywad po imieniu, szukad ratunku, wsparcia i sposobów na 
przetrwanie. Otwierad się wzajemnie na siebie, dawad sobie czułośd, 
akceptację, troskę. W rodzinach sprawdzid czy sposoby okazywania 
miłości nie zardzewiały w ferworze obowiązków, czy na pewno siebie 
słyszymy. 
 
Depresję można skutecznie leczyd.  
 
Kolejne dane nie nastrajają optymistycznie, izolacja, przygnębienie 
można trwad o wole dłużej niż przewidywano. Jaką literaturę, muzykę, 
sport, rodzaje relaksacji poleciłaby Pani naszym uczniom  
i nauczycielom.  
To jest zawsze trudne dla mnie pytanie. Jako psychoterapeuta nie 
udzielam rad. Zwykle w rozmowach z pacjentem wspólnie szukamy tego, 
co jest dobre dla tej osoby. Bo każdy z nas ma swoją własną historię  
i tylko sobie znane potrzeby.  
 
Dobrze jest się inspirowad czymś, zaciekawiad, dziwid i rozwijad pasje. 
One zwykle ocalają.  
 



Bardzo mocno przestrzegam przed wersją: „jakbyś się wziął za jakąś 
robotę, to byś nie miał depresji”; „jak ci źle to idź pobiegad”; „weź się 
czymś zajmij, poczytaj coś mądrego”. Bo te wszystkie rzeczy działają do 
pewnego punktu. Gdy pojawia się choroba afektywna, wszystko co 
cieszyło, już nie cieszy. W to miejsce pojawia się stan anhedonii, 
beznadziei i te zachęty są przeżywane jako stan jeszcze większego 
opuszczenia i niezrozumienia. 
 
Jako zalecenia profilaktyczne zachęcam do stanu równowagi pomiędzy 
różnymi obszarami naszego  życia. Kontakt ze sztuką, przyrodą, 
sportem, rekreacją - oczywiście tak. Kontakt z ludźmi, z którymi relacje 
mnie koją, inspirują - oczywiście tak. Równoważenie intelektu z czuciem  
- tak. Treningi autogenne, relaksacja, medytacja, modlitwa - tak. Na to 
trzeba spojrzed absolutnie indywidualnie wsłuchując się we własne 
potrzeby. Jeśli moje dotychczasowe sposoby nie działają, to może 
warto podeprzed się specjalistyczną pomocą, również w zgodzie  
z własną potrzebą. Dbajmy o siebie wewnętrznie i o siebie wzajemnie.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Split (2016) 

 
Split to thriller psychologiczny. Opowiada 
historię trzech dziewcząt, które zostają porwane 
przez mężczyznę, który choruje na zaburzenia 
tożsamości, posiada on bowiem w sobie aż 23 
osobowości. Aby wydostad się żywo z rąk 
porywacza, muszą dojśd do tego, które  
z osobowości są skłonne im pomóc, a które 
stanowią niebezpieczeostwo. W tym samym 
czasie poznajemy też historię mężczyzny, 
towarzysząc mu w spotkaniach z psychiatrą, 
która próbuje dociec, dlaczego otrzymuje 



niepokojące maile od mężczyzny, jednocześnie próbując dowieśd, że 
jego choroba to nie zaburzenie, lecz szansa na pokazanie pełni 
ludzkiego umysłu. 
 
Mimo, że przez większośd czasu fabuła jest raczej spokojna, cały czas 
towarzyszy nam uczucie niepokoju i przeczucia, że nie znamy całej 
prawdy, a przed nami czeka nieznane. Takie uczucia towarzyszą 
widzowi praktycznie do samego kooca filmu. Jednocześnie poznajemy 
też historię jednej z ofiar, dostrzegamy podobieostwa między 
bohaterami i widzimy nid zrozumienia. Film idealnie dawkuje wiedzę, nie 
rzuca nam wszystkiego pod nogi, ale też nie pozostawia 
niedopowiedzeo. Aktorstwo także zasługuje na uznanie. James McAvoy 
tak naprawdę wciela się w kilka diametralnie różnych postaci, za 
każdym razem oddając ich pełną krasę. Film pozostawia poczucie, że 
chcemy więcej, że jest jeszcze miejsce do rozwinięcia, ów dzieło ma też 
swoją kontynuację (Glass 2019). 
 
Mamy dla Was, również inne propozycje filmowe od naszego kolegi 
Krzysztofa Kurdzieja, na marcowe wieczory. Zapraszamy do małego 
seansu z takimi ekranizacjami jak: 

- To nie jest kraj dla starych ludzi (2007) 
- Dwunastu gniewnych ludzi (1957) 
- (Nie)znajomi   (2019) 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŻRÓDŁA:https://live.staticflickr.com/65535/49720176831_5d1e7e4569_m.jpg 
 https://www.filmweb.pl/film/%28Nie%29znajomi-2019-830289 
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Wywiad z Naszym kolegą Piotrem Wawrzynkiem z klasy 2el, którego 
pasją jest taniec.  Jego choreografie podbijają rybnickie sceny ! 

 
Od ilu lat taoczysz i jak wyglądał Twój początek? 
Taoczę już 12 lat, a zaczęło się tak, że moja mama zapisała mnie na zajęcia  
w studiu tanecznym. 
 
Skąd u Ciebie wzięła się taka pasja? 
Odkąd pamiętam, zawsze kiedy usłyszałem muzykę, to zaczynałę taoczyd.  

 
W jakim zespole i gdzie 
odbywają się Twoje 
treningi? 
Aktualnie jestem członkiem 
grupy XBesty i taoczymy  
w Studio Taoca Check This 
Out w Rybniku oraz chodzę 
do grupy Reflex i trenujemy 
w Młodzieżowym Domu 
Kultury również w tym 
samym mieście. 
 
 
 

Jak często spotykacie się z zespołem, by dwiczyd Wasze choreografie? 
Z ekipą XBesty widuje się co dwa tygodnie, natomiast z grupą Reflex -  dwa 
razy w tygodniu. 
 
Z ilu osób składa się Twój zespół? 
XBesty to grupa licząca 4 osoby, a Reflex liczy 11 osób. 
 
Skąd bierzecie muzykę do występów (korzystacie z gotowych utworów czy 
macie od tego “ludzi” )? 
Przeważnie korzystamy z gotowych utworów, lecz często coś w nich zmieniamy 
lub ulepszamy. 
 
 
 
 



Jak wyglądały Twoje pierwsze wyjazdy na zawody? 
Pierwsze wyjazdy zaczęły się, kiedy miałem 8 lat. Pamiętam, że były one bardzo 
stresujące (teraz też są) i bałem się wyjśd na scenę. Aktualnie czuję się na niej 
jak w domu. 
 
Jakie jest Twoje największe osiągnięcie do tej pory? 
Myślę, że największym osiągnięciem do tej pory jest,  gdy podczas zawodów 
tanecznych „Tancbuda” z ponad dwustu uczestników, byłem w najlepszej 
ósemce. To było moje pierwsze tak wielkie osiągnięcie i nigdy tego nie 
zapomnę. 
 
Czy łatwo jest pogodzid treningi z nauką w szkole? 
Gdy trenuje się już od dwunastu lat, to można się przyzwyczaid do braku czasu 
i planowania go w taki sposób, aby mied też czas na naukę. Niekiedy jest 
ciężko, ale wystarczy się zmotywowad. 
 
Czy posiadasz jakieś rytuały, które wykorzystujesz przed ważnym występem? 
Nie posiadam żadnych rytuałów przed występem. Jedyne co, to zawsze mówię 
sobie, że jak na treningu wychodzi, to teraz też wyjdzie. 
 
Jaki jest Twój aktualny cel, na którym się najbardziej skupiasz? 
Aktualnym moim celem jest to, aby dwiczyd jak najwięcej nad techniką w taocu, 
ponieważ jest bardzo ważna. 
 
Czy masz swojego idola, który jest dla Ciebie inspiracją? 
Nie posiadam idola, natomiast mam wokół siebie ludzi, którzy są dla mnie 
codzienną inspiracją i przyjaciółmi. 
 
 
 

 

 
 



 
Jakiś czas temu jako Dobra Rada 
zostaliśmy zaangażowani do 
nagrania filmu promującego naszą 
szkołę w ramach rybnickich targów 
edukacyjnych. Na początku 
musieliśmy  wymyślid, w jaki sposób 
ugryźd ten temat, po kilku naradach 
w naszym gronie, jak i w gronie 
nauczycieli, wpadliśmy na pomysł, 
żeby wcielid się w reporterów oraz 
przestawid naszą szkołę  

w programie informacyjnym „Powstaocy TV”.  Gdy mieliśmy już pomysł, a także 
scenariusz poprosiliśmy  kilka osób o pomoc i wyruszyliśmy do budynku,  
o którego istnieniu już prawie zapomnieliśmy. Praca nad filmem bardzo nam 
się podobała głównie przez to, że 
mogliśmy  zobaczyd się po kilku 
miesięcznej przerwie. Wpływ na nasz 
ogromny entuzjazm miało również 
zwolnienie z lekcji. Jednak pomimo 
tego zapału praca nie należała do  
łatwych. Głównie przez schody, które  
przypomniały nam, jak potrafią 
zmęczyd, szczególnie gdy 
nagrywając ostatnie piętro, 
zapominaliśmy czegoś na parterze. 
Na trud pracy wpływ miało to, że 
niektóre sceny nagrywaliśmy kilka, kilkanaście czy kilkadziesiąt razy. Po 
zakooczeniu dwudniowej przygody z kamerą w szkole, materiał oddaliśmy do 
dziewczyn z klasy 2eL, które zajęły się montażem w fenomenalny sposób. Jeśli 
jesteście zainteresowani obejrzeniem tego filmu, to znajdziecie go na stronie 
edukacja.Rybnik.eu . Serdecznie zachęcamy do krótkiego seansu. 
Potraktujecie film z lekkim przymróżeniem oka oraz przypomnijcie  sobie jak 
wygląda nasze liceum. 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 



Joy Division → New Order 
 
Jeśli interesuje Was, co stało się z Joy Divsion – jednym z najbardziej 
szczególnych zespołów drugiej fali brytyjskiej inwazji, o których albumie 
mówił poprzedni kącik, to chętnie Wam opowiem, jak ich historia 
potoczyła się ku koocowi. Otóż mam smutne wieści- brytyjska grupa 
muzyczna rozpadł się w 1980 roku, po samobójczej śmierci wokalisty 
Iana Curtisa. Na jego miejsce członkowie założyli New Order - coś  
o czym dzisiaj przeczytacie. Nazwa nawiązuje do „nowego porządku”, 
jaki miał nadejśd po śmierci I. Curtisa, ponieważ pozostali członkowie 
twierdzili ,że sama jego postad zbyt definiowała muzykę, którą tworzyli. 
Pozostanie pod banderą Joy Division nie wchodziło w grę. Chcieli oni 
również zerwad z pesymistycznym przekazem i wydźwiękiem muzyki, 
którą grali. 

New Order zaczynając swoją przygodę, całkowicie zmienił swoje 
brzmienie na dużo bardziej rytmiczne, elektroniczne i taneczne= 
Niektórzy początek ich brzmienia porównują do zespołu Kraftwerk, 
który był znany z swojego dyskotekowego brzmienia. W 1983 pojawiła się 
płyta, która jest arcydziełem, chociaż znajdują się na niej tylko  
2 piosenki. Płyta to 12” (calowy) singiel, który na talerzu gramofonu 
osiąga 45 obrotów na minutę (RPM). Mowa oczywiście o “Blue Monday”. 
Krążek ten został ikoną muzyki dyskotekowej. Grał go każdy DJ , a ludzi 
do taoca wabiła rytmicznośd basu, „podskakująca” gitara elektryczna, 
syntezator czy klik będący wisienką na torcie zastosowanych efektów. 
Na stronie B (druga strona płyty gramofonowej) znajduję się piosenka 
The Beach, która również ma coś w sobie, jednak jest podobna budową 
do “Blue Monday”. Oceocie sami ,którą wolicie i odezwijcie się do nas. 
Płyta osiągnęła status legendarnej, będąc do tej pory najlepiej 
sprzedanym singlem wszechczasów, w koocu kto, by nie brał tak 
idealnego singla ;). 
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Niezwykle interesująca rozmowa z nauczycielem fizyki - Panem 
Przemysławem Kaznochą. Zapraszamy do przeczytania! 

 
Czy jest Pan absolwentem Naszej szkoły? 
Kooczyłem szkołę niedaleko Powstaoców - Technikum w Zespole Szkół 
Mechaniczno – Elektrycznych na kierunku elektronika ogólna. Zresztą czasami 
na lekcjach o tematyce związanej z prądem o tym uczniom wspominam. 
 
Co jest najtrudniejsze w byciu nauczycielem według Pana? 
Ktoś kiedyś powiedział, że jeśli lubisz swoją pracę, to nie przepracujesz ani 
jednego dnia. Ja swoją pracę lubię, stąd nie odczuwam wielu jej trudów.  
Z mojej perspektywy trudnośd w byciu nauczycielem fizyki polega na tym, że 
jest to trudny przedmiot dla ucznia. Od zawsze chciałem, by wszyscy uczniowie 
rozumieli to, co mam im do przekazania na lekcjach. Wymaga to jednak 
wyobraźni opartej na prawach i zasadach fizycznych, a tę wyobraźnię 
najlepiej kształtują doświadczenia. W miarę możliwości staram się je 
przeprowadzad na lekcjach, jednak bardzo często ogranicza mnie czas, który 
mogę na nie przeznaczyd. 
 
Czy już na etapie liceum, wiedział Pan, że chce zostad nauczycielem fizyki? 
Zdecydowanie nie. Trochę to los rzucił mnie w tę stronę. W czasie studiów, 
okazało się, że fizyka jest zdecydowanie bardziej fascynująca, ciekawa  
i zajmująca, niż wydawało mi się w technikum. Wpływ na to miały wybrana 
specjalizacja: fizyka doświadczalna w zakresie fizyki plazmy. Dodatkowo, 
podczas zajęd z dydaktyki fizyki, usłyszałem od Pani profesor, że podobno 
mam predyspozycje do bycia nauczycielem, w co uwierzyłem . 
 
Jaki dział fizyki jest według Pana najbardziej interesujący i dlaczego? 
Pytanie, na które trudno wprost odpowiedzied. Myślę, że każdy z działów fizyki 
ma w sobie coś, co można polubid, zagłębiad. W moim przypadku, myślę, że to 
astronomię postawiłbym na pierwszym miejscu. Mając kilkanaście lat temu 
nieco więcej czasu, oddałem się astronomii nieba i obserwacjom 
astronomicznym. To coś, co myślę że, każdemu może sprawiad frajdę, jeśli 
uświadomimy sobie dodatkowo, że obserwujemy historię Wszechświata. 
Przecież obiekty znajdujące się w Drodze Mlecznej, które można obserwowad 
są odległe od nas o dziesiątki tysięcy lat świetlnych, czyli dociera do nas 
światło wysłane w czasach, gdy tereny obecnej Polski zajmowały wtedy jeszcze 
lodowce. 
 
 
 



Jakie są Pana zainteresowania/hobby? 
Zdecydowanie turystyka górska. Niestety, czasu pozostaje niewiele, ale  
w górach znajduję przede wszystkim spokój i wyciszenie. Lubię sport, niestety 
po dośd poważnej kontuzji 10 lat temu, musiałem ograniczyd jego uprawianie 
do jazdy na rowerze i szachów. Wcześniej to siatkówka, pośród wszystkich 
sportów, była na pierwszym miejscu. Trenowałem ją od 6 klasy szkoły 
podstawowej i mogę śmiało powiedzied, że sporą częśd swojego życia 
spędziłem na parkiecie. 
 
Jakie jest Pana największe marzenie? 
Wiele marzeo już się spełniło: mam wspaniałą żonę, cudowne dzieci, które 
sprawiają wiele radości i powodują, że uśmiech często gości na mojej twarzy. 
Takim marzeniem - wyzwaniem na ten rok jest zdobycie Korony Gór Polskich 
wraz z rodziną. Liczę na to, że pogoda i zdrowie dopiszą. Chciałbym, by dzieci, 
dzięki temu uświadomiły sobie, że warto stawiad sobie trudne zadania  
i małymi kroczkami dążyd do wyznaczonego celu, pomimo trudności, które na 
pewno w czasie wędrówek się pojawią. 
 
Czy ma Pan jakieś motto życiowe? Jeśli tak, to jakie? 
Odpowiedzią na to pytanie nie będzie żaden cytat czy sentencja, bo takich nie 
przytoczę. Staram się w życiu czerpad radośd z tego, co mnie otacza, 
dostrzegad pozytywy w drobnych gestach, słowach. 
 
Czy chciałby Pan coś jeszcze przekazad Naszym uczniom? 
Chciałbym byście rozwijali swoje pasje, bo one są niezwykle ważne i stanowią  
o Waszej wyjątkowości. Byście znajdowali w sobie siłę do samorozwoju i pracy 
nad sobą. Byście potrafili zarażad uśmiechem i pozytywną energią innych 
ludzi, którzy Was otaczają. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

David, Geoff i ponad 30 tys. km na nieznanych drogach 
 
Dwóch emerytowanych dziennikarzy. Jeden używany, lecz odnowiony 
samochód terenowy. Zero doświadczenia oraz minimalna wiedza  
o mechanice. Jasno określony cel: stolica Mongolii, paostwa stepów, 
pustyo i jurt. 



 
Kiedy BBC postanowiło zredukowad liczbę pracowników, David Treanor 
oraz Geoff Stayton, którzy i tak zbliżali się już do emerytury, 
zdecydowali się dobrowolnie odejśd. Jednak nie mieli zamiaru udad się 
na spokojny, zasłużony odpoczynek. Pragnęli czegoś dokonad. Najlepiej 
Czegoś przez wielkie “C”. Całkiem przypadkowo znaleźli w gazecie 
ogłoszenie o charytatywnej organizacji Save the Children, poszukującej 
wolontariuszy chętnych do odbycia samodzielnej wyprawy do Ułan 
Bator, podczas której zebraliby pieniądze na pomoc mongolskim 
dzieciom.  
 
“Podejmiemy się tego=”- zdecydowali, ale szybko zaczęły pojawiad się 
wątpliwości. Żaden z nich, nawet w najmniejszym stopniu, nie znał się na 
pojazdach ani tym bardziej na ich naprawianiu. Poza tym zgoda 
oznaczałaby długie kilometry jazdy przez dzikie, wyboiste drogi bez 
asfaltu. Należało liczyd się z błotem, odkopywaniem kół samochodu  
z piasku na pustyni, przeprawami przez niecywilizowane obszary. 
Podróż miała trwad wiele dni, w różnych warunkach pogodowych,  
a noce niekoniecznie spędzało, by się w hotelach czy chociażby 
skromnych schroniskach. Czy w krajach Europy Wschodniej i Azji 
znajdzie się miejsce na bezpieczne rozbicie namiotu lub przespanie się 
w aucie? A co jeśli na środku pustkowia wydarzy się awaria? Im dłużej 
myśleli nad swoim pomysłem, tym więcej wątpliwości rodziło się w ich 
głowach. Ale mimo wszystko nie zrezygnowali.  
 
Na początku długo szukali odpowiedniego pojazdu oraz osoby, która 
pomogłaby go odnowid. Potem zaopatrzyli się w mapy, ustalali mniej 
więcej plan trasy, próbowali podszkolid się nieco w mechanice< 
Wreszcie nadszedł dzieo, w którym wyjechali z Londynu samochodem 
zapakowanym po brzegi. I ruszyli. Najpierw przez Francję, Belgię, 
Niemcy, Polskę, Ukrainę. Następnie dołem Rosji, przejeżdżając przez 
Kazachstan. Wieczorami zatrzymywali się w różnych miejscach, 
kosztowali kultur danych paostw. Nie był to wygodny odpoczynek  
w stylu typowej wycieczki krajoznawczej, chod oczywiście na zwiedzanie 
również znaleźli trochę czasu. Nie obeszło się bez problemów  
i momentów, w których tracili chęci i nadzieję na dotarcie do celu. 
Doświadczali trudów jazdy po podziurawionych drogach i pustynnych 
piaskach w czasie deszczu. Pojawiły się kłopoty przy przeprawach przez 
wielokilometrowe odcinki trasy bez śladów jakiejkolwiek cywilizacji i przy 
kontrolach na granicach.  



Ostatecznie jednak 
zmęczeni “dotoczyli 
się” do Ułan Bator, 
a na cele charytatywne 
przekazano sporą 
sumę pieniędzy. 
Trzeba przyznad, że 
David Treanor  
i Geoff Stayton nie 
mają sobie równych, 
jeśli chodzi o ciekawe 
spędzanie emerytury! 
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Związku z trwającą pandemią, która zamknęła nas w domach 
przed komputerami, poprosiliśmy Panią Sabinę Kotyrbę, by 

przedstawiła nam, jakie zmiany gospodarcze zostały 
wywołane przez zamknięcie gospodarki 
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W zeszłym roku w marcu rozpoczęły się obostrzenia związane  
z ograniczeniem rozwoju wirusa.  Wprowadzono pierwsze zmiany, 
wszyscy mieliśmy nadzieję, że dzięki takim działaniom świat szybko 
uwolni się od nieznanego wroga.  Eksperci sygnalizują, że tym roku 
będą odczuwalne już poważne skutki dla gospodarki w związku z tą 
sytuacją.  Szczególnie zagrożone są małe przedsiębiorstwa nie 
posiadające rezerw finansowych, wiele z nich jako sposób na 
przetrwanie obrało obniżenie wynagrodzenia, by uniknąd zwolnieo  
i zmniejszyd straty.  Około 50% przedsiębiorców odczuwa już recesję lub 
w niedługim czasie odczują zapaśd gospodarczą.  

W początkowych okresach widoczna była bardzo duża niepewnośd 
przedsiębiorców, w związku z nową sytuacją, jednak patrząc  
z perspektywy czasu, firmy sięgnęły do swojej kreatywności, 
uruchamiając nowe modele biznesowe, przeprofilowały swoją 
działalnośd i oswoiły się trochę z nową sytuacją.  Oczywiście nie dotyczy 
to wszystkich przedsiębiorców, w lutym wskaźnik ogólnego klimatu 
koniunktury kształtował się w większości obszarów gospodarki nadal na 
ujemnym poziomie. Najbardziej pesymistycznie oceniają koniunkturę 
podmioty z sekcji zakwaterowania i gastronomii. Jedynie firmy z sekcji 
informacji i komunikacji formułują pozytywne oceny koniunktury. 

Przyglądając się zmianom na rynku pracy, liczba bezrobotnych 
zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła w koocu grudnia 2020 r. 
1046,4 tys. (w tym 561,6 tys. stanowiły kobiety) i była wyższa od 
zanotowanej w koocu września 2020 r. o 22,7 tys. (tj. o 2,2%) oraz wyższa  
o 180,1 tys. (tj. o 20,8%) w porównaniu z koocem grudnia 2019 r. Stopa 
bezrobocia w ujęciu rocznym zwiększyła się, w styczniu wyniosła 6.5%  
(w województwie śląskim wynosi 5.1%, powiat rybnicki 7,2%, miasto Rybnik 
4,7%)  

Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) przewiduje dla 
Polski, że wzrost bezrobocia wpłynie na ograniczenie konsumpcji,  
a utrzymująca się niepewnośd w gospodarcza, będzie miała wpływ na 
inwestycje prywatne, ograniczając ożywienie gospodarcze.  Podkreśla 
się też zjawisko histerezy, krótkookresowego zmniejszenia popytu, które 
może przynieśd długoterminowe skutki w postaci trwałego spadku 
zatrudnienia i produkcji oraz wzrostu naturalnej stopy bezrobocia. 

Przedsiębiorstwa i gospodarstwa domowe to naczynia połączone,  
w kryzysie gospodarczym widad to najmocniej.  Przedsiębiorcy, którzy 
przetrwają muszą otrzymad wsparcie konsumentów oraz paostwa. 
Konsumenci w obecnej sytuacji deklarują, że chętniej sięgają po 
produkty krajowe, zamawiają jedzenie w restauracjach, by wesprzed 
lokalnych przedsiębiorców. Gospodarstwa domowe wyrabiają” nowe 
nawyki” ,zarządzając swoim budżetem domowym. 

W naprawieniu szkód gospodarczych i społecznych, jakie wyrządziła 
pandemia koronawirusa, Komisja Europejska, zatwierdziła plan 



odbudowy dla Europy. Ma on pomóc w wyjściu z kryzysu oraz zapewnid 
podstawy dla bardziej nowoczesnej i zrównoważonej Europy. 

 
Źródła:    https://stat.gov.pl     https://www.gov.pl 
https://www.pb.pl/eksperci-w-2021-r-gospodarcze-skutki-pandemii-beda-
odczuwalne-bardziej-niz-rok-wczesniej-1109008 
https://www.consilium.europa.eu/pl/policies/coronavirus/covid-19-economy 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ostatnio mieliśmy możliwośd przeprowadzenia wywiadu z Panem 
Adamem Gizą - absolwentem naszej szkoły, a obecnie dziennikarzem 
jednej z największych  stacji telewizyjnych w Polsce. Zapraszamy do 

czytania! 

 

W jakich latach uczęszczał Pan do 
naszej szkoły? O jakim profilu 
wybrał Pan klasę i kto był Pana 
wychowawcą? 
Maturę pisałem w 2007 roku. 
Chodziłem na tak zwany ,,biol-
chem”, a moją wychowawczynią 
była Pani Marzena Bajorska  
- nauczycielka języka polskiego. 

Jak Pan wspomina czasy liceum? 
Lata liceum wspominam bardzo 

dobrze. Istniała rywalizacja pomiędzy Naszą szkołą a II LO, więc kiedy 
się dostałem do Powstaoców, odczuwałem pewnego rodzaju elitarnośd, 
że będę uczęszczał do jednej z najlepszych szkół w Rybniku. Byłem 
bardzo dumny, że mogłem tam chodzid. Miałem w klasie masę 

https://stat.gov.pl/


różnorodnych ludzi, przysparzaliśmy różnych kłopotów, np. założyliśmy 
forum, na którym komentowaliśmy nauczycieli, pisaliśmy o tym, jak uczą, 
niekoniecznie były to miłe słowa. Mieliśmy też dużo fajnych momentów, 
np. wycieczki szkolne lub spotykaliśmy się co weekend, dzięki temu 
tworzyła się super społecznośd taka jak w amerykaoskich filmach. 
Wszyscy się wspieraliśmy i trzymaliśmy się razem. Ja wówczas 
trenowałem sport, byłem w kadrze narodowej w triathlonie, w związku  
z tym byłem w szkole dośd rozpoznawalny. Czułem też, że inni uczniowie 
mi kibicują, a także wspierają mnie. Nawiązały się  przyjaźnie na lata. 
Dalej utrzymuję kontakt z kolegą Rafałem, który aktualnie jest 
onkologiem w szpitalu w Katowicach lub z Kamilem, który pracuje na 
portalu Onet. To właśnie znajomośd z Kamilem sprawiła, że chciałem 
zostad dziennikarzem, ponieważ on już wiedział, kim chce zostad, a ja 
szukałem swojej drogi. Dzięki niemu ją znalazłem. Bardzo fajne są 
spotkania po latach i takie ,,sprawozdania” ze swojego życia. Okazuje 
się wtedy, że po Naszej szkole można robid naprawdę niesamowite 
rzeczy w różnych branżach. Czasy liceum to beztroskie lata, do których 
chętnie bym powrócił.  

Jak zaczęła się Paoska przygoda z dziennikarstwem? Od kiedy Pan 
wiedział, że chce zostad dziennikarzem? Czy miał Pan jakiś idoli, za 
którymi podążał? 
Kiedy trenowałem sport to w różnych rybnickich mediach typu “Nowiny”, 
“Gazeta Rybnicka” pisano o moich sukcesach - nagle zacząłem oglądad 
ten zawód od drugiej strony. Po maturze, kiedy mieliśmy trzy miesiące 
przerwy, zapisaliśmy się z Kamilem, o którym wcześniej wspominałem na 
praktyki do “rybnik.com.pl”, gdzie pod okiem Wacława Wrany 
zdobywaliśmy pierwsze kroki. Doskonaliłem się także pod skrzydłami 
Pana Janusza Rzymanka, w Miejskim Programie Informacyjnym telewizji 
kablowej. Wtedy poczułem, że to może byd fajna przygoda. Zacząłem 
studiowad dziennikarstwo na Uniwersytecie Śląskim, a potem już się to 
tak potoczyło z górki. Obserwowałem wielu dziennikarzy, np. Marka 
Czyż czy Kamila Durczoka. Głównie śledziłem dziennikarzy ze Śląska, 
ponieważ udowadniali, że mimo pochodzenia z małej miejscowości  
można coś osiągnąd.  

 

Czy trudno było Panu przebid się do wielkiego świata? Jak to 
wyglądało? 
Zacząłem mieszkad w Katowicach i dostałem pewnego dnia informacje, 
że otwiera się nowa telewizja na Śląsku i są castingi. Napisałem maila, 
bardzo niezobowiązującego. Moja biografia sportowa sprawiła, że 
zostałem zapamiętany. Zaproszono mnie na próbę kamerową i już kilka 
dni później prowadziłem wiadomości sportowe. Była to telewizja, która 
powstawała, więc wybaczała wiele błędów. Wszyscy się tam uczyliśmy. 



Dyrektorem był Sławomir Zielioski, który nam dużo podpowiadał oraz 
prowadził nas. Nie posiadałem wtedy rodziny, siedziałem w telewizji od 
rana do wieczora i się uczyłem. Mieliśmy tam niezłą szkołę życia. 
Pracowałem tam 8 lat. Najważniejsze jest to, żeby próbowad. Ja 
chciałem wykonywad ten zawód, zgłosiłem się na casting bez wielkiej 
nadziei na pracę, a kiedy dostałem szansę, to miałem ogromną 
determinację i chęd rozwoju.  

Czy mógłby nam Pan zdradzid tajniki, sekrety dobrego dziennikarza? 
Potrzebna jest na pewno duża wiedza ogólna. Przychodząc do pracy 
dostaje trzy ważne tematy do omówienia. Ostatnio były to: co to jest 
luka w VATcie, dlaczego warto walczyd z przestępcami podatkowym; 
drugi temat to rynek dronów w Polsce; a  trzeci to pył znad Sahary. Nie 
ma czasu na wykuwanie na pamięd tylu informacji tylko trzeba zrobid 
tzw. “research” i na jego podstawie przygotowad się do programu. 
Ogromna wiedza ogólna i ciekawośd świata powodują łatwośd 
poruszania się w tym zawodzie. Kolejną ważną sprawą jest dykcja,  
a także prezentacja sceniczna. Jeśli ktoś wie, że chce w przyszłości byd 
dziennikarzem musi nad tym dużo pracowad. Występy publiczne nie 
powinny sprawiad problemów. Każdy dobry redaktor powinien mied  
z tego fun, a nie stres i zakłopotanie. Dlatego warto się oswajad ze 
sceną, chcąc wiązad przyszłośd z tą pracą. Dzisiaj kiedy wchodzę do 
studia nie czuje już żadnego stresu, jest to tzw. rutyna zawodowa. 
Potrzebne jest przekonanie, że widzowie chcą Cię oglądad i że zrobisz 
to dobrze. O problemach osobistych musimy zapomnied, nie można 
przekładad negatywnych emocji na odbiór antenowy. Bogate 
słownictwo, liczne metafory i tzw. “pływanie” po temacie to kolejne 
bardzo przydatne umiejętności w zawodzie.  

Czy czuje Pan jakąś presje związaną z tym, że pracuje Pan dla jednej  
z największych telewizji w Polsce? 
Presja jest związana z tym, że połowa ludzi nienawidzi pracowników 
telewizji polskiej, a połowa ich kocha, wiąże się to z hejtem. Spotykam się 
z nim dośd mocno i często, np. w komentarzach w mediach 
społecznościowych. Społeczeostwo patrzy na to czarno-biało, a my 
dziennikarze podchodzimy do tego bardzo profesjonalnie, ponieważ 
kolegujemy się z rówieśnikami zawodowymi z innych stacji. Presja 
społeczna jest dośd spora. Na początku mojego wkraczania w ten 
zawód nie było takich możliwości hejterskich, gdyż media 
społecznościowe nie były jeszcze tak rozwinięte. Początkowo wrogie 
komentarze dawały mi się we znaki, bałem się trochę o siebie  
i o rodzinę, pojawiały się sytuacje, że grożono nam i używano wobec nas 
wulgaryzmów. Teraz nauczony przez starszych "mistrzów" wiem, że to nie 
jest bezkarne, szczególnie w radykalnych przypadkach są zgłaszane 
przeze mnie do prokuratury i mają sprawy sądowe. Kiedy ta osoba 
zostanie złapana w ramach odszkodowania, chcę by przelała pieniądze 



na jakąś fundację. Nie możemy się zgadzad na oczernianie w internecie. 
Presja polega też na tym, że nie ma miejsca na błędy, czy wpadki 
merytoryczne, np.: od roku prowadzę program o koronawirusie  
i gdybym wyszedł na spacer bez maski, a jakiś paparazzi zrobiłby mi 
zdjęcie, to od razu zostałbym “obsmarowany” na jakimś portalu 
plotkarskim. Dużo jest spraw, które żyją swoim życiem w pismach 
kolorowych, dlatego musimy się bardzo pilnowad.  
 

Na pewno na swojej ścieżce kariery spotkał Pan wiele sławnych osób. 
Kogo najbardziej Pan zapamiętał? Z kim nawiązał Pan bliższy kontakt? 
Idole, którzy wydają się w dzieciostwie bardzo odlegli, nagle stają się 
bliscy, np. są gośdmi na imprezach rodzinnych lub na grillu. Najlepiej 
wspominam poznanie moich autorytetów z dzieciostwa, czyli Roberta 
Korzeniowskiego czy Otylii Jędrzejczak. Kiedyś oglądałem ich w telewizji 
i kibicowałem im, a teraz zrobiłem już ze 100 wywiadów z Otylią i jestem  
z nią na ,,ty” - to jest niesamowite. Wiele osób z pierwszych stron gazet 
nagle Cię otacza i są Tobie bliscy. Na początku było to dla mnie 
zaskakujące, ale z czasem staje się to normalnością, że praktycznie na 
każdym kroku spotykasz kogoś sławnego. 

Z którego swojego wywiadu/programu jest Pan najbardziej dumny? 
Ostatni rok pandemii pokazał, że telewizje informacyjne mają ogromną 
nośnośd i widzowie mają do nich duże zaufanie. 9 marca poprzedniego 
roku otrzymałem telefon, że trzeba zrobid program ,,koronawirus 
poradnik”, który poinstruuje Polaków, jak się zachowywad w czasach 
pandemii. W marcu zaczęliśmy robid ten program. Polega on na tym, że 
widzowie dzwonili i zadawali przeróżne pytania, takie jak: czy 
koronawirusem się można zarazid przez skórę?, czy maska z pierwszej 
wojny światowej to jest dobry pomysł?, czy jak mam astmę to szybciej 
umrę? Pytania były bardzo zróżnicowane, teraz może nam się wydawad, 
że głupie, ale wtedy ta sytuacja była dla nas nowa, wszyscy się uczyliśmy 
funkcjonowania w nowej sytuacji. Program miał ogromne 
zainteresowanie społeczne, dziennie miałem około 1 800 000/ 2 000 000 
widzów - w telewizjach informacyjnych jest to rekordem. Czułem dużą 
presję, żeby ludzie dostali to czego oczekiwali, czyli odpowiedzi na 
swoje pytania. Z tego programu jestem naprawdę dumny i z tego roku, 
gdzie rywalizacja między telewizjami nie miała takiego znaczenia, jak 
wspólne instruowanie Polaków jak walczyd z wirusem. Wszystkie zawody 
“kto lepszy” zeszły na drugi plan, ponieważ naszym celem było 
kształtowanie zachowao społecznych. 



Jakie jest Pana największe marzenie 
związane z wykonywanym przez Pana 
zawodem? 
W związku z tym, że zacząłem 
poruszad się w tematyce medycznej, 
marzy mi się wielkie show sensacyjno 
- medyczne z udziałem publiczności, 
gdzie będziemy opowiadali  
o eksperymentach medycznych. 
Pokażemy, jak wygląda wsza, jak się 
jej pozbyd z głowy, gdzie powiemy, jak 
biegad, żeby nie zniszczyd kolan. Taki 
program, który pokazałby temat 
zdrowotny w taki luźny, praktyczny 
sposób, ale żeby dał też do myślenia 
Polakom. Chciałbym kiedyś trafid do 
prowadzenia ,,Pytania na Śniadanie”, 
ponieważ bardzo lubię 
,,śniadaniówki”. Myślę, że czułbym się 
tam spełniony.  

Jakie ma Pan hobby/zainteresowania poza dziennikarstwem? 
Jeżdżę dużo na rowerze szosowym i biegam, planuję w przyszłości 
udział w maratonie. Dużym moim zainteresowaniem jest też rodzina, 
mam dwójkę dzieci w wieku 7 i 5 lat. Dużo czasu im poświęcam. Trochę 
podróżuje. 

Jakie ma Pan cele na przyszłośd? 
Dużo w tym roku zależy od programu szczepieo. Mamy plan, żeby te 
programy medyczne pociągnąd dalej, ale jako nowotworowe. 
Pokazywalibyśmy profilaktykę rakotwórczą. Do kooca nie wiadomo do 
kiedy będą trwały programy "Covidowe", ponieważ to zależy od liczby 
zakażeo w Naszym kraju.  

Czy ma Pan jakieś przesłanie do uczniów naszej szkoły, którzy tak jak 
Pan chcieliby swoją przyszłośd związad z dziennikarstwem?  
Trzeba byd zdeterminowanym i wiedzied, że to jest ścieżka, którą chce 
się podążad, ponieważ trudno jest się przebid. Nie możecie dopuścid do 
sytuacji, że kooczycie dziennikarstwo z wyróżnieniem i czekacie, aż 
dyrektor jakiejś dużej stacji Was zauważy. Praktyka i doświadczenie jest 
w tym zawodzie bardzo ważna. Od pierwszego roku studiów najlepiej 
chodzid na praktyki do rozgłośni radiowych, stacji telewizyjnych, nawet 
jeśli tylko się tam parzy kawę. Zawsze coś można zaobserwowad, 
podglądnąd. Odwaga, wiedza ogólna czy obycie językowe. Musicie 
wiedzied, że dziennikarstwo to praca pod presją, w nieregularnych 
godzinach, która często przewraca życie prywatne do góry nogami. 



Długa droga przed Wami, wiele prób i porażek, ale nie możecie się 
poddawad.  

Bardzo dziękujemy za poświęcenie nam Paoskiego czasu, życzymy wielu 
sukcesów oraz mamy nadzieję, że znów odwiedzi nas Pan  
Powstaocach. 
Dziękuję bardzo i również mam taką nadzieję. 

 

 

Kim jesteśmy? Dokąd zmierzamy? Skąd przyszliśmy? Kiedy to wszystko się 

zaczęło? - to tylko nieliczne z pytao, z jakimi od wieków mierzy się ludzkośd. 

Mimo już tysięcy lat naszego istnienia, ciągle nie znamy odpowiedzi na tak 

kluczowe pytania, ale czy kiedykolwiek je poznamy? 

 

Ludzkośd nieprzerwanie od wielu wieków przychodzi na ten świat, setki 

miliardów żyd przeminęło, miliardy z nich bezpamiętnie. Mimo ogromnych 

różnic cywilizacyjnych, istnieje rzecz, która nas łączy - sens istnienia. Czy życie 

ma sens? Czy jego istnienie jest wartością? Obecnie, mimo ogromnego stanu 

wiedzy, trudno nawet zdefiniowad, czym życie samo w sobie jest. Nie możemy 

byd go pewni, ze względu na ograniczone możliwości poznania. Byd może życie 

w naszym odczuciu jest czymś zupełnie innym niż na skalę wszechświata, 

wszechświatów<  

 

Nie możemy byd pewni, jaką częśd naszego czasu stanowi nasze obecne 

istnienie, oraz czy żyliśmy lub czy żyd będziemy dalej. Byd może, że nasze 

doczesne starania i codzienne zmagania stanowią mrugnięcie oka  

w zupełnym absolucie chwil. Jaki jest więc jego sens? Na ten temat istnieje 

wiele poglądów. Jeden z nich reprezentuje A. Camus - twórca dzieła  



o niezwykłym przesłaniu w obecnej rzeczywistości - "Dżumy". Camus 

doświadczywszy realiów życia wojennego i ludzkiego okrucieostwa, swoje 

istnienie traktuje jako absurdalną wędrówkę do kresu pozbawioną 

przewodnika (Boga). Z racji nie istnienia istoty, siły wyższej, obecnośd 

wszechrzeczy, w tym nas, nie miała sensu. Nasze życie było walką  

z przeciwnościami, bądź zupełnym poddawaniem się im, aktem buntu lub 

przyzwolenia - za żadną jednak z postaw nie zostawaliśmy sądzeni - za dobro 

nie otrzymamy nagrody, a za zło potępienia. Moje zdanie jest jednak inne. 

Według mnie pewien "poruszyciel" o niezidentyfikowanej postaci musi istnied. 

Nie dochodzę jednak do tej refleksji bezpodstawnie. Opierając swoje 

rozumienie na nauce, przybliżenie znając złożonośd rzeczywistości oraz 

zauważając jej harmoniczne i nieprzerwane funkcjonowanie, wnioskuję, że 

wszystko nie wzięło się bez przyczyny, że wszystko nie powstało z niczego. 

 

Nie przyjmujemy świata bezkrytycznie, zadajmy pytanie, pochylmy się nad 

rzeczywistością, żeby móc żyd, żeby móc chod troszkę poznad naszą historię  

i przeznaczenie. - Czy jednak chęd poznania ma sens? - spróbujemy 

odpowiedzied na to pytanie w następnym artykule. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Chioskie pieczywo Bing Bread 
 
Składniki: 
Mąka pszenna  - 450g  
Cukier - 25 g  
Sól -  15 g  
Suche drożdże - 6 g  

 
Oliwa z oliwek - 30 g  
Ciepła woda - 275 g 
Oliwa lub olej do smażenia na 
patelni

 
 
Przygotowanie: 
Lekko wymieszaj drożdże z cukrem i wodą. Pozostaw pod przykryciem na około 
5 minut, aż zaczną pojawiad się bąbelki i piana. Dodaj oliwę z oliwek do 
mieszanki drożdży, wody oraz cukru. Połącz mąkę i sól w mikserze  za pomocą 
haka do ciasta. Powoli zacznij wlewad płynną mieszankę. Gdy cały płyn 
zostanie wlany, zwiększ prędkośd miksera i mieszaj przez około 10 minut. 
Wyjmij ciasto z miski miksera. Przełóż do dużej, lekko naoliwionej miski. Przykryj 
folią i pozostaw na 1 godzinę na blacie w temperaturze pokojowej. Ciasto 
wyjmij z miski na blat posypany lekko mąką. Ciasto przekroid na pół. Rozwałkuj 
każdy kawałek ciasta w okrąg. Wytnij kawałki ciasta do odpowiedniego 
rozmiaru. Rozwałkuj kulki ciasta na odpowiednią grubośd. Rozsmaruj serek 
śmietankowy np. Philadelphia lub Ricotta, oraz dodaj świeżo posiekane zioła. 
Tak przyprawione ciasto skręcid na kształt ślimaka. Taki gotowy rulon, należy 
jeszcze raz rozwałkowad na kształt okręgu. Smażyd na średnim ogniu na 
neutralnym oleju. Gotowe chlebki polecam posypad grubo mieloną solą lub 
podawad z masłem przyprawionym ziołami i solą. 

 

 



Curry z ciecierzycą batatami i szpinakiem - coś wegetarian

Składniki: 
Olej - 1 łyżka 
Cebula - 1 szt 
Imbir - 3cm 
Czosnek - 2 ząbki 
Papryczka chili - ½ szt 
Batat - 1szt 

Bulion - 150ml 
Mleko kokosowe - 250ml 
Szpinak - 100g 
Przyprawy: 
Ostra papryka - ½ łyżeczki 
Słodka papryka - ½ łyżeczki 
Kurkuma - ½ łyżeczki

 

Przygotowanie: 

Na patelni na 1 łyżce oleju zeszklid cebulę, następnie dodad obrany i starty 
imbir, przeciśnięty przez praskę czosnek oraz pokrojoną papryczkę chili. 
Smażyd, co chwilę mieszając przez ok. 3 minuty. Dodad obranego  
i pokrojonego w kostkę batata, doprawid solą i smażyd, co chwilę mieszając 
przez około 2 minuty, w razie potrzeby dodad więcej oleju lub 2 - 3 łyżki mleka 
kokosowego. Dodad papryki w proszku i kurkumę. Po chwili dodad ciecierzycę 
wraz z zalewą, bulion oraz mleko kokosowe. Wszystko wymieszad i zagotowad. 
Gotowad przez ok. 15 minut bez przykrycia, co chwilę mieszając, aż bataty 
będą miękkie. Na koniec dodad szpinak, wymieszad i odstawid z ognia. 
Podawad, np. z ryżem. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 



 

 

Chałka drożdżowa 

 
Składniki: 
Ciasto drożdżowe: 
Ciepłe mleko - 250ml  
Cukier - 70g 
Drożdże - 20g  
Jajko - 1szt 
Mąka - 500g 
 

 
Masło - 60g  
Sól - szczypta 
Kruszonka: 
Mąka pszenna - 60g  
Masło - 40g  
Cukier - 30g  
+ dodatkowe jajko na zewnątrz

 

Przygotowanie: 
Mleko wymieszad z łyżką cukru, 4 łyżkami mąki i drożdżami, odstawid w ciepłe 
miejsce na 15 minut. Resztę mąki wymieszad z resztą cukru oraz solą. Dodad 
jajko, miękkie masło i zaczyn. Ciasto wyrobid i odstawid przykryte ścierką na 
godzinę. W między czasie zagnieśd do połączenia składniki kruszonki  
i odstawid do lodówki. Ciasto zagniatad przez chwilę, a następnie podzielid na 
3 części, z każdej zrobid wałek trochę dłuższy niż blacha, a następnie zapleśd 
w warkocz, kooce podwijając pod spód. Zostawid na 30 minut. Chałkę 
posmarowad roztrzepanym jajkiem i posypad kruszonką. Piec ok. 35 minut  
w 180°C 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Źródło zdjęcia:  http://www.claudia.pl/uploads/media/default/0001/50/chalka-drozdzowy-warkocz.jpeg 
 
 
 
 
 

 



Od redakcji: 
 
Gorąco zachęcamy do współpracy z nami. Jesteśmy otwarci na 
każde propozycje. Masz idealny pomysł na artykuł lub 
propozycje jak ulepszyd gazetkę? Napisz do nas na maila  
- newsyzpowstancow@gmail.com . 
 
Pozdrawiamy wszystkich czytelników 
Ekipa gazetki powstaoczej :)  
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