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Dziękujemy wszystkim autorom. I zapraszamy wszystkich do 
pisania, komentarzy, artykułów, wierszy. Przypominamy, że 

elektroniczną wersję gazetki znajdziecie na stronie 
internetowej szkoły.  Od czerwca w bibliotece 
szkolnej jest segregator z poprzednimi i aktualnymi 

numerami naszej gazetki. Artykuły możecie wysyłać na adres: 
gazetkazsgh@gmail.com  
lub krysiamaz@gmail.com 
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      Piernikowa Akcja 
POWRACAMY DO  „PIERNIKOWEJ AKCJI”-TEMATU 

ZAPOWIADANEGO JUŻ WE WCZESNIEJSZYCH NUMERACH. 

Chcieliśmy , aby ten temat, pojawił się w numerze 
wiosennym, gdyż uważamy, że jest zawsze aktualny. 

 

    W grudniu 2011 roku w Ośrodku Akademickim "Fontanna" 
przy ulicy Krzyckiego 5/7 w Warszawie odbyła się „Akcja 
Paczka”, w której brały udział uczennice z klasy 1k. 

Akcja polegała na pieczeniu pierników, ozdabianiu 
ich i pakowaniu. Powstało około 90 paczek, zawierających 
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zdobione pierniczki świąteczne i ciasteczka, które zostały 
przekazane Świetlicy dla dzieci "Wspólny krąg" na 
Mokotowie. 

Gdy dojechałyśmy już na miejsce, opiekunka - Pani Basia 

opowiedziała nam o ośrodku oraz przedstawiła innym 

uczestnikom akcji. Nadszedł czas pieczenia świątecznych 

pierników. Udałyśmy się do kuchni zaczęłyśmy wyrabiać 

ciasto i formować pierniczki. Przy wyrabianiu ciasta 

dziewczyny z innych szkół wymyśliły "wojnę na mąkę". 

Wyglądałyśmy jak białe bałwanki. Po tej krótkiej zabawie, 

kończyłyśmy wyrabiać ciasto i formować pierniczki. 

Upieczone pierniczki dekorowałyśmy kolorowymi 

posypkami. Pierniki pakowałyśmy w ozdobny papier i 

pudełeczka. Następnego dnia pierniczki trafiły do świetlicy 

dla dzieci "Wspólny krąg" na Mokotowie. Każde dziecko 

dostało ozdobną paczkę pierników.  

W styczniu 2012 roku w Domu Pomocy Społecznej przy 

ulicy Wójtowskiego 13 odbył się koncert kolęd. 

Wolontariusze z Ośrodka Akademickiego śpiewali kolędy 

starszym i chorym osobom.  Wolontariusze i mieszkańcy 

DPS – u z radością razem śpiewali kolędy. Po koncercie 

odbył się drobny poczęstunek.  

  W akcji udział brały same dziewczyny, również niektóre 

uczennice z klasy 1k. Zachęcamy wszystkich do takich 

akcji. Warto pomagać innym, a przy okazji można nawiązać 

nowe znajomości. 

                                            uczennice z klasy 1k 
                                                  Aneta, Klaudia, Marta:):):) 
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Pierwszy dzień wiosny kalendarzowej to 21 marca. 
Wiosna astronomiczna zaczyna się w momencie 
,gdy Słońce "przekracza" ma to miejsce 20 lub 21 
marca. 
Dla uczniów pierwszy dzień wiosny to także Dzień 
Wagarowicza! Nierzadko ten dzień jest wolny od 
zajęć lekcyjnych. Uczniowie przygotowują jakąś 
akademię i zabawne konkursy. Spędzają dzień w radosnym nastroju i taki właśnie powinien się 
utrzymywać całą wiosnę. Wiosną właśnie zauważamy gwałtowne zmiany w przyrodzie. Zieleni się 
trawa, zakwitają drzewa, kwiaty, po prostu natura kipi energią.  Zwierzęta się ożywiają, wstają z 
zimowego snu, a ptaki wracają z ciepłych 
krajów. Mnóstwo ruchu! Taki widok cieszy 
oczy. Pierwszy Dzień Wiosny od wieków 
uznawany jest za magiczny. Towarzyszy mu 
równonoc - dzień trwa dokładnie tyle samo, 
co noc. Skąd wzięło się właśnie takie podejście 
do tematu? Prawdopodobnie z wierzeń 
pierwszych Słowian, którzy tego dnia 
obchodzili Święto Jare - Matki Ziemi. Było to 
dla nich jedno z najważniejszych świąt w roku - 
okazja, aby podziękować za odradzające się po 
zimie życie i prosić o dobre plony. 
Nasi przodkowie wierzyli także, że potrafią 
sami przyspieszyć nadejście wiosny. Jednym ze 
sposobów było palenie ognisk, dlatego w 
czasie równonocy na wszystkich wzgórzach 
płonęły ogromne stosy drewna. 
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„Zbliża się już wiosna, słońce mocniej świeci. Na naszych twarzach 
mina radosna, Czas nauki szybko leci. Skorzystajmy, więc z pogody, 
zasmakujmy moc przygody. Idźmy razem na wycieczkę, rzućmy w 

kąt tę ciężką teczkę.˝ 
           
 
 
 
 
 
 
 

„Krążą nad domem 
boćki znajome, 

goście zza siedmiu 
mórz. I po tym 
można od razu 

poznać, że wiosna 
jest tuż, tuż.˝ 

 
 
 
 
 

„Minął luty, a mróz ciągle 
trzyma, wszystkim nam się 
znudziła ta zima. Ciepłe buty i 
czapy do szafy wyrzucamy i na wiosnę czekamy.˝ 

  
Paulina, Natalia, 

Agnieszka 
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8 marca obchodzimy Dzień Kobiet. 

DZIEŃ KOBIET 
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  ŻÓŁTA SKÓRZANA KAPOTA -OPOWIADANIE 
 Czasami jest tak, że robisz to ,co nakazuje otoczenie, spełniasz niepisane obowiązki ,aby zadowolić 
innych, myśląc, że zadawalasz siebie. Moje życie tak właśnie wyglądało. Kiedy uczęszczałem do 
szkoły ,mój ojciec cały czas wypominał mi, że mam słabe oceny, nie chodzę do szkoły, marnuję 
potencjał. Kiedy skończyłem szkołę z wynikiem egzaminu, który pozwalałby mi na dostanie się na 
wiele dobrych uczelni zapytałem ojca, co mam dalej robić. Wtedy powiedział mi: Synu, to twoje 
życie. Sam podejmij decyzję. Masz potencjał, wierzę, że albo zostaniesz sławny, albo wylądujesz w 
więzieniu. Nie byłem w stanie dłużej żyć w społeczeństwie, w którym próbują robić z nas idiotów, 
bezduszne maszyny do zarabiania pieniędzy. Powiedziałem rodzicom, że zaczynam nadawać sens 
mojemu istnieniu, po czym wyszedłem z domu. Nie żałuję, życie nauczyło mnie niczego nie żałować. 
Jestem Mike. 
    
   Był czerwcowy wieczór. Jeden z tych, kiedy ma się wrażenie, że się zastygło w bezczasie, kiedy 
słońce jest zawieszone nad dachami domów i nie może spaść. Wtedy do typowego baru, w którym 
co wieczór spotykali się żonaci mężczyźni zmęczeni pracą i atmosferą panującą w ich domach, żeby 
napić się piwa, nie słuchając narzekań swoich żon, wtedy do baru wszedł mężczyzna. Był urodzonym 
zwycięzcą, człowiekiem sukcesu. Wszedł w glanach, spodniach dresowych, żółtej skórze i białych 
okularach i nikt nie śmiałby się powiedzieć, że człowiek chodzi ubrany jak idiota, ponieważ, kiedy 
zdjął okulary widać było w jego oczach płomień wzbudzający zachwyt i przerażenie. Przysiadł się do 
zdziwionego tym faktem mężczyzny, gdzie można śmiało przytoczyć powiedzenie- przeciwieństwa 
się przyciągają. Kiedy obydwaj się rozsiedli, wzrok pozostałych osób poza barmanem wrócił na swoje 
dawne miejsce- w dół. 
 -Żyjemy w okropnych czasach, przyjacielu. 
 -Mi to mówisz? To nie ty chodzisz ,co rano do pracy, a po niej szukasz kompana do piwa. 
 -Więc ją rzuć. 
 -Nie mogę. 
 -Możesz. Ideologia życia każe ci być prawym i przyzwoitym. Ale nie musisz się jej słuchać. 
 -I jak skończę? 
 -Na bramie do piekła jest napisane "ARBEIT MACHT FREI", na bramie do nieba "NUMERUS 
CLAUSUS". Po prostu uważam, że moje życie ma wartość tylko wtedy, kiedy realizujemy siebie. 
 -Więc, czym się zajmujesz? 
 -Piję piwo. 
 -To cię spełnia? 
 -Bardziej niż pozowanie do reklam bielizny, czy bycie politykiem, dziwką, złodziejem, obżartym 
tłuściochem, huliganem zaczepiającym niewinnych ludzi na ulicach lub statystycznym mężem 
siedzącym przed telewizorem z pilotem i piwem w ręku. 
   Mężczyźni długo jeszcze ze sobą rozmawiali, zanim postanowili opuścić lokal. A właściwie ochrona 
za nich zdecydowała. 
 -Pytałeś, czym się zajmuję, co mnie realizuje. Przed nami jeszcze bardzo długa noc. Mogę Ci pokazać. 
 -Nie wiem, muszę jutro iść do pracy. 
 -Praca i praca. 
 -No dobra. W takim razie pokaż mi swoje życie. 
   Nowi towarzysze znaleźli się pod starym, zniszczonym domem, z brudnymi oknami, zaniedbanym 
podwórkiem, rozpadającym się kominem. Przeskoczyli przez płot i znaleźli się przy drzwiach, które 
bez problemu otworzyli. Weszli do środka i odnaleźli śpiącego mężczyznę, po czym go wyciągnęli z 
domu i przewalając na ziemię, facet w żółtej kurtce się nachylił nad nim aby jego twarz była 
widoczna i zaczął mówić: Witam. Jak ci się żyje? Ciężko prawda? Niełatwo jest wypijać litry alkoholu 
?. Ile zarabiasz? Tyle, że starcza ci na picie? Zajrzyj do środka tej rudery, zobacz kogo w niej masz. 
Żonę i dwójkę dzieci. Nie wstyd ci patrzeć jak nie mają, co włożyć do garnka? Może nie jest ci ich 
szkoda? Bo jeśli nie, to przyjdziemy tu za jakiś czas, i gdy zobaczymy, że dalej pijesz nie przynosząc 
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wypłaty do domu, będziemy ci odbierać po kolei każde z bliskich ci osób. Zastanów się nad swoim 
życiem. 
Tym zdaniem skończył swoją wypowiedź, uśmiechnął się do niego, tak aby wyglądać na osobę z 
zaburzeniami psychicznymi i odszedł. Tom podbiegł za nim bardzo zdezorientowany i wystraszony 
krzycząc.  
 -co ty robisz?! Chcesz kogoś zabić? 
 -Nikogo nie będę zabijał. To tani pijaczek, ale kochający swoją rodzinę. 
 -Przecież on się teraz będzie bał, że ich więcej nie zobaczy. 
 -O to właśnie mi chodziło. 
 -Nie rozumiem. 
Tom nagle poczuł bliskość twarzy, w której umieszczone były groźne oczy, przełknął ślinę i usłyszał: 
Od dziś przestanie pić. Zaszyje się, będzie ćwiczył silną wolę, zacznie dbać o osoby, które dbają o 
niego i pragną od życia czegoś więcej niż pijanego ojca wracającego z pracy. 
   Godzinę później, a było to już po północy, zmierzając ku ulicy pełnej dziwek, wrzucili kopertę do 
skrzynki jednego z drogich domów. Kiedy Tom zapytał ,co to było i kto tu mieszka, jego znajomy 
wyjaśnił mu, że w kopercie znajdowały się zdjęcia policjanta podczas przyjmowania łapówki. Z 
własnej pensji nie był w stanie wybudować takiego domu i jeździć samochodem o wartości blisko stu 
tysięcy. List, który był załączony wraz ze zdjęciami miał na celu przestraszenie policjanta i 
uniemożliwienie mu przyjmowania kolejnych łapówek. 
Na oświetlonej latarniami ulicy słynnej z możliwości kupienia sobie przyjemności Tom poczuł 
zdemoralizowanie i podniecenie. Na ulicy było już tylko kilka kobiet, wśród nich jedna bardzo ładna i 
młoda, do której podeszli. 
 -Witamy. 
 -Miło mi. Czego sobie życzycie? 
 -Żebyś przestała się oddawać za pieniądze. 
 -Słucham?! Jesteście z policji? 
 -Dobrze wiesz, że policja nie reaguje. Funkcjonariusze sami zresztą korzystają. 
 -Odwalcie się! 
Wtedy pojawiła się fotografia wyciągnięta z żółtej marynarki. 
 -Poznajesz go? Tak. To był twój alfons. Ten sam los spotka ciebie, jeżeli jeszcze kiedyś zobaczę cię 
pod latarnią. Jesteś młoda i mam nadzieję bystra. Znajdź normalną pracę. Wynajmij mieszkanie, 
zacznij się porządnie ubierać. Z tyłu zdjęcia masz mój numer, zawsze mogę ci pomóc.  
Po tych słowach odeszli. Dziewczyna uznała ich za zboczeńców, ale odwracając zdjęcie zobaczyła 
przypięte zdjęcia zrobione jej z ukrycia. Była śledzona od dłuższego czasu. 
   Tom nie wytrzymał. 
 -Co ty w ogóle wyprawiasz?! 
 -Chciałeś zobaczyć czym się zajmuję, tak? To ci pokazałem. Odnajdywaniem wartości życia ludzi, 
zanim zamienią się w bezduszne stworzenia, zaprogramowane tak, by mogły się bez problemu 
odnajdywać w społeczeństwie. Ludzie się rodzą z czystą kartą. To ,co dalej z nimi będzie zależy od 
rodziców, szkoły i ulicy, która wyrabia im charakter. To, że jesteś schludnie ubrany, masz 
wykształcenie i pracę nie oznacza, że jesteś mądrym i dobrym człowiekiem. Ja chcę ludziom pokazać, 
że można lepiej żyć, ale jak to zrobić, jeżeli nie zniszczy im się tej ostatniej deski, na której dryfują po 
oceanie? 
   Zanim Tom się zdążył odezwać poczuł silne uderzenie w tył głowy . Obudził się rano ,czując 
pragnienie i ból głowy. Zastanawiał się, czy po raz kolejny się upił, czy wczorajsza noc była 
prawdziwa. Uznał to jednak za zły sen i jak co dzień poszedł wstawić wodę na kawę, umyć się i ubrać, 
zanim pójdzie do pracy. Wykonał te wszystkie codzienne czynności, zabrał teczkę, telefon oraz klucze 
od domu i poszedł po kurtkę, kiedy osłupiał. Na wieszaku wisiała żółta, skórzana kapota. 

MIKE 
    

 


