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Wstęp od redakcji 

Jesteśmy już dawno po feriach i nie da się ukryć, że nie jest ła-
two w szkolnej rzeczywistości. Uczniów nie pocieszy na pewno 
fakt, że przed nami jeszcze dużo pracy i nauki w związku z dru-
gim, dłuższym semestrem.  

Nie załamujmy się jednak, bo zaczyna się marzec i niedługo po-
nownie przywitamy piękną i ciepłą wiosnę. 

Nasza redakcja przygotowała dla Was drugi w tym roku szkol-
nym numer magazynu "Strefa 43"! W tym numerze: 

• Zaprezentujemy naszą piłkarską ligę mistrzów. 

• Opowiemy o co chodzi z debatami oksfordzkimi.  

• Spojrzymy uważnie na pączka, bo właśnie jest Tłusty czwartek.  

• Zastanowimy się też nad problemem braku czasu. 

• Odkryjemy gdzie przeciekają nasze pieniądze. 

• Zaglądniemy w życiorysy kilku celebrytów urodzonych w lutym. 

• Zachęcimy was do odwiedzin nowoczesnego muzeum. 

Mamy nadzieję, że ten numer naszego magazynu przypadnie 
Wam do gustu. Życzymy miłej lektury i powodzenia w tym se-
mestrze!                                                                Michał Kękuś 
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3 więcej na lo43krakow.edu.pl i fcbk 

6 grudnia - Młodzieżowa Rada Miasta Krakowa zorganizowała 
mikołajkowe spotkanie Samorządów Uczniowskich krakowskich 
szkół, w których brali udział również przedstawiciele naszej szkoły. 

19 grudnia - Drużyna naszego liceum odniosła trzecie zwycięstwo 
w grupie XVI Edycji Szkoły Debaty, tym samym zapewniła sobie 
awans do następnej rundy z pierwszego miejsca. 

21 grudnia - Na szkolnej sali gimnastycznej wszystkie klasy spotka-
ły się na corocznym konkursie kolęd. Pierwsze miejsce zajęła klasa 
3b wykonująca „Kiej łowiecek”. 

11 stycznia 2019 - Dzięki współpracy z Uniwersytetem Papieskim 
uczniowie klas 1a, 1b, 1c oraz 1d wzięli udział w wykładzie poświę-
conym sztuce argumentacji. 

12 stycznia - Wszyscy uczniowie udali się na (raczej) zasłużone fe-
rie. 

28 stycznia - Wróciliśmy do szkolnej rzeczywistości. 

8 lutego - uczniowie naszej szkoły udali się na dodatkowe zajęcia 
realizowane na terenie Uniwersytetu Rolniczego na Wydziale 
Technologii Żywności. 

11 lutego - Odbyło się spotkanie uczniów z Panią Mariną pocho-
dzącą z  Białorusi ucząca czeczeńskie dzieci na dworcu. 

14 lutego - Po szkole krążyła poczta walentynkowa  
rozdająca karteczki z życzeniami i wyznaniami. 

 

4 kwietnia 18:00 - Najbliższe zebranie z rodzicami 

18-23 kwietnia - Wiosenna przerwa świąteczna 

10-12 kwietnia - Egzamin gimnazjalny - dla klas licealnych są to 
dni wolne 

Co się ludzie dzieje w budzie  

https://lo43krakow.edu.pl
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Smak a nie liczba 
czyli Tłusty Czwartek 

W tym roku tłusty czwartek przypada na dzień 28 
lutego. Jego data jest ruchoma, ponieważ 
występuje zawsze 52 dni przed Wielkanocą i jako 
ostatni czwartek przed wielkim postem.  
 
Już wieki temu poganie obchodzili to święto, które 
kiedyś wiązało się z celebrowaniem nadejścia 
wiosny. Spożywano wtedy tłuste potrawy, a pączki nadziewano 
słoniną! Pączki na słodko to stosunkowo nowy wynalazek. To ostatni 
dzień rozpusty przed wielkim postem, w trakcie którego katolików 
obowiązuje wstrzemięźliwość od sycących i tłustych posiłków.  
 
Mimo możliwości zjedzenia słodkich wypieków powinniśmy wiedzieć 
ile kalorii spożywamy w tłusty czwartek. Jeden pączek to ok. 450 
kalorii, a więc zawartość energetyczna prawie równa tabliczce mlecznej 
czekolady (500 kcal). Dwa pączki to tyle, co porządny dwudaniowy 
polski obiad. I to z deserem! 
 
Dla porównania McRoyal to 521 kcal, a lody McFlurry - 430 kalorii. 
Szklanka Coca Coli to około 100 kcal, czyli tyle co plaster arbuza albo 
jabłko, tylko w tych ostatnich więcej jest witamin. :-) 
 
Sprawdźmy jeszcze zapotrzebowanie na kalorie. Dla dziewczyny (16 lat/ 
170 cm/ 55kg/ umiarkowana aktywność fizyczna) wynosi ok. 2200 kcal 
dziennie, czyli równowartość ok. 5 pączków. 
 
A co znajduje się w pączkach? 
Na czytajsklad.com/paczki można zobaczyć składniki do pączków 
z różnych sklepów.  - naprawdę można się wystraszyć ile tego jest... 
 
Tłusty czwartek jest świętem chrześcijańskim. To ostatnia chwila 
do zjedzenia pyszności, których trzeba unikać podczas wielkiego postu. 
Warto pamiętać, by przy jedzeniu pączków cieszył nas smak, a nie 
liczba. by po nich nie bolał nas brzuch, ani nie dręczyły wyrzuty 
sumienia. 
 

Magda Kłęczek, kl. IIIe 

Wolontariat 

28 
Tłusty Czwartek 

LUTY 
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Muzeum Podgórza 
W Krakowie niemal naprzeciw naszego liceum otwarto niedawno no-
woczesne, multimedialne Muzeum Podgórza.  

Muzeum Podgórza to ten nowoczesny budynek przy skrzyżowaniu Li-
manowskiego  i Powstańców Wielkopolskich. W muzeum tym można 
poznać niezwykle barwną historię Podgórza, i to w sposób niezwykły - 
zaglądając się w różne skrytki, oglądając fragmenty filmów, odsuwając 
szuflady, słuchając nagrań... 

W muzeum znajdują się wystawy stałe i czasowe. Wystawa główna 
opowiada w sposób chronologiczny dzieje Podgórza oraz terenu, na któ-
rym ukształtowało się miasto - od czasów najdawniejszych, legendar-
nych, aż po współczesność. 

Zwiedzając kolejne sale widz poznaje najważniejsze postaci, które two-
rzyły historię Podgórza. W muzeum Podgórza jest wiele wystaw, zdjęć i 
pamiątek. Znajdują się tam cztery sale. W każdej z nich można się do-
wiedzieć ciekawych rzeczy. 

Tematyka sal: 

I: Między Wisłą a górą św. Benedykta 

II: Królewskie Wolne Miasto Podgórze 

III: Ku wolności 

IV: Czas Podgórza 
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Liga Mistrzów LO 43 
Może się wydawać, że lekcja w-f wygląda tak samo w każdej 
szkole, czy klasie. Rozgrzewka, proste ćwiczenia na ocenę, jakaś 
gra, skoki i na koniec koszykówka bądź siatkówka. A co jeżeli 
do zwykłych zajęć dodać nieco więcej rywalizacji, chwytliwą 
nazwę oraz nieco zabawy i typowo sportowej otoczki? 

Na takie rozwiązanie pokusili się uczniowie klas Ic oraz Ib. 
Czwartkowy wf został przekształcony w piłkarską Ligę Mi-
strzów.  

Zaczęło się we wrześniu, gdy jeden z uczniów wpadł na pomysł, 
by zapisywać liczbę bramek zdobytych przez uczniów i aktuali-
zować po każdej lekcji. Pomysł przypadł wszystkim do gustu i 
stał się początkiem Ligi . 

Od tego czasu rozgrywki 
cieszą się sporą popularno-
ścią, a dodatkowa dawka 
rywalizacji sprawia, że ucz-
niowie dają z siebie 100%, 
aby zdobyć kolejne bram-
ki. Co ważne, wszystko od-
bywa się w miłej i przyjaz-
nej atmosferze fair-play.  

Mecze odbywają się na bardzo prostych zasadach - wygrywa 
drużyna, która pierwsza zdobędzie dwie bramki. Wszystko od-
bywa się w akompaniamencie muzyki wszelakich gatunków - 
od popu, przez rap, aż po disco polo.  

Obecnie, czyli w połowie rozgrywek, na czele klasyfikacji strzel-
ców plasuje się Dymitr Krawczuk z 67 bramkami na koncie. Tuż 
za nim Wiktor Giętka, który odnotował 65 trafień. Następne 
miejsca zajmują Michał Kękuś i Arkadiusz Górecki, którzy poko-
nali bramkarzy rywali kolejno 47 i 43 razy.  

Liga Mistrzów poruszyła sportową część naszej szkoły. Turnieje 
w siatkówkę czy koszykówkę jednak nie przynoszą tylu emocji. - 
mówi obecny lider klasyfikacji strzelców - Tutaj każdy jest zaan-
gażowany i na boisku daje z siebie wszystko. To sprawia że są to 
wyjątkowe rozgrywki, które przynoszą wiele radości zawodni-
kom i obserwatorom. 

Liga Mistrzów jest dla mnie tym, czym chleb dla głodnego - do-
daje Michał Mucha z klasy Ic. 

Liga Mistrzów  
jest dla mnie tym,  
czym chleb dla głodnego 

 

Michał Mucha 
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Szkolne rozgrywki piłki nożnej odniosły popularność nie tylko 
wśród graczy. Na lekcje zapraszani są uczniowie innych klas, 
niekiedy zmagania herosów szkolnych boisk są również obser-
wowane przez nauczycieli. Jak widać czar szkolnej Ligi Mistrzów 
potrafi pochłonąć wszystkich. 

Nieskomplikowana propozycja przerodziła się w cotygodniowe, 
wielkie piłkarskie święto, które daje wszystkim wiele pozytyw-
nych emocji i jest świetną okazją do podjęcia aktywności fizycz-
nej i dania z siebie 100%. Niesamowite zwroty akcji, interesują-
ce zagrania i spora dawka zabawy są wizytówką naszych szkol-
nych mistrzostw futbolu. Pozostaje tylko czekać na rundę wio-
senną. 

Michał Kękuś, kl. Ic 
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Nie mam czasu 
 

To bardzo popularne zdanie wśród ludzi dwudziestego 
pierwszego wieku. Jak często wynika z czegoś innego niż chęci 
oszczędzenia tych kilku cennych sekund, minut i  godzin? To od 
nas zależy na co je przeznaczymy, ale mimo to wciąż i wciąż 
nam go brakuje. 

  Złudzenie 
Może to tylko złudzenie, bo wciąż poświęcamy czas na 

rzeczy nieistotne. Albo tracimy go  na rzeczy stworzone, by nam go „umilać”, 
zwyczajnie pochłaniając cały, jaki jeszcze pozostał danego dnia. A może niewinne 
zdanie „nie mam czasu” to tak naprawdę szyfr, który oznacza: „nie chce mi się”?  

Wielcy 
Czy ludzie, którzy osiągnęli prawdziwy sukces, trwonili czas na rzeczy małe? 
Czy Kopernik ślęczał przed telewizorem? Czy Einstein grał całymi dniami na 
laptopie? Czy Sobieski przesiadywał nad komórką? ;-) OK, dobrze wiemy, że nie 
mogli :-), ale czy chcieliby spędzać tyle czasu przed ekranami? Czy zdołaliby 
zmienić świat? 

O przyszłości 
Leżąc na łożu śmierci, będziesz przeklinał brak czasu na naukę i poprawę tej 
przykładowej dwói z biologii. Bo to przez nią nie wyszła kariera chirurga... Robiąc 
coś produktywnego raz na jakiś czas, wyzbędziemy się wrażenia, że marnujemy 
go na nic. 

Co zrobić  z czasem 
Im więcej osób tym więcej opinii na co rzeczywiście warto przeznaczać czas. 
Rozrywka? Wiedza? Sen? Doba nie jest wystarczająco długa, aby wszystko się 
zmieściło. Krótka rozrywka nie zapełnia pustki, krótka nauka nie zostaje na długo, 
krótki sen pozostawia zmęczenie. Rzeczy, które robimy nie w pełni, którym nie 
poświęcamy naszej uwagi i czasu, nie doprowadzą nas do czegoś dużego. Warto 
wybiegać do przodu i planować na co przeznaczymy nasz czas. Wtedy mamy 
szansę być w czymś dobrzy. A krótka przerwa na relaks tylko podniesie naszą 
wydajność.  

Ja nie 
Jeśli kiedyś złapiesz się na tym, że nie masz co robić, zapraszam do interaktywnej 
zabawy pod tytułem „policz ile razy słowo czas pojawia się w tym artykule.” 
Sama bym to zrobiła, ale... tak się składa, że nie mam czasu. :-) 

Agnieszka Malec, kl. IIIe 
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Imiona 
Najpopularniejsze imiona do bierzmowania z 2018 roku 

Przystąpienie do sakramentu bierzmowania w kościele katolickim wią-
że się z wyborem dla siebie nowego imienia. Jest to tradycja zaczerp-
nięta z Biblii, bo przecież sam Jezus nadawał nowe imiona apostołom 
(np. rybaka Szymona nazwał Piotrem). 

Jakie powinno być nowe imię, które przyjmuje się podczas bierzmowa-
nia? Możliwości jest wiele, ale nie może być to zupełnie dowolne imię. 
Sakrament ten ustanowiony jest przez kościół katolicki, dlatego imię, 
jakie można na nim przyjąć musi być imieniem, które nosił święty. 

Wśród imion dla dziewczyn dużą popularnością cieszą się: 

Agata – patronka pielęgniarek i matek karmiących  
Anastazja – patronka męczenników, wdów, cenzorów  
Anna – patronka małżeństw, matek, wdów, piekarzy 
Jadwiga – patronka Polski, uchodźców oraz pojednania i pokoju 
Joanna – patronka wizytek (zgromadzenie zakonne) 
Kinga – patronka Polski i Litwy, opiekunka ubogich i górników sol-

nych 
Klara – patronka radia, telewizji i malarzy 
Łucja – patronka miast: Syrakuz, Sycylii i Toledo 
Maria – patronka zakonów kobiecych w Prowansji, Sycylii i Neapolu 
Wiktoria – patronka diecezji łowickiej i miasta Łowicz 

Wśród imion dla chłopców najpopularniejsze to: 

Filip – patron kapeluszników, cukierników 
Gabriel – patron radia i telewizji, listonoszy i urzędników pocztowych 
Jan – patron zakonu Bazylianów i sióstr św. Krzyża 
Józef – patron rodziny i pracy 
Krzysztof – patron kierowców, turystów, żeglarzy 
Łukasz – patron Hiszpanii, lekarzy chirurgów 
Maciej – patron cieśli, rzeźników, pierwszoklasistów 
Patryk – patron fryzjerów, kowali, górników 
Wojciech – patron Polski, Czech, Węgier 
Tomasz – patron inżynierów, architektów, budowniczych  

Warto też rozważyć jedno z mniej popularnych imion.  

A może warto zapytać o radę babci albo dziadka? 

Jagoda Zwolińska, kl. IIIe 

Wolontariat 
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Debaty oksfordzkie 
 
W naszym szkolnym środowisku coraz częściej słyszymy  
o debatach oksfordzkich. Każdemu mogło się obić o uszy, że reprezentacja 
naszego liceum osiąga sukcesy, wygrywa kolejne debaty. To powód do du-
my, ale czy wiemy czym są debaty oksfordzkie i na czym polegają? 
 
Można je zdefiniować jako rodzaj dyskusji, pojedynku na słowa, debaty, w której 
zabronione jest obrażanie bądź wyśmiewanie mówców strony przeciwnej. Zada-
niem debaty jest dyskusja nad tezą. Uczestnicy debat (debatanci) dzielą się na 
propozycję (broniących tezy) oraz opozycję (przeciwników). Drużyna składa się z 
czterech osób. Debacie przewodniczy marszałek wraz z sędziami, który moderuje 
całą dyskusję oraz przesądza o ostatecznym wyniku zmagań. 

Jak wygląda debata? Najpierw marszałek wyjaśnia zasady dyskusji i przedstawia 
tezę. Później głos jest udzielany na przemian poszczególnym stronom. Zaczyna 
strona broniąca tezy. Zadaniem pierwszych mówców jest wyjaśnienie sensu tezy, 
zdefiniowanie poszczególnych wyrazów i przybliżenie tematu dyskusji. Następnie 
przeciwnicy przechodzą do argumentacji - wyjaśniają zalety, bądź wady danej te-
zy i przedstawiają tezy mające przemawiać na korzyść ich drużyny. Trzeci mówcy 
odpowiedzialni są za kontrargumentacje, czyli „zbijanie” argumentów strony prze-
ciwnej. Mówi się, że mają oni najcięższe zadanie, ponieważ podchodzą do mówni-
cy „bez kartki” - swoją mowę muszą układać na gorąco, w trakcie debaty. Zada-
niem czwartego, ostatniego mówcy jest podsumowanie wcześniejszych wystąpień 
i przedstawienie konkluzji i wniosków, popierających stanowisko swojej drużyny. 
Na końcu marszałek ogłasza werdykt sędziów. To również moment, gdy uczestni-
cy mogą wysłuchać opinii ekspertów na temat ich wystąpień, argumentacji i za-
prezentowanych przez siebie umiejętności retorycznych. 
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Po co właściwie debatować? W poszukiwaniu odpowiedzi porozmawiałem 
z dwójką naszych szkolnych debatantów - Eryką Ball (kl. Ic) i Krzyśkiem Nowa-
kiem  kl. 3a) 

„Myślę, że warto spróbować, ponieważ stajesz się pewny siebie, ubogacasz swoje 
słownictwo, umiesz argumentować co przydaję się do matury ustnej oraz możesz 
poznać nowe osoby” - mówi Eryka. Krzysiek dodaje: „Zacząłem debatować z my-
ślą o poprawieniu sprawności wypowiedzi i zmierzeniu się ze stresem. Chciałem 
nauczyć się mówić przed publicznością. Teraz rzeczywiście czuję w życiu codzien-
nym poprawę mojej retoryki i merytoryki”.  

Jak widzimy debatowanie może dobrze wpłynąć na poziom naszego wysławiania 
się i łatwość wystąpień publicznych. Może ponadto dawać dużo radości, jak i po-
móc w walce ze stresem: „Debatowanie daje mi dużą radość. Nieważne czy wy-
grywamy czy przegrywamy. Czuję, że robię coś w szkole. Czuję się w pewnym sen-
sie nieco bardziej potrzebny. Trudno jest przełamać się - na samym początku wy-
chodziłem na mównicę cały się trzęsąc. Szczęście i swego rodzaju duma z siebie po 
zejściu z mównicy jest jednak niczym w porównaniu do stresu przed debatą”. Eryka 
ma bardzo podobne zdanie na ten temat: „Pamiętam, że jeszcze rok temu, mówi-
łam, że nigdy w nich nie wezmę udziału, ale jak widać jednak się przełamałam 
i ani trochę nie żałuję. Takie debaty uczą oczywiście jak mówić publicznie, przeko-
nywać do swoich racji, logicznie myśleć, by rozsądnie i sprytnie odpowiadać na za-
dawane pytania. Uczą też słuchania szczegółów, aby rozumieć co przekazuje mów-
ca i zadawania pytań.”  

Ostateczną zachętą może być możliwość zmiany siebie na lepsze oraz otworzenia 
się na innych ludzi. Jak wspomina Krzysiek: „Debaty dały mi łatwość w tym, żeby 
do kogoś zagadać w codziennych sytuacjach. Łatwiej jest mi się odnaleźć pośród 
nowych osób, które dopiero poznaję. Osoby te inaczej mnie już postrzegają. Widzą, 
że próbuję z nimi nawiązać kontakt, a nie odciąć się od nich.” Wyżej wspomniana 
dwójka przygotowuje się obecnie do ćwierćfinału XVI Edycji Szkoły Debaty. 
Oponentami naszego liceum będą reprezentanci III SLO.  

„Przed nami najważniejsza debata. Będzie od niej zależa-
ło czy przejdziemy do dalszego etapu.” - Mówi Eryka. 
„Nie zaprzeczę, jest wielki stres i przygotowujemy się jak 
tylko możemy. Na debacie będę przemawiać najlepiej 
jak potrafię. Jeżeli damy z siebie wszystko, uda nam się 
wygrać.”  

Ja sam przeżyłem niedługą przygodę z debatami oks-
fordzkimi. Debaty są świetną okazją otworzenia się, 
przełamania nieśmiałości i uzyskania doświadczenia w 
wystąpieniach przed publicznością. Satysfakcja z kolej-
nych wygranych debat sprawia, że doświadczenia są 
jeszcze bardziej przyjemne. Należy jednak pamiętać, że-
by nie zrażać się po niepowodzeniach, bo nikt nie rodzi 
się ekspertem. Wszystko zależy od zaangażowania 
i praktyki. 

Może poczuliście się zachęceni i sami spróbujecie swo-
ich sił za mównicą? 

Michał Kękuś, kl. Ic 
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Szybka rada przed egzaminem 
Jak dobrze wiemy w tym roku szkolnym odbędzie się ostatni już  
egzamin gimnazjalny. Jak powtórzyć informacje? Jak skutecznie 
się przygotować? Lub dla mniej ambitnych: Jak napisać cokol-
wiek? To pytania na pewno kotłują się w głowach niejednego trze-
cioklasisty. 

Dziś przedstawimy wam rady z lekkim przymrużeniem oka jak 
przygotować się do egzaminu 

Na potrzeby artykułu porównam egzamin do zwykłego spóźnienia 
na lekcje Wstajesz, patrzysz na zegarek - 7:50. Zaspałeś. Nie stresuj 
się  bo i tak już Ci to nie pomoże a tylko zaszkodzi, możesz zapo-
mnieć jeszcze o czymś ważnym - tak samo jak na egzaminie. 
Obliczasz szybko za ile masz następny tramwaj, używasz też wzoru  
na prędkość, aby obliczyć jak szybko dojdziesz na przystanek. 
Idziesz, chciałbyś lecieć, ale nie pozwala na to grawitacja. 

Fizyka i matematyka powtórzone! 

Szybko wstępujesz jeszcze do osiedlowego skle-
pu o zagranicznej nazwie. Chciałeś kupić Pepsi 
albo Coca-Cole. Patrzysz jednak do kieszeni 
kurtki - no tak nie wziąłeś portfela, a mówiłem 
żebyś się nie stresował. 

Z otchłani kieszeni udaje Ci się jakoś wy-
dobyć 2zł. Z takimi pieniędzmi stać Cię je-
dynie na tańszy zamiennik również o za-
granicznej nazwie „Just Cola” - po prostu 
kola. No to angielski masz 
już załatwiony, przynajmniej podstawo-
wy. 

 Gdy jedziesz już tramwajem, czytasz 
skład zakupionego napoju. Trzeba przyznać, 
że znajduje się tam większość pierwiastków z tablicy Mendelejewa. 

Jesteś już w szkole, najpierw nagadałeś głupot pani z Szatni, żeby 
wpuściła Cię do szkoły, a potem musiałeś wymyślić jakieś uspra-
wiedliwienie za swoje spóźnienie, powtórzyłeś już więc historię 
i język polski. 

Została jeszcze biologia, ale z tym fantem sam nie wiem co masz 
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Konsumpcjonizm 
czyli dlaczego bluza ze znaczkiem jest tak droga 

Dlaczego jest tak droga, skoro jej jedyną ozdobą jest mikroskopijny znaczek 
firmy? Niektóre ubrania rzeczywiście są popularne przez samo bycie popular-
nym. Markowe ciuchy pewnie mają swoje zalety:- trwałość, odpowiedni 
materiał czy wygodę użytkowania, ale powiedzmy sobie szczerze – ten nie-
wielki nadruk na dumnie wypiętej piersi młodego dorosłego jawi się ni-
czym trofeum, bo jest to rzecz prestiżowa. Co prawda nie jest mu potrzebna, 
jednak status społeczny sam się nie będzie budował. Losowi przechodnie z 
ulicy z pewnością patrzą nań z uznaniem, kiwając głowami z myślą „ten tu 
to wie jak się szybko i skutecznie pozbyć gotówki”.  

O co tak naprawdę chodzi w konsumpcjonizmie? O przekonanie, że jeśli rzecz 
jest na przecenie to trzeba z tego korzystać i ją kupić, nawet, kiedy to niepo-
trzebna wiertarka, której w dodatku nie potrafimy obsługiwać. O  chorobli-
we dążenie do posiadania rzeczy lepszych i droższych niż inni, choć pełnią 
dokładnie taką samą funkcję. O nadzieję, że „kiedyś na pewno się przyda”.  

Jak często małym dzieciom odmawia się zakupu upatrzonej zabawki tłuma-
cząc, że już mają ich wiele? Czy to nie czysta hipokryzja, jeśli taki rodzic wróci 
do domu, niosąc kolejną szóstą parę butów?  

Fakt takiego zachowania przeradza się w coraz bardziej rozpowszechniony w 
rozwiniętych krajach problem zbieractwa przeradzającego się w zakupoho-
lizm, czyli nałogowe kupowanie niepotrzebnych rzeczy. Podobnie do innych 
uzależnień zakupoholizm sprawia, że wydawanie pieniędzy poprawia nam 
humor, jednak im więcej powielamy określone zachowanie, tym szybciej 
orientujemy się, że chwila satysfakcji czy zadowolenia jest coraz krótsza. 

Problem konsumpcjonizmu jest rozwiązywalny – jego przedmiotem są prze-
cież… przedmioty. To doświadczenia prędzej przyniosą uśmiech na naszą 
twarz niż fizyczna rzecz przypominająca jak dużą część portfela tym razem po-
chłonęła. Choć drobiazgi mogą być manifestacją wspomnień to te mimo 
wszystko wciąż są w naszej głowie i kształtują nas jako ludzi. Nikt nie może 
ich nas pozbawić, a wracamy do nich bardzo często, szczególnie 
w chwilach przygnębienia. Żadne buty czy nowa sukienka 
nie są w stanie zastąpić uczucia radości związanego z dryfo-
waniem myślami do ekscytującego wydarzenia z przeszło-
ści. A żeby nagromadzić takich doświadczeń potrzeba w 
naszym życiu udziału innych ludzi, od których tak lu-
bimy się separować poddając analizie pozycję każdej 
osoby w hierarchii statusu majątkowego. Zamiast 
patrzeć na innych przez pryzmat złotej monety wy-
starczy spróbować zmienić swój sposób myślenia na 
bardziej przyjazny żywej naturze niż martwej.  

Agnieszka Malec, kl. IIIe 
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Mirosława Danuta Wałęsa  - 
Urodzona 25 lutego 1949 w Kolonii 
Krypy – pierwsza dama Rzeczypo-
spolitej Polskiej w latach 1990–1995, 
małżonka prezydenta Rzeczypospo-
litej Polskiej Lecha Wałęsy. Jako 
pierwsza dama została honorową 
patronką Fundacji „Sprawni Ina-
czej”. Razem z mężem wychowała 
ośmioro dzieci: Bogdana, Sławomi-
ra, Przemysława, Jarosława, Mag-
dalenę, Annę, Marię, Wiktorię 
i Brygidę. 

Kurt Cobain - znany wokalista oraz gitarzysta zespołu Nirvana. Swoją 
pierwszą piosenkę ułożył mając zaledwie 4 lata, a tematem utwo-
ru była wycieczka do parku. Wtedy zaczął też grać na pianinie, co mo-
gło świadczyć, że w przyszłości będzie miał do czynienia z muzyką. 

W wieku 14 lat zaczął kręcić krótkie filmy kamerą rodziców, a 
rok później nagrał filmik pt. "Krwawe samobójstwo 
Kurta". 

Szkołę rzucił w drugiej klasie liceum aby założyć ze-
spół  Fecal Matter, który funkcjonował jednie przez 
rok. Dwa lata później założył zespół Nirvana (1987). 
Nazwa zespołu pochodzi z buddyzmu i oznacza 
„stan bardzo zaawansowanego urzeczywistnienia”. 
Razem wydali 4 albumy: "Bleach", "Nevermind", 
"Incesticide" oraz "In Utero".  

Kurt po wydaniu ostatniej płyty borykał się z uzależ-
nieniem od narkotyków. 

W 1994 dał się przekonać do terapii odwykowej, 
jednak po niecałym tygodniu uciekł z ośrod-
ka dla uzależnionych i wrócił do domu w Seattle, gdzie ostatecznie po-
pełnił samobójstwo.  

Urodzeni w lutym 
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Robyn Rihanna Fenty  
 
Urodzona 20 lutego 1988 w Saint Michael– 
barbadoska piosenkarka R&B i pop, model-
ka, aktorka, autorka tekstów, projektantka 
mody i businesswoman. W 2006 Rihanna 
założyła stowarzyszenie Believe (Uwierz), 
które pomaga dzieciom w potrzebie na 
całym świecie. Stowarzyszenie ma na celu 
„pomaganie młodym ludziom w dostępie 
do edukacji oraz ich wspieranie finansowe, 
społeczne i medyczne tam, gdzie jest ono po-
trzebne”. 

Cristiano Ronaldo dos Santos Aveiro  
Jeden z najlepszych zawodników w historii piłki nożnej urodził się 5 lu-
tego 1985 roku w Portugalii. 
Obecnie występuje w drużynie 34-krotnego mistrza Włoch - Juventus 
F.C. Wcześniej przez wiele lat reprezentował barwy Realu Madryt a je-
go transfer do klubu z Turynu, ubiegłego lata wywołał wielki szum. 
Portugalczyk pięciokrotnie wygrał Ligę Mistrzów - 4 razy z Realem i raz 
z Manchesterem United, którego barwy reprezentował przed przejściem 
do klubu ze stolicy Hiszpanii. 
Ronaldo sięgnął również po mistrzostwo Europy w finale pokonu-
jąc Francję 1:0. Co ciekawe reprezentacja Portugalii z Cristiano w skła-
dzie w drodze do finału ograła m. in.  
Polskę, ale udało im się to dopiero po rzu-
tach karnych. 33-latek pobił również wiele 
rekordów a najważniejsze z nich to : 
Najskuteczniejszy zawodnik w historii repre-
zentacji Portugalii: 85 goli 
Najskuteczniejszy zawodnik w historii Realu 
Madryt: 450 goli 
Najskuteczniejszy zawodnik w historii Ligi 
Mistrzów: 121 goli 
Najskuteczniejszy zawodnik w historii w 
jednym sezonie Ligi Mistrzów: 17 goli  
Ronaldo na swoim koncie ma również 5 zło-
tych piłek (nagroda dla najlepszego piłkarza 
roku) w latach: 2008, 2013, 2014, 2016, 2017.  
Po mistrzostwach Europy został również 
wybrany do wymarzonej drużyny UEFA. 
 

Oliwia Abramczyk, kl. IIIe  
i  Dymitr Krawczuk, kl. Ic    
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Poczta walentynkowa 
Na 14 lutego jak co roku przypadło święto zakochanych, czyli wa-
lentynki. Nasza szkoła nie pozostała wobec tego obojętna i przygo-
towała specjalną pocztę walentynkową.  

Uczniowie przez tydzień mieli okazję przygotować swego rodzaju 
laurki i wrzucić je do skrzynki. Właśnie w dniu Świętego Walente-
go, przedstawiciele samorządu uczniowskiego - Julka Ryszka, Nata-
lia Rapacz, Arek Jurek, Dymitr Krawczuk i Michał Kękuś rozdali je 
adresatom. Listów było naprawdę mnóstwo, a niektóre z nich  
trafiły nawet do nauczycieli i pozostałych  
pracowników szkoły. Na pewno umiliły  
one wszystkim dzień. 
 

Michał Kękuś 


