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SZKOŁA
ODKRYWCÓW

TALENTÓW

CZYTELNIKU, SIĘGNIJ PO „NASZĄ CZWÓRKĘ”!
Poznaj dzięki tekstom w niej zamieszczonym życie naszego gimnazjum.

Przekonaj się, że jest to szkoła, w której niejedno się dzieje, oczywiście w tym 
bardzo pozytywnym sensie.

Dowiedz się, że jest to szkoła, gdzie uczniowie odnoszą sukcesy w różnych dy-
scyplinach wiedzy, sztuki i w sporcie.

Zdobądź wiedzę, że PG 4 odkrywa, rozwija i promuje talenty swoich uczniów, 
ale jest też szkołą wyrównywania szans, gdzie znajdują miejsce ci, którzy potrzebują 
szczególnej troski edukacyjnej.

Zbuduj się informacją, że nasza szkoła jest „szkołą wartości”, troszczącą się  
o wychowanie w duchu patriotyzmu i wrażliwości na drugiego człowieka.

Utwierdź się w przekonaniu, że pracuje tu wykwalifikowana kadra na-
uczycielska, oddana pracy, zaangażowana, nieszczędząca czasu i trudu wkładanych 
w edukację oraz wychowanie młodzieży.

„Naszą Czwórkę” polecamy gimnazjalistom i ich rodzicom. To z myślą o Was powsta-
ły zamieszczone na jej łamach teksty. 

Życzymy miłej i ciekawej lektury!
Redakcja

Oddajemy do Waszych rąk kolejne wydanie gazetki szkolnej  
 „Nasza Czwórka”. Jest ono poświecone głównie K.K. Baczyńskiemu, 
patronowi PG nr 4 w związku z obchodzonym w tym czasie corocznie 

Jego Dniem
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Ja,  
poszukiwacz  

ludzi  
prawdziwych...

W TYM 
NUMERZE:

1. Miłej lektury

2. Co w trawie piszczy...

3. Nie tylko On.....

4. Kolejny i ostatni już raz

5. Hasio Sypa...

6. Portret poety usiany 
wierszami

7. Owoce niezwykłej  
sesji fotograficznej

8. Nie mogłem  
inaczej żyć....

9. Wilki

10. Uzależnienie  
od Internetu

11. Pic albo nie pić

12. Miniwykład

13. Co na to Mickiewicz?

14. Krzyżówka

KONTAKT
Publiczne Gimnazjum nr 4 
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w Bełchatowie 
ul. W. Budryka 7  
97-400 Bełchatów
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17 marca
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KOLEŻANKI I KOLEDZY!  
NAUCZYCIELE! RODZICE!
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CO W TRAWIE PISZCZY, 

ZESPÓŁ „FERMATA” Z SUKCESEM

Podczas XVI Regionalnego Festiwalu Kolęd 
i Pastorałek, którego koncert finałowy oraz 
wręczenie nagród miały miejsce w dniu  
8 stycznia 2017r. w Kościele Miłosierdzia Bo-
żego w Bełchatowie, szkolny zespół wokalny 
„FERMATA” zdobył III miejsce w kategorii: 
zespoły gimnazja. Koleżankom z zespołu, 
zapewne rozpoznawalnym na zdjęciu, oraz 
P.  Arkadiuszowi Krukowi, serdecznie gra-
tulujemy!

DYREKTOR ANNA SZCZĘSNA  
WYRÓŻNIONA STATUETKĄ!

Podczas Finał XVI Regionalnego Festiwa-
lu Kolęd i Pastorałek, w dniu 8 stycznia br.  
w Kościele Miłosierdzia Bożego na os. Bin-

ków, Pani Dyrektor Anna Szczęsna otrzymała 
- z rąk Ks. Proboszcza Kazimierza Magdziaka, 
Głównego Organizatora Festiwalu, w asyście 
gromkich braw, pamiątkową statuetkę jako 
symbol podziękowania za współpracę przy 
wieloletniej organizacji wspomnianej impre-
zy. Pani Dyrektor nie kryła ani zaskoczenia, ani 
zadowolenia z takiego wyróżnienia: „To jest 
10-ty „mój” Festiwal. Serdecznie dziękuję za takie 
wyróżnienie i deklaruję, że niezależnie od miej-
sca, czasu i zajmowanego stanowiska, „gdzie 
śpiew i muzyka, tam ja”, bo to moja wielka pasja.  
A statuetka, w dodatku w kształcie jednoznacz-
nie kojarzącym się z muzyką, zajmie w moim 
dorobku zawodowym ważne miejsce i będzie 
źródłem niezapomnianych wspomnień.” Cóż - 
nic innego nie wypada, jak pogratulować!

NIE DLA AGRESJI…  
ZE SPOŁECZNĄ AKADEMIĄ NAUK

W dniach 10 i 12 stycznia 2017r. Spo-
łeczna Akademia Nauk Wydział  
w Bełchatowie we współpracy z dyrek-
cją oraz pedagogiem naszej szkoły była 
organizatorem warsztatów profilaktycz-
nych adresowanych do gimnazjalistów. 
Zajęcia poprowadził wykładowca SAN – pod-
komisarz Mariusz Cieślak. Uczniowie dowie-
dzieli się nie tylko, czym jest agresja i jakie 
są jej formy, ale także jakie są konsekwencje 
prawne naruszenia nietykalności cielesnej  
i uszkodzenia ciała innej osoby. Na zakoń-
czenie warsztatów odbył się quiz wiedzy 

dotyczącej zapobiegania agresji, walki z nią, 
jak również odpowiedzialności karnej w przy-
padku użycia siły fizycznej względem innych 
osób. Społeczna Akademia Nauk przekazała 
nagrody dla 3 uczniów, którzy wykazali się 
największym poziomem wiedzy. Warsztaty 
były doskonałym sposobem, aby uświado-
mić młodzieży, że nieletni także odpowia-
dają prawnie za swoje czyny oraz na to, by 
promować zachowania wolne od agresji  
i przemocy.

„PRÓBNY” ZA NAMI!

W dniach 11-13 stycznia odbył się w naszej 
szkole próbny egzamin gimnazjalny klas III. 
To taka „zaprawa” przed egzaminem kwiet-
niowym. W kolejnych trzech dniach ucznio-
wie pisali testy z: języka polskiego, historii 
i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, 
przedmiotów przyrodniczych i języka obce-
go nowożytnego. Przypomnijmy - egzamin 
gimnazjalny daje możliwość ukończenia 
szkoły, a jego dobry wynik jest przepustką 
do dobrej szkoły ponadgimnazjalnej. Wyniki 
z „próbnego” już po feriach! A potem? Za-
pewne dużo pracy!

NIE BÓJCIE SIĘ SPEŁNIAĆ  
SWOICH MARZEŃ!

Takimi słowami zakończył spotkanie z mło-
dzieżą klas sportowych IC i IIC pan Dariusz 
Gruszczyński. Wybitny biegacz z Bełchato-
wa i uczestnik wielu ultramaratonów w ubie-
głym roku jako pierwszy bełchatowianin  
w historii ukończył Spartathlon, jeden z naj-
trudniejszych biegów na świecie. W 34-let-

czyli przegląd szkolnych wydarzeń
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niej historii tego wyścigu wzięło udział oko-
ło 40 Polaków. W roku 2016 bieg rozpoczęło 
11, a do linii metydobiegło 8. Pan Gruszczyń-
ski był jednym z nich. Trasę na dystansie 246 
km, z Aten do Sparty, pokonał w zaledwie 34 
godziny. Wraz z członkami bełchatowskiego 
Klubu Biegaczy „Spartakus” promuje biega-
nie i zdrowy styl życia. Jest kandydatem do 
tytułu Człowieka Roku 2016 Powiatu Bełcha-
towskiego w plebistycie „Dziennika Łódzkie-
go”. A zaczęło się całkiem niewinnie. W 2008 
roku pan Dariusz podjął decyzję o zrzuce-
niu kilku zbędnych kilogramów. W niespeł-
na 10 lat osiągnął Everest, bo tak określają 
odbywający się od 1983 roku Spartathlon 
maratończycy, porównując ukończenie go  
z marzeniami himalaistów o zdobyciu naj-
wyższego szczytu na kuli ziemskiej.

Sylwia Łabędzka

„BEZPIECZNE I PRZYJAZNE FERIE 2017”

Bez nudy i aktywnie - drugi tydzień ferii 
zimowych  spędziliśmy na SUPER zajęciach   
w szkole. Podczas spotkań  kulturalno – 
czytelniczych, sportowych, informatycz-
no – multimedialnych i profilaktyczno 
– terapeutycznych  bezpiecznie i atrakcyj-
nie wypoczywaliśmy pod opieką p. B. Goź-
dziewicz, p. M. Augustyniak, p. A. Gąciarza, 
p. K. Idzikowskiej. Całość czujnym okiem 
„ogarniała” Pani Kierownik Anna Błaszczyk. 
Mieliśmy możliwość zadbać o naszą kondy-
cję fizyczną, popróbować swoich możliwo-
ści w projektowaniu stron WWW, poczytać 
nowości czytelnicze i stać się kreatorami 
konkursu „Wszystko o nowościach” i zabawy 
czytelnicze, „Szukajcie, a znajdziecie – podaj 
tytuł książki” (o ich szczegółach i zasadach 
poinformujemy niebawem.) Owocem tych 
prac jest prezentacja multimedialna o no-

wościach bibliotecznych, do której link ma-
cie poniżej. Nie zabrakło współzawodnictwa 
podczas gry w piłkę ręczną, piłkę nożną, 
koszykówkę oraz modelujących sylwetkę 
ćwiczeń siłowych. W różnego typu ćwicze-
niach uczniowie mieli też okazję poznać 
własne mocne strony oraz rozwijać krea-
tywność i umiejętności interpersonalne. Nie 
obyło się również bez dobrej zabawy na lo-
dowisku miejskim, wspólnym  seansie  
w kinie  i udziału w  warsztatach rzemiosł 
pradawnych w Muzeum Regionalnym w 
Bełchatowie. W czasie przerwy w zajęciach 
mogliśmy spożyć smaczny i gorący posiłek 
w stołówce szkolnej. Wszyscy uczestnicy 
zajęć zostali obdarowani miłymi upomin-
kami. Źródło finansowania: Miejski Program 
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Al-
koholowych Urzędu Miasta Bełchatowa.

BACZYŃSKI PO RAZ DZIESIĄTY…

Ostatnie tygodnie biblioteka szkolna po-
święciła głównie popularyzacji wiedzy o Pa-
tronie Szkoły K. K. Baczyńskim. Ale nie tylko! 
Do 17 lutego każdego dnia chętni uczniowie, 
a było ich wielu, codziennie rozwiązywali za-
dania z konkursu „Wszystko o nowościach”. 
Największą wiedzą o nowych książkach  
w bibliotece wykazali się:
I miejsce - Robert Koch kl. III b (213 pkt.)
II miejsce - Kacper Szafrański kl. III b (151 pkt.)
III miejsce - Wiktoria Michałek kl. II b (149 pkt.)
Zgodnie z regulaminem konkursu również 
uczniowie, którzy udzielili odpowiedzi na 
wszystkie pytania, zostali nagrodzeni. Po raz 
dziesiąty - niestety ostatni - bo to już ostat-
ni rocznik pierwszoklasistów w gimnazjum, 
wybraliśmy się na lekcje do MiPBP Filia nr 4 
w Bełchatowie o Patronie Szkoły , aby póź-

niej po cyklu zajęć stanąć do X Biblioteczne-
go Konkursu o Patronie Szkoły - K. K. Baczyń-
skim. Laureatami konkursu zostali:
I miejsce - Wiktor Jaśkiewicz kl. Id (39,5 pkt.)
II miejsce - Sandra Kacprzyk kl. Id (33 pkt.)
III miejsce - Natalia Brożyna kl. Ia ( 31 pkt.)
Konkursowi, jak co roku, towarzyszyła wy-
stawa – tym razem poświęcona dzieciństwu 
poety. Laureatom konkursów serdecznie 
gratulujemy.

03/02 2017
„DAJTA PĄCZKA NA WIDELEC,  
BO TO JUTRO JEST POPIELEC”

Dnia 27 lutego uczniowie naszej szkoły mieli 
okazję uczestniczyć w korowodzie ostat-
kowym, zorganizowanym przez Muzeum 
Regionalne w Bełchatowie. Barwny pochód 
przebierańców, wśród których oczywiście 
nie zabrakło Śmierci, Diabłów oraz Baby  
i Dziada, przemaszerował spod siedziby Mu-
zeum przez centrum Bełchatowa, odwiedza-
jąc kolejno Urząd Gminy Bełchatów, Urząd 
Miasta, Starostwo Powiatowe, Miejskie 
Centrum Kultury, Straż Miejską oraz Miejską  
i Powiatową Bibliotekę Publiczną. Nie tylko 
dzieciom i młodzieży ta zabawa sprawiła 
wiele radości, ale również dla pracowników 
odwiedzanych instytucji była przyjemnym 
przerywnikiem w ich codziennych obo-
wiązkach, a i przechodnie witali korowód  
z uśmiechem.

Za: oficjalna strona Szkoły
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NAJWYBITNIEJSZYM
Nie tylko on, choć… był jednym z nich...

Umarli  
pozostają młodzi...
Gdyby żył, miałby dzisiaj 96 lat. Gdyby... 
dzień czwarty sierpnia 1944 roku, czwarty 
dzień powstania warszawskiego, nie okazał 
się ostatnim dniem życia tego dwudziesto-
trzyletniego wówczas poety. Toteż zawsze 
już będzie spoglądał na nas z fotografii mło-
dy chłopiec o marzącym spojrzeniu, bar-
dziej przypominający sportowca niż poetę. 
Będziemy wpatrywać się w twarz o ładnie 
wykrojonych ustach i w oczy bystro patrzą-
ce przed siebie, świadczące o skupieniu i we-
wnętrznym napięciu. Nie przeminie nigdy 
jego nieprzeciętna, spokojna uroda i wdzięk 
arystokratyzmu, którym się odznaczał.

„Umarli spaleni, rozstrzelani...”
Te słowa z wiersza Tadeusza Borowskiego 
można odnieść do poetów, którzy debiu-
towali w konspiracyjnych wydawnictwach  
w czasie okupacji hitlerowskiej, a do których 
należał K.K. Baczyński. Urodzili się w okoli-
cach 1920 roku i w chwili wybuchu II wojny 
światowej byli świeżo upieczonymi matu-
rzystami. Różni, ale tym, co ich połączyło, 
było tzw. przeżycie pokoleniowe – degra-
dacja wartości humanistycznych wywołana 
warunkami wojennymi, a także potrzeba 
czynnego lub przynajmniej moralnego opo-
ru wobec praw rządzących otaczającą rze-
czywistością. Ich wspólnym losem stały się 
lata niełatwych doświadczeń, w których za 
zgodność postawy ideowej z życiem płaciło 
się cenę najwyższą. Stąd tyle śmierci tragicz-
nych i bohaterskich postaci. To oni nie zawa-
hali się iść na śmierć „po kolei jak kamienie 
przez Boga rzucane na szaniec”. Zginęli jako 
żołnierze Armii Krajowej. Tadeusz Trzebiń-
ski rozstrzelany przez hitlerowców w 1943 
roku i jego przyjaciel Wacław Bojarski w 
wyniku odniesionych w akcji ran. W obronie 
Ratusza i Pałacu Blanka padł pchr. „Krzysztof”.  
16 sierpnia 1944 roku zginęli żołnierze zgru-
powania „Baszta” – kpr. pchr. „Chmura” – Zdzi-
sław Stroiński i jego podwładny strz. „Topór” – 
Tadeusz Gajcy. Żołnierze – poeci „czasu kurz”.
Był jednym z nich – NAJWYBITNIEJSZYM.

I wybuchnęli  
Powstaniem Warszawskim...  
i zadziwili nim świat!
Usiłowano go odsunąć od akcji czysto woj-
skowych.
Nie brak było w jego otoczeniu ludzi, któ-
rzy uważali, że poetę o wielkim talencie, w 
dodatku wątłego fizycznie i chorego na ast-
mę, należy oszczędzać i chronić. Krzysztof 
nie podzielał jednak przekonania, że talent 
może zwolnić go z żołnierskiego obowiązku. 
Intensywnie zabiegał o przydział do bezpo-
średnich bojowych zadań, a gdy wybuchło 
powstanie, aktywnie włączył się do walki.

Niewiele już miał Baczyński czasu dla siebie. 
Na miesiąc przed powstaniem przeszedł do 
harcerskiego batalionu „Parasol”. Na parę dni 
w lipcu 1944 roku zaprosił go Jerzy Zagórski 
do Wieliszewa wraz z żoną. Tam wśród sos-
nowych lasów odpoczywali przez parę dni. 
Krótkie to były wakacje. Trzeba było wracać.
Odchodzili ku stacji - dwoje przygarbionych 
dzieci. Odchodzili wolno, jakby wiedzieli, że 
przed nimi śmierć.

Padał deszcz, czarni ludzie za bramą.
karawan, który czekał, w lęku okrzepł.
Mały chłopiec w koszuli, wołałem: „Mamo!”
Kondukt ruszał. Był to mój własny pogrzeb.”

A byłem jak lipy szelest...
Jedyny syn Stanisława Baczyńskiego – kryty-
ka literackiego i legionisty oraz Stefanii - na-
uczycielki i autorki podręczników szkolnych. 
Był chorowitym dzieckiem. Lubił rysować, 
ponosiła go fantazja, ilustrował tylko przez 
siebie zrozumiałe bajki.
Mówił, że jak dorośnie, będzie miał domek  
z ogródkiem pełnym kwiatów i zamieszka  
w nim z matką.
Pod koniec lat dwudziestych chodził do 
szkoły przygotowawczej. W 1931 r. został 
uczniem świetnego, elitarnego warszaw-
skiego liceum im. Stefana Batorego.
Od szkoły odgradzał się jednak murem nie-
chęci i pogardą, nie cenił szkolnych auto-

O Krzysztofie Kamilu Baczyńskim 
i jego pokoleniu

rytetów, uparcie winił za swą niezdolność  
do matematyki pedagogów.
Przylgnęła do niego opinia chłopca zarozu-
miałego, do przesady drażliwego.
Szkoły nie lubił i nie zachował o niej najcie-
plejszych wspomnień.
W tej szkole Krzysztof Baczyński zdał maturę 
i radosny jak ptak , uwolniony od jarzma obo-
wiązków uczniowskich wyjechał z kilkoma 
kolegami do Bukowiny Tatrzańskiej na ostat-
nie beztroskie wakacje jego POKOLENIA.

A potem runął świat...  
świadectwo czasów grozy
Poezja stała się dla Krzysztofa ucieczką  
od życia i ratunkiem w ciężkich dniach.
Osąd tego złowrogiego czasu widoczny jest 
w każdym wierszu poety.

„ I płynie mrok. 
 Jest cisza. Łamanych czaszek trzask;
I wiatr zahuczy czasem, i wiek przywali głazem.
Nie stanie naszych serc.  
Taki to mroczny czas.”

„O, jak wzrok nas boli,
otwarty, biały jak źrenice trupie
w którym lądy spalone dnem do góry płyną(…)
A na nich umarli
Z nożem przestrachu w oczach”.

Ciąg dalszy 
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KOLEJNY I OSTATNI JUŻ RAZ
W związku z reformą systemu szkolnictwa  
Powiatowy Konkurs Recytatorski Poezji K.K. Baczyńskiego 
odbył się po raz ostatni.

Ta młodość w tej grozie  
jedna była czysta...
1 grudnia na wykładzie logiki w mieszkaniu 
Henryka Hiża przy ul. Kredytowej poznał 
Barbarę Drapczyńską. Miał wówczas pra-
wie 21 lat, ona zaś 19 i była uczennicą kla-
sy maturalnej, ale uczęszczała już na tajne 
wykłady uniwersyteckie. Krzysztof odpro-
wadził Basię do domu i został zaproszony  
na imieniny.
Tego dnia oświadczył się jej. 3 VI 1942 roku  
w kościele na Solcu odbył się ich ślub.
Po ślubie Jarosław Iwaszkiewicz pisał: „By-
łem na ślubie Baczyńskich w kościele na Po-
wiślu w cudowny, czerwcowy dzień 1942 r. 
Bzy w tym roku kwitły obficie (…)
Właściwie wyglądało to nie na ślub, ale na 
Pierwszą Komunię. Oboje Baczyńscy, bardzo 
młodzi, (…) rzeczywiście zdawało się, że to 
dwoje dzieci klęczy przed ołtarzem.”

„Kochany”- szumi piosenka,  
więc wtedy obejmą ramiona
Więcej, niż objąć można  
kochając jedno ciało.
Dłoń wielka kształty fałduje  
za nieba czarną zasłoną i kreśli na niej  
zwierzęta linią drżącą i białą.
A potem świt się rozlewa.  
Broń w kącie ostygła i czeka.
Pnie się wąż biały milczenia,  
przeciągły wydaje syk.
I wtedy budzą się płacząc,  
bo strzały pękają z daleka,
Bo śnili, że dziecko zrodzili  
całe czerwone od krwi.”

Wiadomość o śmierci męża nie dotarła do 
Basi. Ciężko ranna w głowę 24 VIII zmarła 1 IX 
1944 roku. Umierając, Basia trzymała w ręku 
tomik wierszy męża i dyplom podchorążów-
ki, na którym zostały ślady jej krwi.

Zostali pochowani we wspólnym grobowcu 
na warszawskim cmentarzu wojskowym – 
Powązki, opodal kwatery batalionu „Zośka”.

Bo przecież  
trzeba znów pokochać...
Krzysztof kochał życie, ludzi. Marzył o dniach, 
kiedy będzie mógł pisać o sprawach najprost-
szych: szczęściu, miłości, słońcu, urokach  
i pięknie rzeczywistości, bowiem mimo obco-
wania ciągłego ze śmiercią, nigdy nie zwątpił 
w zwycięstwo życia i dobra w człowieku. Wie-
rzył naprzeciw grozie w „czas miłości”.

(…) bo cóż zbrodnia? - Tylko mocniej
za bijące morze sumień kochać każe.(…)
W nas, co jak pomników głazy,
z tych miłości mocno rośnie przez te czasy, 
nad te czasy, ponad nami czas miłości.

Opr. Karolina i Julka

3 marca progi PG4 przekroczyli następni, 
nowi wielbiciele poezji naszego Patrona  
z gimnazjów całego bełchatowskiego po-
wiatu. A wśród nich zarówno dziewczęta jak 
i chłopcy. Ich obecność potwierdziła, że cele, 
które stawiali sobie organizatorzy konkursu, 
zostały osiągnięte prawie w stu procentach. 

Ambicją pomysłodawców i animatorów kon-
kursu było zainteresowanie młodzieży szkół 
gimnazjalnych twórczością Patrona Szko-
ły - najwybitniejszego poety okresu wojny  
i okupacji hitlerowskiej, a także dostrzeżenie 
przez uczniów i docenienie rangi artystycz-
nej poezji K.K. Baczyńskiego, tudzież roz-
wijanie wrażliwości młodzieży gimnazjalnej 
na piękno poetyckiego słowa, a w rezulta-

cie odkrywanie i rozwijanie talentów arty-
stycznych nastolatków. Gościliśmy uczniów 
z pięciu gimnazjów. Panowała jak zwykle 
miła, przyjazna, ale pełna powagi i skupienia 
atmosfera. P. Dyrektor Anna Szczęsna powi-
tała wszystkich serdecznie, życząc sukcesów 
na polu trudnej sztuki interpretacji poezji 

naszego Patrona. Jury złożonemu tradycyjnie 
z opiekunek i opiekunów młodzieży, przewod-
niczyła, jak od wielu już lat, p. Mariola Biniek 
- teatrolog z MCK w Bełchatowie. Konkurs po-
prowadzili: Weronika Matyja i Witold Lewan-
dowski z kl. III B, wystylizowani na młodych 
ludzi z „czasów pogardy”. Niełatwe zadanie 
stanęło przed jurorami po wysłuchaniu na-
prawdę wspaniałych, oryginalnych recytacji. 

Poziom artystyczny zaprezentowanych in-
terpretacji był niezwykle wysoki i wyrówna-
ny. Toteż podjęto decyzję, by nagrodzić wy-
siłek wszystkich. Werdykt szanownego jury 
okazał się następujący: laureatkami dwóch 
pierwszych miejsc zostały: Weronika Matyja 
(PG4) i Karina Lubońska (PG Drużbice), dwa 
drugie miejsca zajęły: Maria Cieślak (PG2)  
i Adrianna Janus (PG5), trzy trzecie miejsca 
przyznano: Marii Florczyk (PG1), Adzie Ma-
tyi (PG2) oraz Kindze Koszeli (PG Drużbice). 
Wyróżnienia otrzymali: Nadia Lis (PG1), Na-
talia Pęciak (PG1), Oliwia Kępa (PG2), Alek-
sandra Frontczak (PG5), Wiktor Idziński (PG5), 

Natalia Elmrych (PG 
Łękawa), Patrycja Ma-
dejczyk (PG Łękawa) 
i Piotr Zochniak (PG 
Drużbice). Wszyscy 
uczestnicy konkursu 
zaproszeni zostali na 
uroczystą akademię, 
też już ostatnią, po-
świeconą Patronowi 
Publicznego Gimna-
zjum nr 4 w Bełchato-
wie. Do niezawodnego 
przybycia zobowiązała 
laureatów p. Dyrektor 
Anna Szczęsna, dzięku-

jąc jednocześnie młodzieży za tak niezwykłe 
zainteresowanie poezją i trud wkładany w jej 
recytację. Serdeczne podziękowania skiero-
wała p. Dyrektor w stronę jury i jej przewodni-
czącej p. Marioli Biniek. 
K.K. Baczyński od września nie będzie patro-
nował naszej młodzieży gimnazjalnej, ale ona, 
jak zadeklarowała, pozostanie mu wierna.

Eliza i Sylwia
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HASIO SYPA
Czy bohater niedokończonego opowiadania K.K. Baczyńskiego to alter ego naszego Patrona, 
ucznia słynnego Gimnazjum im. Stefana Batorego w Warszawie?

Pierwszego dnia wrócił 
z rozbitą gęba, ponieważ nie 
chciał razem z innymi wołać 
chórem: „g …o, g …o” pod 
gabinetem pana dyrektora, 
a co gorsza powiedział, że 
się poskarży. Odtąd nigdy 
już nie skarżył i wołał „g …o” 
przy lada okazji. 

Po tygodniu przyszedł 
z notatką w dzienniczku, 
że pobił kolegę, i z okiem 
tak rozwalonym, że było 
raczej podobne do kała-
marza, w który ktoś złośli-
wy wrzucił oko. W rzeczy-
wistości Hasio odmówił 
pojedynku na pięści kole-
dze i oberwawszy porząd-
nie, został schwytany na 
tym, że wołał: „ty łobuzie, 
ja cię jeszcze nie tak nabiję” i urwał swojemu 
oprawcy kawałek krawata. Od tej pory Hasio 
zawsze pierwszy walił w mordę, i to bez doda-
wania żadnych wyjaśnień. 

Po dwu tygodniach Hasio dostał pierwszą 
dwójkę z matematyki, gdyż profesor spytał, 

ile to czyni 18 x 5, a Hasio miał nieostrożność 
spytać, co to znaczy „czyni”, bo nigdy jeszcze 
czegoś podobnego nie słyszał. „Ach, nie wiesz, 
co to jest „czyni”? Siadaj, masz dwóję.” I pan 
profesor stwierdził raz na całe życie, że Hasio 
jest tępy i nigdy matematyki nie pojmie. Od 

zdał do gimnazjum… 

tej pory Hasio przestał się  
w ogóle uczyć matematy-
ki, bo i tak nie warto.

Później jeszcze dostał 
zły stopień z polskiego, 
gdyż posądzono go o to, 
że przepisał wypracowa-
nie. Wtedy Hasio poznał, 
że rzeczywiście doskonale 
przepisywać i czynił tak 
już zawsze.

Na zakończenie okre-
su Hasio wylał atrament 
i przyznał się, że to on. 
Wtedy postawiono mu zły 
stopień ze sprawowania,  
a gdy później ktoś przykle-
ił panu dyrektorowi ogon 
z kolorowego papieru  
i posądzono o to niewin-
nego Hasia, i naturalnie 

Hasio zaparł się – odesłano go do domu. 
W rezultacie Hasio nigdy się do niczego nie 

przyznawał, łgał jak z nut, a przy lada okazji 
kładł gwoździki tapicerskie na krześle pana 
profesora i wykonywał tysiąc innych przemi-
łych figlów uczniowskich.
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PORTRET POETY
utkany wierszami

Wiatr 
(…)  
Wołam cię, obcy człowieku,
co kości odkopiesz białe:
Kiedy wystygną już boje,
szkielet mój będzie miał w ręku
sztandar ojczyzny mojej.
18 IV 43r.

Autobiografia 
(…)
Ja, poszukiwacz ludzi prawdziwych,
ja, zaklinacz wężów wijących się nade mną,
zastygłem w pomnik ze wzniesionym mieczem,
którym człowieka rozetnę czy ciemność?

Cień z obozu 
(…)
Matko - powiedział jeszcze - to nic, że ja daleko,
że nas rozdarła ciemność i ból, co tkwi jak nóż.
Ja w tobie, a ty we mnie płyniemy strugą, rzeką
złocistą, drżącą strugą, gwiazdami lśniących róż.
Bo nie ma rozerwania, choć rozerwane słowa,
bo nie ma zapomnienia, choć życie nas zapomni;
z brzęczących kręgów nieba ja w ciebie, a ty do mnie
płyniemy.”

Deszcze 
(…)
A tak kochając, walcząc, prosząc
stanę u źródeł - studni ciemnych,
w groźnym milczeniu ręce wznosząc,
jak pies pod pustym biczem głosu.
Nie pokochany, nie zabity,
Nie napełniony, niedorzeczny,
poczuję deszcz czy płacz serdeczny,
że wszystko Bogu nadaremno.
Zostanę sam. Ja sam i ciemność.

Dwie miłości
(…)
i kiedy broń jak życie w dłoni ważysz,
a nie masz łzy na sercu i na twarzy,
gdy rzucasz ciało jak puchy świetliste,
wiotkie jak śpiew, a z nim odbicie czyste,
by mieć twarz jedną nie odbitą w ciszy,  
napiętnowaną śmierci czarnym krzyżem,
myślisz, że z Boga musi być ta miłość,
dla której młodość w grobie się prześniło.

Mazowsze
(…) 
Piasku, pamiętasz? Wisło, przepłyniesz
szorstkim swym suknem, po płaszczu plemion.
Gdy w boju padnę - o, daj mi imię,
moja ty twarda, żołnierska ziemio.

Pokolenie 
(…) 
Jak obce miasta z głębin kopane,
popielejące ludzkie pokłady
na wznak leżące, stojące wzwyż,
nie wiedząc, czy my karty iliady
rzeźbione ogniem w błyszczącym złocie,
czy nam postawią, z litości chociaż,
nad grobem krzyż.

Sny dziecinne pachniały wanilią
(…) 
Sny dziecinne pachniały wanilią.
Jak oderwać to życie od trwogi?
(…)
Matko,
jeszcze jednym uśmiechem sprzed lat dwudziestu
przywróć mi wzrok dla świata
dziecięcy.

Z głową na karabinie
(…) 
Obskoczony przez zdarzeń zamęt,
kręgiem ostrym rozdarty na pół,
głowę rzucę pod wiatr jak granat,
piersi zgniecie czas czarną łapą;
bo to była życia nieśmiałość,
a odwaga - gdy śmiercią niosło.
Umrzeć przyjdzie, gdy się kochało
wielkie sprawy głupią miłością.

Wiersze wybrały: Gabrysia i Julka
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Więc o Żołnierzu - Poecie trwa pamięć,  
bo nic nie znaczy czas

„Więc o Żołnierzu - Poecie trwa pamięć, bo nic 
nie znaczy czas”. Ten fragment hymnu nasze-
go gimnazjum sam przychodził na myśl, gdy 
pewnego piątkowego przedpołudnia na sce-
nie auli pojawili się uczniowie kl. III B i trudno 
było w nich rozpoznać gimnazjalistów, nasze 
koleżanki i naszych kolegów, bo tak bardzo 
przypominali młodych ludzi z czasów na-
szego Patrona – K.K. Baczyńskiego. To odpo-
wiednia charakteryzacja i stylizacja sprawiły, 
że stali się jak wyjęci z „mrocznego czasu” 

wojny. Chłopcy niczym Baczyński, a dziew-
częta jak jego ukochana Basia. Tej metamor-
fozy dokonała i utrwaliła ją na fotografiach 
mama Kuby, ucznia kl. I B, pani Katarzyna 
Forusińska-Pytka. A fotografie uświadamiają 
nam, że choć „mamy dzisiaj nowych bitew 
szaniec”, to różnica między nami a pokole-
niem Baczyńskiego sprowadza się jedynie 
do „kostiumu” i „dekoracji”. Zobaczcie zresztą 
sami. A każdej szkole życzymy tak zaangażo-
wanych w jej życie rodziców.

Owoce niezwykłej sesji 
fotograficznej
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RZECZ O ŻOŁNIERZU 
NIEZŁOMNYM

Są ludzie, są czyny ludzkie tak silne i tak potężne,  
że śmierć przezwyciężają, że żyją i obcują między nami. 

J. Piłsudski

W ubiegłym roku na ła-
mach naszej gazetki za-
mieściliśmy tekst mówiący 
o niezwykłej dziewczynie, 
Danucie Siedzikównie 
„Ince”, która „zachowała się 
jak trzeba”.
Teraz postanowiliśmy wy-
dobyć z niepamięci postać 
Łukasza Cieplińskiego, 
który „Nie mógł inaczej 
żyć…”, prezesa IV Komen-
dy WiN, skazanego, po ok-
rutnych torturach, przez 
komunistyczny sąd na pię-
ciokrotną karę śmierci, 
utratę praw publicznych  
i obywatelskich, praw ho-
norowych na zawsze oraz 
przepadek całego mie-
nia. Wyrok na Ciepliń-
skim i jego towarzyszach 
z IV ZG WiN wykonano  
1 III 1951 r. strzałem „ka-
tyńskim” w tył głowy.
Miejsce jego pochówku  
do dziś pozostaje nieznane.
Zafascynowały nas gryp-
sy: ich forma i treść, które 

powstały w ciągu niemal 
pięciu miesięcy oczeki-
wania ppłk. Cieplińskiego  
w celi śmierci mokotow-
skiego więzienia na wy-
konanie wyroku. Zawarte 
w nich przesłanie zostało 
skierowane do najbliższych 
– żony i trzyletniego wów-
czas syna Andrzeja. Jest ich 
około 46, niemal wszystkie 
powstały na bibułkach do 
papierosów o wymiarach 
6,5 x 4,4 cm, zapisane ołów-
kiem chemicznym, a jeden 
na pudełku od zapałek. One 
mówią o nim więcej jako  
o człowieku, Polaku, mężu, 
ojcu niż najdłuższy życiorys, 
dokładna biografia.
A oto wybrane przez 
nas fragmenty grypsów  
z książki E.Jakimek-Zapart 
„Nie mogłem inaczej żyć… 
Grypsy Łukasza Ciepliń-
skiego z celi śmierci, Kra-
ków 2008.

„Nie mogłem inaczej żyć…” 

Po raz szósty w tym roku, 1 marca, obchodziliśmy Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Jak mówi sama 
nazwa, jest to święto państwowe.. Ma na celu upamiętnienie żołnierzy tzw. Drugiej Konspiracji. Stanowili oni ruch 
niepodległościowy walczący o suwerenność Polski, uniezależnienie jej od wpływów ZSRR. Liczbę członków wszyst-
kich grup konspiracyjnych szacuje się na 120-180 tys. osób. Dzień 1 marca został wybrany ze względu na rocznicę 
rozstrzelania członków IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość w 1958 r. Okres Powstania Antykomunistycz-
nego w latach 1944-63 jest jednym z ważniejszych, a zarazem najbardziej pomijanych i zakłamywanych wydarzeń  
w XX-wiecznej historii naszej Ojczyzny . Informacje o walce i ofierze życia bohaterów konspiracji antykomunistycznej 
„Żołnierzy Wyklętych” ciągle jeszcze w zbyt małym stopniu docierają do polskiej młodzieży i osób dorosłych.
Zmieńmy to! Przywróćmy Żołnierzom Drugiej Konspiracji należne im miejsce w naszej pamięci.

Ciąg dalszy 
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WILKI
Zbigniew 
Herbert 
o żołnierzach 
wyklętych, 
niezłomnych

Wilki
Ponieważ żyli prawem wilka 

historia o nich głucho milczy 

pozostał po nich w kopnym śniegu 

żółtawy mocz i ten ślad wilczy

szybciej niż w plecy strzał zdradziecki 

trafiła serce mściwa rozpacz 

pili samogon jedli nędzę 

tak się starali losom sprostać

już nie zostanie agronomem 

,,Ciemny” a ,,Świt” – księgowym 

„Marusia” – matką ,,Grom” – poetą 

posiwia śnieg ich młode głowy

nie opłakała ich Elektra 

nie pogrzebała Antygona 

i będą tak przez całą wieczność 

w głębokim śniegu wiecznie konać

przegrali dom swój w białym borze 

kędy zawiewa sypki śnieg 

nie nam żałować – gryzipiórkom 

i gładzić ich zmierzwioną sierść

ponieważ żyli prawem wilka 

historia o nich głucho milczy 

został na zawsze w dobrym śniegu 

żółtawy mocz i ten trop wilczy

Andrzejku! Wymodlony, wymarzony i kochany mój synku. Piszę do Ciebie po raz pierw-

szy i ostatni. W tych dniach bowiem mam być zamordowany. Chciałem być Tobie 

ojcem i przyjacielem. Bawić się z Tobą i służyć radą i doświadczeniem w kształtowaniu 

twego umysłu i charakteru. 

Niestety okrutny los zabiera mnie przedwcześnie, a Ciebie zostawia sierotą. Dla-

tego piszę i płaczę. Ja odchodzę – Ty zostajesz, by w czyn wprowadzać idee ojca. 

– Andrzejku: celami Twego życia to:

a) służba dobru, prawdzie i sprawiedliwości oraz walka ze złem

b) dążenie do rozwiązywania bieżących problemów – na zasadach idei Chrystusowej

c) służba ojczyźnie i narodowi polskiemu

 Andrzejku! Pamiętaj, że istnieją tylko trzy świętości: Bóg, Ojczyzna i Matka.

 

Andrzejku! W trakcie okupacji niemieckiej dowodziłem inspektoratem rzeszowskim. Pod-

legało mi około 20 000 ludzi. Wielu z nich zginęło w walce o Polskę i o duszę Narodu Pol-

skiego, wielu jest mordowanych obecnie. 

W pracy i walce widziałem tak wielkie umiłowanie Ojczyzny, bohaterstwo i bez-

graniczne poświęcenie i oddanie Sprawie, że ze wzruszeniem myślę o nich i Bogu 

dziękuję, że pozwolił dowodzić mi synami bohaterskiej ziemi Rzeszowskiej. 

Chciałem opisać ich sylwetki i czyny, by nie poszły w zapomnienie i przekazać je 

historii. Ponieważ nie będę już mógł tego zrobić, na Ciebie spada ten obowiązek.

Cieszę się, że doczekałem dnia dzisiejszego i miesiąca Matki Bożej. Wierzę, że gdy mnie  

w nim zamordują, zabierze moją duszę Królowa Polski do swych niebieskich hufców  

– bym mógł Jej dalej służyć i bezpośrednio meldować o tragedii mordowanego przez jed-

nych, opuszczonego przez pozostałych Narodu Polskiego.

Wisiu, siedzę w celi śmierci.  Śmierci nie boję się zupełnie. Żal mi tylko Was, siero-

ty moje najdroższe  (…). Bądź Wisiu dzielna. Przejdź nad cierpieniem z godnością  

i spokojem i wiarą w sprawiedliwość Bożą. Tylko nam ona została. Cel Twój i zada-

nie to Andrzejek i wierzę, że go wychowasz na człowieka, na Polaka i na katolika, 

że przekażesz mu swoje wartości duchowe i silnie zwiążesz ze mną i ideą, dla któ-

rej żyłem.

Grypsy Łukasza Cieplińskiego wynosił z celi współwięzień skazany na dożywocie. 
Były przechowywane w Anglii i dopiero w 2005 r. wróciły do Polski.
Zachęcamy do sięgnięcia po tę niezwykłą lekturę. 
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UZALEŻNIENIE OD INTERNETU

Nie pozwól, aby wirtualny świat stał się ważniejszy od realnego!

Co to jest uzależnienie?
Zajrzyjmy po prostu do słownika. „Niekon-
trolowany przymus zażywania danej sub-
stancji lub wykonywania danej czynności  
i związane z tym przymusem kłopoty - zdro-
wotne, rodzinne, społeczne.”
Jak się uzależniamy?
To proste. Wystarczy wejść w posiadanie 
komputera i zainstalować stałe łącze inter-
netowe, a świetna zabawa, jaką daje nam 
nasza inwestycja, zaczyna nas powoli po-
chłaniać. Oczywiście potrzebujemy trochę 
czasu, by „oswoić” ( jak mówił Mały Książę) 
nowe urządzenie, które, jeśli się do niego 
przywiążemy ( czytaj: uzależnimy ), zastą-
pi nam, a tak naprawdę zabierze, realnych 
przyjaciół. Nie da się zjeść od razu beczki 
soli, a więc i „przyjaźń” z komputerem wy-
maga wiele czasu. Zaczyna on towarzyszyć 
nam coraz częściej i coraz dłużej w ciągu 

dnia, a nawet w nocy. Świat zewnętrzny 
przestaje powoli dla nas istnieć. Na nic zdają 
się protesty rodziców. Nie raz, nie dwa bia-
ły świt zastaje nas z głową na klawiaturze 
komputera. Wystarczy jednak w pośpiechu 
zjedzona kromka chleba, wypita jednym 
tchem filiżanka kawy i znów jesteśmy go-
towi do podróży po cyberprzestrzeni. Czas 
poświęcony na kontakty z najbliższymi i ko-
legami, na pobyt w szkole i naukę uważamy 
za stracony. Szukamy pretekstów, uciekamy 
się do kłamstw, by jak najdłużej nie odrywać 
się od komputera. Odstępujemy go tylko  
na krótkie chwile, kiedy głód przypomni 
nam o posiłku, by nabazgrać coś w zeszycie, 
gdy upomina się o przerwę nasza fizjologia. 
Bagatelizujemy ból głowy, zaczerwienione, 
zmęczone oczy. Nawet resetowanie się na-
szego komputera, świadczące o technicz-
nym zmęczeniu materiału, nie daje nam  

- problem młodych ludzi.  
A może także Twój?

do myślenia. A co powinno pojawić się w na-
szej głowie? Myśl, której prawdziwość jest nie 
do podważenia: Jestem uzależniona/y !!!  
Jak walczyć z uzależnieniem i je pokonać?
Jeśli myśl, o której mowa powyżej nie zago-
ści w naszym umyśle, jesteśmy straceni. Nie 
można leczyć się bez świadomości choroby. 
Tak, choroby, bez dwóch zdań, nie ma tu 
żadnej pomyłki. Uzależnienie od Internetu 
może zniszczyć nas tak samo jak alkoho-
lizm, nikotynizm czy narkomania. Spójrzmy 
zatem prawdzie w oczy, zmierzmy się z nią. 
To nie jest łatwe, o nie! Następnie zróbmy 
bilans zysków i strat. Jeśli więcej plusów po-
stawimy po stronie realnego życia, po pro-
stu zainteresujmy się nim na nowo. Odnajdź-
my tych, których odebrał nam komputer,  
a może postarajmy się odszukać kogoś 

Ciąg dalszy 
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Redaktorki gazetki szkolnej przeprowadziły wśród 
sześćdziesięciorga uczniów wszystkich klas naszego gimnazjum 
ankietę zatytułowaną: „Sprawdź, czy jesteś uzależniony  
od Internetu?”.

Większość koleżanek i kolegów wybierała odpowiedzi nr 4, 5 lub 6,  
co świadczy, że z Internetu nie korzystają w sposób mądry i rozsądny. 
Zdarzały się też odpowiedzi nr 1, 2, 3, jednak było ich stosunkowo mało, 
za mało. 
Zatem może warto przeczytać przygotowany przez nasze koleżanki ar-
tykuł. Zapraszamy do lektury!

 
Eliza, Gabrysia, Sylwia

1. Gdy budzę się, zaraz włączam komputer i Internet.

Odpowiedź 1 2 3 4 5 6

Liczba uczniów 5 7 10 15 4 19

2. Gdy nie mam dostępu do Internetu, zaraz wpadam w złość.

Odpowiedź 1 2 3 4 5 6

Liczba uczniów 6 3 7 5 15 24

3. Spędzam przed komputerem cały wolny czas.

Odpowiedź 1 2 3 4 5 6

Liczba uczniów 5 15 5 12 16 7

4. Częściej rozmawiam ze znajomymi przez komunikatory  
internetowe niż bezpośrednio, podczas spotkań.

Odpowiedź 1 2 3 4 5 6

Liczba uczniów 0 5 10 11 28 16

5. Większość moich znajomych to osoby,  
których nie widziałem/ widziałam, znamy się tylko z internetu.

Odpowiedź 1 2 3 4 5 6

Liczba uczniów 12 8 7 10 12 11

6. Nie mam czasu dla rodziny, przyjaciół, na naukę, na obiad,  
ponieważ tak bardzo interesuje mnie Internet.

Odpowiedź 1 2 3 4 5 6

Liczba uczniów 4 5 8 10 15 18

7. Podczas surfowania w sieci tracę poczucie czasu  
i dopiero nad ranem zauważam, że powinnam/powinienem 
dawno położyć się spać.

Odpowiedź 1 2 3 4 5 6

Liczba uczniów 10 11 5 12 8 12

8. Surfuję w sieci nie dlatego, że szukam czegoś konkretnego,  
ale po prostu klikam w przypadkowe łącza.

Odpowiedź 1 2 3 4 5 6

Liczba uczniów 7 8 6 7 15 17

9. Podczas lekcji w szkole, myślę tylko o tym,  
że gdy wrócę do domu, zaraz włączę komputer.

Odpowiedź 1 2 3 4 5 6

Liczba uczniów 8 5 10 15 11 11

10. Gdy rodzice każą mi iść spać, udaję, że śpię,  
ale potem wstaję i znowu surfuję.

Odpowiedź 1 2 3 4 5 6

Liczba uczniów 4 8 14 10 14 10

Zawiera ona dziesięć pytań i podaje sześć ponumerowanych róż-
nych wersji odpowiedzi. Wybór cyfry oznacza wskazanie na nastę-
pującą odpowiedź :
1 – nigdy mi się to nie zdarza; 
2 – raz w życiu mi się to zdarzyło; 
3 – zdarza mi się tylko czasami; 
4 – coraz częściej mi się to zdarza; 
5 – zdarza mi się prawie zawsze; 
6 – ciągle mi się to zdarza.

bardziej interesującego, miłego. Powróćmy 
na łono własnej rodziny, zacznijmy zauważać 
zatroskanych rodziców, rodzeństwo spragnio-
ne wspólnych zabaw. Nie musimy od razu po-
rzucać starego „przyjaciela”, ale przynajmniej 
nie ufajmy mu tak bezgranicznie. Zastąpmy 
surfowanie po Internecie nauką gry na gitarze 
lub innym instrumencie. Biegajmy, pływajmy, 
malujmy, śpiewajmy, uczmy się porozumiewać  
w obcych językach. Recepta jest prosta, choć 
dla niektórych trudna do zrealizowania: Nie daj-
my oderwać się od realnego życia, jego spraw, 
problemów, ale i radości. Nie pozwólmy, by za-
władnął nami wirtualny, nierzeczywisty świat! 

Ja też byłam uzależniona... (przeczytane 
na blogu)
„Kiedyś miałam taki problem. Siedziałam 
przed kompem cały czas, a szczególnie  
w weekendy ( ok. 6 godzin ). Zawsze miałam 
jakiś powód, a to to, a to tamto... I czas mijał. 
W ogóle nie wychodziłam na dwór! W ogóle 
moje życie było hmm... nudne! Obok mnie nie 
mieszkał nikt znajomy, nie miałam innych za-
jęć niż te związane z kompem. Ale wszystko 
zmieniło się od tego roku! W sylwestra pozna-
łam wielu ludzi, którzy mieszkają obok mnie. 
Teraz spotykam się z nimi codziennie! Poza 
tym częściej poświęcam czas innym znajo-

mym, mam wiele nowych zajęć i w ogóle mój 
plan jest wypełniony zajęciami po brzegi. 
Ostatnio prawie nie siedziałam przy kom-
pie. Wchodziłam do niego dopiero po 21 na 
godzinę, aby odpowiedzieć i odebrać meile.  
A potem szłam spać i znowu zaczynałam 
nowy dzień. I jak się czuję? Moje życie jest  
o wiele ciekawsze. Radzę Wam, abyście teraz 
także pomyśleli, czy chcecie kolejne godziny 
spędzić siedząc w necie, a może wyłączycie 
kompa i wpadniecie do kumpeli? Wybór na-
leży do Was!
Pozdro... to ja lecę na spotkanie :)”

Karolina i Julka

ANKIETA
Sprawdź,  
czy jesteś uzależniony od Internetu?

A oto wyniki :
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Poniższe pytania stanowiły ankietę, którą wypełniło sześćdziesięcioro naszych kolegów z klas trzecich.
Czy jej wyniki mogą być reprezentatywne dla całej społeczności gimnazjalnej? Ankieta była anonimowa,  
czyż możemy podważać jej wiarygodność?
A zatem pozostaje wyciągnąć wnioski z faktu, że po alkohol sięgamy w tak młodym wieku, będąc jeszcze 
dziećmi. Co w tej sytuacji czynić, by młodzi ludzie przestali płacić teraz i w przyszłości ogromną cenę  
za niefrasobliwość w podejściu do tej zgubnej używki? 
O komentarz poprosiliśmy panią pedagog Barbarę Szczypiór.

1. W jakim byłeś wieku, gdy po raz pierwszy wypiłeś alkohol?
a. poniżej 11 roku życia 
b. 11-12 lat 
c. 12-15 
d. jeszcze nie piłem 

2. Kto skłonił cię do spróbowania alkoholu?
a. koledzy 
b. rodzice 
c. krewni  
d. przypadkowi znajomi 

3. Czym kierowałaś(-łeś) się sięgając po alkohol?
a. chęcią pokazania się przed grupą przyjaciół 
b. ciekawością 
c. potrzebą zapomnienia o swoich problemach 

4. Czy zdajesz sobie sprawę z konsekwencji picia alkoholu?
a. nie zastanawiałam(-łem) się nad tym 
b. zdaję sobie sprawę, ale się nie przejmuję 
c. nie jestem ich świadoma (-my) 

5. Jak wielu twoich rówieśników spożywa alkohol?
a. większość 
b. nie znam nikogo takiego 
c. znam kilkoro kolegów 

Wyniki przeprowadzone na tak małej grupie uczniów nie mogą być 
reprezentatywne dla całej społeczności gimnazjalnej (od redakcji: 
dlatego nie publikujemy jej wyników).
Anonimowość badań sprzyja jednak wiarygodności wyników, ale 
pewien ich procent należy uznać za fałszywy z powodu dość po-
wszechnej wśród młodzieży tendencji do popisywania się. Ogólnie 
rzecz biorąc, oceniam, że około 35% naszych uczniów ma kontakt  
z alkoholem i to wcale nieprzypadkowy. Prawdą jest, że ciekawość jest 
motorem inicjacji alkoholowej, ale również prawdą jest, że ta inicjacja 
bierze swój początek w domu rodzinnym. To tam większość dzieci 
poznaje smak alkoholu i jego, niestety, atrakcyjność emocjonalną, bo 
biologicznie alkohol jest zawsze szkodliwy. Bardzo często więc błę-
dem rodziców jest dopuszczanie do wczesnego spróbowania alko-
holu przez dzieci zamiast walka o opóźnienie kontaktu z nim. Złudne 
są nadzieje, że młody człowiek, pijąc w domu, będzie „odporniejszy”. 
Ciąg dalszy picia przenosi się za drzwi domu – tam czekają ci, którzy 

Pić albo nie pić... to tak, jak…

BYĆ ALBO NIE BYĆ

6. Jak w kręgu rówieśniczym postrzegane są osoby pijące?
a. ich zachowanie nikogo nie gorszy 
b. spotykają się z dezaprobata większości kolegów 
c. dla wielu są wzorem do naśladowania 

7. Gdzie młodzież spożywa alkohol?
a. w domu 
b. w parku 
c. w szkole 
d. w innym miejscu 

8. Z jakich okazji młodzi ludzie spożywają alkohol?
a. dyskoteka 
b. imprezy w gronie rodzinnym 
c. imprezy w zamkniętym gronie znajomych 
d. bez okazji 

9. Czy rodzice wiedzą, że pijesz alkohol i jak na to reagują?
a. wiedzą, ale nie reagują z powodu własnego nałogu 
b. wiedzą i starają się spokojnie uświadomić mi skutki  
 mojego postępowania 
c. używając siły, starają się mi to wyperswadować 
d. nie zauważają zmian w moim  
 zachowaniu 

proponują i pomagają w piciu. A picie jest w rozumieniu młodzieży 
przekroczeniem magicznego progu dorosłości. Czy jednak faktycznie 
go przekraczają? Rodzice nie chcą lub nie mogą niczego nadzorować, 
a jeśli to robią, działanie takie przyjmuje formę doraźnej interwencji, 
odbieranej przez młodzież jako prześladowanie. Dorośli powinni przy-
jąć jednoznaczne stanowisko wobec picia alkoholu przez dzieci i mło-
dzież – całkowity brak przyzwolenia na picie. Żadna sytuacja ani rodzaj 
alkoholu nie usprawiedliwiają zgody na nie. Nastolatek przeżywa ból 
emocjonalny, buntuje się, czuje się osamotniony, jest więc skłonny do 
zagłuszania tych uczuć czymś, co działa szybko. Potrzebuje obecności 
rodziców i więzi z nimi mimo demonstrowanej niechęci i buntu prze-
ciw autorytetom. Więź z rodzicami lub innymi osobami, którym może 
ufać, czyni bunt mniej niebezpiecznym, a ból emocjonalny i poczucie 
osamotnienia stają się nie tak dotkliwe. Czuje się wówczas bezpieczny. 
A kto ma poczucie bezpieczeństwa, nie sięga poi używki.

Barbara Szczypiór - pedagog
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JAKA JEST NATURA DZIAŁANIA 
ALKOHOLU? 

Alkohol jest to bezbarwny płyn o ostrym, piekącym zapachu i smaku. To substancja zbudowana z bardzo 
małych cząsteczek, nie wymaga trawienia i po wprowadzeniu jej do układu pokarmowego trafia szybko  
do mózgu i działa jak „usypiacz i znieczulacz „. Działa stopniowo. Zaczyna od usypiania ośrodków mózgowych 
sprawujących kontrolę nad różnymi czynnościami życiowymi, czego efektem może być ożywienie, 
pobudzenie. Następnie spowalnia pracę ośrodków odpowiedzialnych za właściwe odbieranie bodźców 
ze środowiska, usypia pozostałe ośrodki mózgu zatrzymując kolejne czynności, aż do utraty równowagi, 
koordynacji ruchowej, śpiączki. Przedawkowany alkohol może doprowadzić do śmierci. 

Co na to
Mickiewicz?
…że zamiast do młodości

Oda  
do trzeźwości
Bez serc, bez ducha  
to alkoholików tłumy! 
Trzeźwości! Ty na niziny
Zlatuj, gdzie nie masz końca
Libacjom całej ludzkości, 
Co w alkoholowym omamie, 
niestety, nie widzi słońca.

Patrz na dół,  
kędy wieczny opar zaciemia
Obszar zalany wódą:
To ziemia!

Patrz, jak jej umysły zatrute
Niszczy jad w szklanej skorupie.
On rządzi ciałem,  
rozsądkiem, sumieniem.
Lgnie do niego wielu,  
on ich ogniem pali,
Zwala z nóg, mąci rozum,
Na samo dno wali, 
Nie wiedzą, dokąd dążą.

Czy daremne ich próby,
by ujść zguby, ujść zguby, ujść zguby????

Redaktorki z pomocą  
pani od polskiego

Gdy pijemy w nieodpowiednich okolicz-
nościach: 
• picie w ciąży, nawet niewielkie dawki 

mogą uszkadzać nienarodzone dziecko  
|i spowodować ciężkie wady rozwojowe; 

• picie w czasie zażywania różnych leków; 
• picie w czasie prowadzenia pojazdów lub 

obsługi urządzeń mechanicznych; 
• picie w trakcie wykonywanej pracy. 

Do czego prowadzi  
nadużywanie alkoholu?

 
Życie rodzinne jest poważnie zaburzone, 
nie tylko, jeżeli ktoś z członków rodziny pije  
w sposób chorobliwy, ale także, gdy upija 
się okresowo. Zniszczeniu podlegają oprócz 
zdrowia pijącego także obszary życia rodzin-
nego jak: 
• niszczenie życia uczuciowego - zamiast 

uczucia bezpieczeństwa, zaufania, miłości 
rodzina przeżywa zagrożenie, lęk, gniew, 
wstyd, poczucie krzywdy i winy; 

• brak źródeł oparcia i wzajemnej pomocy - 
życie rodzinne zamiast dostarczyć oparcia 
staje się obciążeniem i źródłem proble-
mów; 

• utrata kontaktów i zrozumienia - zamiast 
otwartości i prawdy pojawia się coraz wię-
cej kłamstw, udawania; 

• izolacja od świata zewnętrznego - rodzina 
staje się zamknięta w swojej tragedii i cier-
pieniu; 

• wyczerpanie zasobów materialnych - bar-
dzo często nadmierne picie staje się źród-
łem trudności finansowych i pogorszenia 
perspektyw życiowych całej rodziny; 

• współuzależnienie innych członków ro-
dziny - współmałżonkowie i dzieci osoby 
uzależnionej rozpaczliwie próbują po-
wstrzymać ja od picia, albo rezygnują  
z nadziei na lepsze życie. Oznacza to głę-
bokie uwikłanie w chorobę alkoholową 
również pozostałych członków rodziny. 

Opr. Eliza, Gabrysia, Sylwia

Pamiętaj!

Alkohol nie jest: 
• środkiem poprawiającym sprawność fi-

zyczną 
• lekarstwem na serce 
• lekarstwem na sen 
• lekarstwem na kłopoty 
• środkiem rozgrzewającym organizm 
• pokarmem - dostarcza tzw. pustych kalo-

rii, 
• środkiem poprawiającym trawienie. 

Kiedy  
alkohol szkodzi?

Gdy zaczynamy pić za wcześnie - alkohol 
jest dla zdrowych i dorosłych osób. Na całym 
świecie prawo zabrania sprzedaży napojów 
alkoholowych osobom przed ukończeniem 
18 roku życia. Nawet niewielka ilość alkoholu 
niegroźna dla dorosłych, może upośledzać 
procesy rozwojowe u dzieci i młodzieży. Do-
tyczy to nie tylko rozwoju biologicznego, ale 
również procesów związanych z uczeniem się 
i zapamiętywaniem oraz rozwojem uczucio-
wym. Młodzi ludzie mają znacznie niższą tole-
rancję na alkohol i znacznie szybciej się uzależ-
niają. Jeżeli młodzież uczy się wiązać przyjemne 
stany emocjonalne z alkoholem, a nie z konkret-
nymi wydarzeniami życiowymi, to w ten spo-
sób oddala się od rzeczywistości. 

Gdy pijemy za dużo i za często. 
Za niebezpieczne przekroczenie granic ryzy-
ka uważa się spożywanie tygodniowo przez 
kobiety powyżej 120 gram czystego alko-
holu, a dla mężczyzn powyżej 200 gram. Za 
ryzykowne uważa się jednorazowe spożycie  
w ciągu dnia powyżej 100 gram czystego al-
koholu. Innym przykładem ryzykownego picia 
alkoholu jest codzienne picie nawet niezbyt 
dużych ilości. Co najmniej 20 gram czystego 
alkoholu zawiera każdy półlitrowy kufel piwa, 
albo dwie lampki wina, albo 50 gram wódki. 

Miniwykład
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KRZYŻÓWKA Z HASŁEM
Wykaż się wiedzą o Patronie szkoły
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1. Imię żony Patrona. 
2. Dział literatury obejmujący jego twórczość.
3. Miejsce śmierci poety.
4. Tomik poezji  wydany w maju 1942 r.
5. Powieść Gombrowicza, którą fascynował się Baczyński.
6. Nazwisko panieńskie  matki poety.
7. Miejsce urodzenia Krzysztofa.
8. Drugie imię poety. 
9. Imię ojca Patrona. 


