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"Sport to najlepsza droga do pokonywania granic" Jan 
Paweł II- o uroczystości otwarcia hali sportowej. 

30 września 2014 otwarto nową halę sportową. 
Uroczystość trwała około trzech godzin i pomimo 
dość nieciekawej części spotkania, całość była bar-
dzo interesująca. Na wydarzenie przybyło kilku 
ważnych gości m.in Marszałek województwa-
Adam Struzik, Dyrektor Oświaty w Ostrołęce Wa-
cław  Susk, Prezes Polskiego Związku Podnoszenia 
ciężarów Szymon Kołecki. Na całą inwestycję wy-
dano 7,7 mln złotych. Jest to największa inwesty-
cja od kilku lat w Makowie. Osiemdziesiąt pięć 
procent środków zostało uzyskanych z funduszy 
unijnych, o czym na pewno nie dadzą nam zapo-
mnieć dzięki wywieszonym informacjom o dofi-
nansowaniu. 
 Po dość długiej, męczącej formalnej części nad-
szedł czas na przyjemniejszy fragment. Uczniowie 
naszej szkoły zaprezentowali przede wszystkim 
swoje umiejętności sportowe, ale także pochwalili 
się innymi talentami. Drugą część otwarcia rozpo-

częły siostry Sylwia i Olga Przybysz piosenką. Drugi 
występ należał do makowskiego Klubu Karate. Kil-
ku uczniów naszej szkoły zademonstrowało swoje 
rekordy w podnoszeniu ciężarów. Byli to Mateusz 
Kaszuba z kl. III E, Aleksandra Pepłowska z kl. I A, 
Bartłomiej Karaś z kl. II D oraz Grzegorz Rólka z II 
E. Uczennice klas I i II popisały się układem cho-
reograficznym. Mogliśmy również obejrzeć wy-
stęp tańca towarzyskiego, gimnastyki artystycznej 
w wykonaniu Moniki Wojnarowskiej z kl. II A i po-
kazu ćwiczeń kondycyjnych przez Aleksandrę Pe-
płowską i Krzysztofa Żebrowskiego. Końcowy wy-
stęp należał do koszykarzy z Radomia, którzy za-
demonstrowali nam kilka imponujących akcji z 
celnymi rzutami do kosza. Cała uroczystość zakoń-
czyła się koło godziny 12:00 ku uciesze wszystkich 
uczniów, którzy mogli wcześniej wyjść do domu. 
Dla zaproszonych gości przygotowany był poczę-
stunek.                                                    Natalia Klik     

Dekoracja sali Przecięcie wstęgi 

Wystąpienie MKKK Shinkyokushin   Ćwiczenia pokazywane przez Olę Pepłowską 
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 11 października 2014 roku w Makowie 
Mazowieckim odbyły się Mistrzostwa Polski Ko-
biet w Podnoszeniu Ciężarów. Była to jedna z 
większych takiego typu imprez zorganizowanych 
w naszym mieście. Będzie ona miała duży wpły-
wa na promocję naszego regionu. Zawody odby-
ły się w nowo otwartej sali gimnastycznej przy 
naszym liceum. 
    Ponad 50 najlepszych zawodniczek w 
kraju spróbowało swoich sił.  Wystartowały one 
w siedmiu kategoriach wagowych. Pierwsze 
starty odbyły się o 10. Oficjalne Mistrzostwa 
rozpoczęto o godzinie 12. Złote medale wywal-
czyły:  Wioleta Jastrzębska (kat. 48 kg), Agniesz-
ka Zacharek (kat. 53 kg), Joanna Łochowska (kat. 
58 kg), Katarzyna Ostapska (kat. 63 kg), Patrycja 
Piechowiak (kat. 69 kg) oraz Katarzyna Lisewska 
(kat. 75 kg),  Sabina Bagińska (kat. +75 kg).     
 Wśród zawodniczek była nasza koleżan-
ka, uczennica klasy 1a – Aleksandra Pepłowska. 
Mimo młodego wieku ma już duże osiągnięcia w 

podnoszeniu ciężarów. Jest aktualną mistrzynią 
Polski do lat 17, zajęła VI i VIII miejsce w Mi-
strzostwach Europy Juniorek w 2013 i 2014 ro-
ku.  Nie było jej łatwo, startowała z seniorkami, 
starszymi i bardziej doświadczonymi zawodnicz-
kami. Przygotowania przyniosły efekt – Ola wy-
walczyła brązowy medal w rwaniu . W imieniu 
redakcji serdecznie gratulujemy. 
      W Mistrzostwa  zaangażowało się wielu 
uczniów naszego liceum. Nie zabrakło naszych 
pięknych czirliderek, pokazów artystycznych, 
które zapewniały rozrywkę podczas przerw, 
miejscowej maskotki Makusia (Łukasza Kac-
przyckiego) i ważnych osobistości naszego rejo-
nu. 
    Cała impreza przebiegła sprawnie i była 
zorganizowana na wysokim poziomie. Liczymy 
na więcej takich tego typu inicjatyw w naszej 
okolicy. 

Gabriela Jabłońska 

   Najsilniejsze kobiety Polski w naszym mieście 

Najlepsi siłacze Polski w kategorii 58 kg. Dekoracja medalowa w rwaniu w kategorii 58 kg. 

Występ czirliderek z naszej szkoły Próba Oli Pepłowskiej 
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Otrzęsiny 2014 

        26 września, jak co roku w naszym liceum, od-

były się otrzęsiny klas pierwszych. Organizatorem 

imprezy był Samorząd Uczniowski. Tego dnia ucz-

niowie już w wejściu  

byli „kotowani”. 

         Kilka minut po godzinie 1700 rozpoczęły się 

występy, podczas których każda pierwsza klasa 

musiała się zaprezentować. Ia, Ib i Ie przygotowała 

zabawne kabarety. Ic postanowiła, że jedna z ich 

koleżanek zaśpiewa piosenkę. Id nie 

przygotowała się, lecz wychowawca 

– Tomasz Kowalewski wraz z kilkoma 

swoimi wychowankami zaśpiewał 

piosenkę disco polo, po czym otrzy-

mał gromkie brawa. Wyczyny zawod-

ników oceniało jury, biorąc pod uwa-

gę  

ich kreatywność i niepowtarzalny 

styl. Dodatkowe punkty można było 

zdobyć w quizie „wiedzy o szkole”. 

Ostatecznie zwycięzcami zostali ucz-

niowie z klasy Ia na czele  

z wychowawczynią–Agnieszką 

Kuchtą. Czekała na nich „kocia” odznaka  

i słodka niespodzianka. 

           Tuż po tej uroczystości przyszedł czas na 

dyskotekę. Licznie przybyli na nią nie tylko ucznio-

wie szkoły, ale także absolwenci. Wszyscy dobrze 

się bawili. Impreza zakończyła się po godzinie 

2200. 

                                                           Eliza Rzeźnicka  

„Jesienią zwykle zaczyna się szkoła” – zaśpiewał Mu-

niek w jednej ze swoich piosenek. A wiadomo: szko-

ła równa się problemy. Niby takie proste równanie, 

które każdy zna, a jednak nie da się go rozwiązać. 

Przynajmniej ja nie znam osoby, która by sobie z 

nim poradziła. 

I tak: wstajesz rano rozczochrana i półprzytomna. 

Lustro śpiewa Ci własną wersję piosenki zespołu The 

Camberries „You are zombie, you’re zombie…” Mało 

tego! Idziesz do łazienki, wchodzisz pod zimny prysz-

nic myśląc, że choć  trochę Cię otrzeźwi. Jednak po 

pięciu minutach zdajesz sobie sprawę, że nic z tego 

nie będzie. Ubierasz się, jesz śniadanie, myjesz zęby 

i wychodzisz na autobus. Włączasz muzykę i idziesz 

sobie w rytm piosenki. Wszystko byłoby okay, gdyby 

nie to, że na swojej playliście posiadasz spokojne, 

wolne utwory. I tak się wleczesz, z minuty na minutę 

ziewając coraz bardziej. Nagle nadchodzi ta chwila, 

która otrzeźwia Cię natychmiast! Twój autobus do-

jechał własnie na przystanek, a Ty masz do przeby-

cia jeszcze 500 metrów. Bez zastanowienia zaczy-

nasz biec, kilkasetkrotnie zwiększyłaś swoje tempo. 

W tym właśnie momencie odzywa się Twoja kondy-

cja krzycząc: Jesteś za słaba! Ale Ty nie poddajesz 

się. Do przebycia zostaje Ci jeszcze kilka metrów, 

zauważasz, że do autobusu wchodzi ostatnia osoba. 

Zmieniasz się w antylopę i w ostatniej chwili wpa-

dasz do autobusu. Ledwo łapiąc oddech mówisz kie-

rowcy „Dzieeyyyyń doryyyyy” I pokazujesz bilet., a 

ten miły pan śmiejąc się odpowiada „I po co tak bie-

głaś? Poczekałbym.” 

A gdy następnego dnia chcesz sprawdzić jego praw-

domówność, dowiadujesz się, że kłamał… 

Nie poczekał…                                  Natalia Dąbrowska 

Uciekający autobus 

Zwycięska klasa Ia wraz z wychowawcą Agnieszką Kuchtą 
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Sonda uczniów klas pierwszych na temat: 
”Nowa szkoła, nowy początek” 

W tym 

numerze 

Pinezki 

przepro-

wadziliśmy sondę, w której zadaliśmy jedno pyta-

nie pierwszoklasistom, a mianowicie" Jak się czu-

jesz w nowej szkole?". Chcemy przedstawić kilka  

najciekawszych odpowiedzi.  

 

"W nowej szkole czuję się bardzo dobrze. Klasa 

okazała się bardzo sympatyczna i ciekawa. Nau-

czyciele są także mili, jednak wymagający. Bo jak 

to w liceum nauki jest dużo. Myślę że kolejne trzy 

lata spędzone w tej szkole będą najlepszymi w mo-

im życiu."- Sylwia Gutowska kl. IA  

 

"Na początku myślałem, że będzie koniec leniucho-

wania, aczkolwiek okazało się, że nie taki diabeł 

straszny. Mam czas na rozwijanie swoich pasji, 

kontakty ze znajomymi. Oczywiście, poziom wyż-

szy niż gimnazjum (na matematyce z p. Nienałtow-

ską tempo kosmiczne, uważam się za całkiem do-

brego matematyka, ale nie nadążam - właśnie od-

rabiam pracę domową - 'tylko' jakieś 50 zadań, 

rozgrzeweczka ;D)"-Maciej Cesarski kl. IA 

 

"W nowej szkole czuję się bardzo dobrze. Pozna-

łam wiele ciekawych osobowości i zawarłam nowe 

przyjaźnie. Nauczyciele są tu bardzo sympatyczni i 

pełni zapału do pracy. "- Patrycja Tomaszewska kl. 

ID 

 

"Bardzo podoba mi się w nowej szkole. Jest tu bar-

dzo miła atmosfera i dużo sympatycznych osób. 

Bardzo się cieszę, ze wybrałam właśnie Curie :)"- 

Patrycja Krajewska kl. IB 

 

"No cóż jest fajnie, nauczyciele są mili, koledzy i 

koleżanki fajni. Czuje się bardzo dobrze."                - 

Daniel Bogucki kl. IE 

 

" Czuje się bardzo dobrze. Jest dużo nauki i nauczy-

ciele są wymagający, ale zarówno bardzo mili i 

wiem że dobrze przygotują mnie do matury. Bar-

dzo mili są również pracownicy obsługi i nowi zna-

jomi. Cieszę się że chodzę do tej szkoły."-Sylwia 

Przybysz kl. IC  

 

"W nowej szkole czuje się bardzo dobrze i cieszę 

się z tego ze poznałem dużo nowych ludzi. :) "- 

Piotr Majorkiewicz kl. IE 

 

"Czuję się dosyć dobrze w naszej szkole, ponieważ 

mam bardzo fajną klasę. Jednak jest duża różnica 

poziomów między gimnazjum, a liceum, mam na 

myśli naukę. :) " - Maciej Twardowski kl. ID  

 

"W nowej szkole czuję się bardzo dobrze. Panuje 

tutaj miła atmosfera. Inni uczniowie są mili i po-

mocni. Bardzo podoba mi się radiowęzeł, którego 

nie mieliśmy w starej szkole, a który moim zda-

niem umila spędzanie przerw. Reasumując, szkołę 

oceniam na duży plus. :) "- Krzysiek Zawieska kl. IB  

 

"Czuję się bardzo dobrze. Nauczyciele są wspaniali 

i wydaje mi się, że idealnie przygotują mnie do 

matury. Klasa jest bardzo przyjazna  ;)"- Kamil Sa-

wicki kl. IE  

 

Jak to mówią, pierwsze koty za płoty, teraz pozo-

stało tylko zdobywać jak najlepsze wyniki w nauce 

i innych osiągnięciach. Wszystkim pierwszakom 

życzymy powodzenia!  :)  

 

Magdalena Sztankiewicz kl. ID 



 6 

Duathlon – okazją do 

sprawdzenia samego 

siebie 
Dnia 14 września 2014 roku 

w Makowie Mazowieckim odbył się 

drugi w historii powiatu makowskie-

go Duathlon. Jest to połączenie 

dwóch dyscyplin sportowych: biega-

nia i kolarstwa. Zawody odbyły się na 

dystansie sprinterskim - 5km biegu, 

20km jazdy rowerem i 2,5km biegu.  

II Makowski Duathlon pamię-

ci Jerzego Zelmana przeszedł do histo-

rii. Na start zdecydowało się 114 za-

wodników i zawodniczek. To ponad 

dwa razy więcej niż w pierwszej edy-

cji. W porównaniu do zeszłorocznego 

Duathlonu podniósł się też poziom 

sportowy.  

Pierwsi zawodnicy w biurze 

zawodów  pojawiali się już o ósmej 

rano. Po weryfikacji danych, uczestni-

cy odbierali pakiety startowe składają-

ce się z dwóch numerów startowych, 

pamiątkowego bidonu, opaski odbla-

skowej, pasa na numer startowy oraz 

talonu na posiłek regeneracyjny. Od 

godziny 10.30 w strefie zmian trwało 

przygotowywanie i ustawianie rowe-

rów.  

 Zawody były poświęcone 

pamięci zmarłego 6 czerwca 2014 

roku Wiceprezesa Fundacji Kocham 

Maków Jerzego Zelmana – społeczni-

ka, organizatora wielu imprez sporto-

wych, w tym pomysłodawcy I 

Duathlonu Makowskiego. Delegacje 

członków Fundacji Kocham Maków, 

lokalnych władz samorządowych oraz 

zawodników i przyjaciół złożyły kwiaty 

na grobie Jerzego Zelmana. Przed 

startem jego pamięć uczczono chwilą 

ciszy, a na mecie każdy uczestnik 

otrzymał medal upamiętniający tę 

wspaniałą postać. 

 Start nastąpił punktualnie o 

godzinie 12OO. W pierwszym etapie 

rywalizacji, zawodnicy do pokonania 

mieli pięciokilometrowy dystans. Naj-

Duathlon 2014 
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Zdjęcie wykonane przed Big Benem. Od 
lewej: Izabela Balcerzak, Paulina Klama, 
Ksymena Sotomska, Joanna Szczepańska, 
Adrianna Kordowska, Emilia Obidzińska, 
Monika Kacprzycka. Z tyłu: Katarzyna 
Otłowska i Aleksandra Obidzińska. 

 Od 15 do 21 września 2014 odbyła się wy-
cieczka do Londynu. Brało w niej udział czterdzieści 
pięć osób – trzydziestu uczniów naszego liceum oraz 
piętnastu z Ciechanowa. Młodzież wraz z opiekunka-
mi Haliną Trelą, Magdaleną Zegarowską i Anną Ol-
kowską mieszkała u angielskich rodzin. Codziennie o 
8:00 wszyscy spotykali się na miejscu zbiórki i wyjeż-
dżali zwiedzać miasto. Około 18:00-19:00 wracali do 
domów. Uczniowie podziwiali m.in. Tower of Lon-
don, Buckingham Palace, opactwo Westminster Ab-
bey, British Museum, Muzeum Historii Naturalnej i 
Muzeum Figur Woskowych Madame Tussaud. Zado-
wolona grupa wróciła do domów niedzielnym wie-
czorem, a następnego dnia w świetnych humorach 
pojawili się w szkole. 
 Aby dowiedzieć się czegoś więcej o wyciecz-
ce, zorganizowałam coś w rodzaju wywiadów. Wszy-
scy, z którymi rozmawiałam byli zadowoleni z wyjaz-
du. Uważali, że to dobrze wydane pieniądze i świet-
nie spędzony czas w gronie przyjaciół i wielu nowych 
znajomych. Na potwierdzenie publikujemy, użyczone 
przez koleżankę z II B Monikę Kacprzycką. 

Kamila Klimkowska  

Zwiedzamy stolicę Anglii 

Na zdjęciu od lewej: Adrianna Kor-

dowska, Monika Kacprzycka, Kata-

rzyna Otłowska i Emilia Obidzińska. 

szybciej trasę biegową pokonał urodzo-

ny w Makowie Krzysiek Żebrowski, któ-

ry wyrobił sobie około 3 minutową 

przewagę nad kolejnymi zawodnikami. 

Po biegu zawodnicy na rowerach udali 

się w 21,5 kilometrową trasę kolarską. 

Ostatnim akcentem zawodów był bieg 

na dystansie 2,5 kilometra.  

 Zwycięzcą II Duathlonu Ma-

kowskiego został Krzysztof Żebrowski, 

któremu pokonanie całej trasy zajęło 

godzinę i 53 sekundy. Warto wspo-

mnieć, że Krzysztof jest wyczynowym 

sportowcem, specjalizującym się w bie-

gach średniodystansowych i długich 

oraz absolwentem naszego liceum. W 

swej karierze zdobywał już złote medale 

Mistrzostw Polski na dystansie 1500 

metrów. Jako drugi na mecie z ponad 

dwuminutową stratą zameldował się 

Arek Recław. Podium dopełnił Marcin 

Barszcz. 

Rywalizację wśród pań zwycię-

żyła Dorota Brzostek z Warszawy, która 

prowadziła praktycznie od startu do 

mety. Jako druga na mecie zameldowa-

ła się Agnieszka Kochaniak. Na najniż-

szym stopniu podium stanęła Dorota 

Lilkowska. 

W organizację zawodów spor-

towych zaangażowali się wolontariusze 

naszego liceum wraz z opiekunem To-

maszem Kowalewskim, który osiągnął 

drugi czas w historii Polski na 1500 m. 

(3:15,07 s. ustanowiony 8 września 

2013 roku). Do ich zadań należało: przy-

gotowanie zawodników do startu, za-

bezpieczanie wraz ze strażakami trasy 

Duathlonu oraz wręczanie medali i wo-

dy na mecie końcowej. 

Cieszy też fakt, że na trasie 

zawodów licznie zgromadzili się kibice, 

nie szczędzący gardeł i żywiołowo do-

pingujący zawodników.  

  Ogłoszenie ostatecznych wyni-

ków poprzedziło losowanie nagród rze-

czowych podarowanych przez sponso-

rów. Nagrodą główną był dobrej klasy 

rower miejski. 

Impreza przebiegła zgodnie z 

planem i w bardzo milej atmosferze.  

                                                                                                                         

Kinga Zabielska                                                                                                              

Patrycja Oborska  
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 Wydawać by się mogło, że nie ma nic 

piękniejszego od przedwakacyjnego wyjaz-

du w cudowne polskie Tatry po dziesięciu 

miesiącach ciężkiej pracy i nauki w szkole. 

Myślę, że z powyższym stwierdzeniem zgo-

dziliby się wszyscy uczestnicy niedawnego 

wjazdu, którym dane było przeżyć niezapo-

mniane pięć dni na południu Polski.  

W wycieczce, która odbyła się w dniach 9 – 

13 czerwca uczestniczyli uczniowie klas IIc, 

IId oraz IIe wraz z opiekunami m.in. Barbarą 

Pepłowską, Justyną Cichocką-Bugaj, Niną 

Brzezińską, ks. Marcinem Durzyńskim oraz 

Andrzejem Furmańskim. Wyruszyliśmy w 

drogę  wczesnym rankiem, a więc dzień dla 

nas zaczął się stosunkowo wcześnie i dłużył 

się niesamowicie.  Na szczęście wszyscy wy-

posażyliśmy się w bagaż niewyczerpanej 

energii, o której świadczyła realizacja każdego następ-

nego punktu wycieczki.  

 Pierwszy dzień upłynął w większości na czasie 

spędzonym w autokarze. Niektórzy wykorzystywali 

ten  cenny czas poświęcając go krótkiej drzemce, inni 

ładowali swoje „baterie” w inny, równie przyjemny 

sposób. Jedynym mankamentem było słońce, które 

grzało niemiłosiernie od początku dnia, a ranek wyda-

wał się być południem. Pozostawało jedynie zaakcep-

tować rzeczywistość.  Nie mniej jednak podróż prze-

biegła bez większych problemów oraz zakłóceń i oko-

ło godz. 13 zawitaliśmy do Oświęcimia, gdzie czekało 

nas  3,5-godzinne zwiedzanie autentycznego Miejsca 

Pamięci – dwóch części byłego obozu koncentracyj-

nego: Auschwitz I oraz Auschwitz II Birkenau. Wizyta z 

przewodnikiem pozwoliła lepiej zrozumieć to unikato-

we miejsce, zagłębić się w jego dzieje, przeżyć emocje 

związane z tragedią ludzi różnych narodowości prze-

bywających w obozie i śmiercią jaka ich spotkała. Po 

pobycie w Muzeum Auschwitz przyszła pora na kon-

tynuację podróży w kierunku Zakopanego, do którego 

przybyliśmy około godz. 20. Zostaliśmy zakwaterowa-

ni w hotelu „Kasprowy” w miejscowości Murzasichle. 

Po rozpakowaniu bagaży głodni i wyczerpani udali-

śmy się na obiadokolację. Pozostały czas do rana dnia 

następnego każdy spędzał wedle własnego uznania, 

najczęściej śpiąc spokojnie w swoim łóżku.  

 Kolejny dzień wyjazdu rozpoczęliśmy od śnia-

dania i wizyty w sklepie w celu zakupienia suchego 

prowiantu. Celem wyprawy w góry stał się Czarny 

Staw Gąsienicowy. Wyposażeni w niezbędne rzeczy 

wyruszyliśmy w drogę. Trafiła nam się cudowna, sło-

neczna pogoda, a kremy z filtrem UV krążyły z rąk do 

rąk. Po dotarciu do celu otrzymaliśmy kilka minut na 

kontemplację natury, wrzucenie czegoś na ząb i 

uwiecznienie tego jakże wiekopomnego momentu na 

kilku zdjęciach. Droga powrotna ku zaskoczeniu minę-

ła znacznie szybciej i chyba sprawniej. Wieczorem 

otrzymaliśmy możliwość wyjazdu do basenów geoter-

malnych w Bukowinie Tatrzańskiej w ramach regene-

racji i odnowy biologicznej organizmu po całodniowej 

wędrówce po górach.  

 Trzeci dzień naszego wyjazdu rozpoczął się tak 

jak poprzedni. Jednak zapowiadał się znacznie inten-

sywniej, przynajmniej dla niektórych. Zostaliśmy po-

dzieleni na dwie grupy: pierwsza zdecydowała się na 

łatwiejszą drogę nad Morskie Oko, z kolei celem wy-

prawy drugiej, zaprawionej w boju grupy była Dolina 

Pięciu Stawów Polskich, a następnie Morskie Oko. 

Widoki utrwalone w pamięci do dziś zachwycają swo-

im pięknem i wierzę, że większość  z uczestników wy-

jazdu chętnie powróciłaby na łono owych niesamowi-

 "Chcesz poznać człowieka... Zabierz go w góry" 

Wodospad Siklawica.  Uczniowie klas  IIc oraz IId z opiekunami: Justyną 

Cichocką-Bugaj, Niną Brzezińską oraz Andrzejem Furmańskim. 
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tych miejsc, pomimo trudu i wysiłku, który włożyli-

śmy w dotarcie do zamierzonego celu. 

Przedostatni dzień wycieczki został zorganizowany 

w formie pożegnania z naszymi pięknymi Tatrami. 

Udaliśmy się do Doliny Strążyska, a następnie wje-

chaliśmy wyciągiem krzesełkowym na zakopiańską 

Wielką Krokiew. Było to niesamowitym doświad-

czeniem i frajdą, zwłaszcza dla fanatyków skoków 

narciarskich.  

 Mimo górskich wypraw, starczyło czasu 

również na inne rozrywki. Mogliśmy moczyć wy-

cieńczone ciała w basenie, oglądać mecze za-

skakującego w swoim przebiegu Mundialu w 

Brazylii, a także tańczyć przy góralskiej muzyce i 

jeść kiełbaski w pobliskim „Szałasie”.  Spędzone  na 

południu Polski chwile zaowocowały niezapomnia-

nymi przeżyciami oraz wspomnieniami, a także 

cennym bagażem doświadczeń przewiezionych do 

domu przez każdego z nas.  

 Dzień powrotu był zapewne dniem bardzo 

niewyczekiwanym. Jednak trzeba było zaakcepto-

wać rzeczywistość i zabrać się do pakowania wali-

zek. W drodze powrotnej pozostało zwiedzanie 

Wawelu w Krakowie. Jak się okazało, wbrew ocze-

kiwaniom ostatni punkt wycieczki również koszto-

wał nas mnóstwo energii, a niektórzy korzystali z 

jej rezerwowych już zapasów.  

Myślę, że te pięć dni, które razem przeżyliśmy odci-

snęły ślad w naszej pamięci i pozostaną w niej na 

długo. Wszystkie chwile spędzone wspólnie na gór-

skich szlakach udowodniły, że każdy jest w stanie 

przezwyciężyć siebie i swoje słabości. Pomimo nad-

chodzących wakacji my wróciliśmy pełni pozytyw-

nych wrażeń, emocji, przeżyć, a przede wszystkim 

cudownych, niezatartych wspomnień. 

Milena Stępniewska 

Dolina Pięciu Stawów Polskich, wyk. Bartosz Markowski. 

 Dnia 12 września pięciu uczniów klas pierwszych naszej 

szkoły uczestniczyło w szkoleniu specjalistycznym w ramach Re-

gionalnego Programu Operacyjnego. Który normalny nastolatek 

chciałby o tym słuchać przez pięć godzin?! Według mnie to tylko 

strata czasu, który moglibyśmy poświęcić bardziej pożytecznym, 

a na pewno ciekawszym zajęciom! Było to jedno ze szkoleń, które 

nic nie wniosło do mojego życia... Chyba, że mam brać pod uwa-

gę fakt, iż przez cały czas rysowałam, więc poprawiłam swoje 

umiejętności plastyczne! W każdym razie korzyści, które z tego 

wyniosłam nie mają nic wspólnego z partnerstwem publiczno-

prywatnym, a taki był temat spotkania. Z załączonych materiałów 

dowiedziałam się tylko, że podmiotem partnerstwa publiczno-

prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia, oparta na 

podziale zadań i ryzyk pomiędzy podmiotem publicznym i partne-

rem prywatnym. Jednak trudne specjalistyczne słownictwo unie-

możliwiało mi ogólne zrozumienie tematu. Według mnie, takie 

szkolenie mija się z celem. 

     Kinga Przewłocka 

Nudne  spotkanie 

      Idę na kolejną lekcję wzdłuż korytarza. Mijam mnóstwo 

znajomych twarzy. Podczas mojej podróży towarzyszy mi mu-

zyka z radiowęzła. W tle korytarzowego gwaru można usłyszeć 

brzmienie znanej i lubianej piosenki często zresztą emitowanej 

w radiu. Mimo popularności tego utworu na twarzy wielu osób 

widać grymas niezadowolenia. Niektóre osoby dziwią się, cze-

mu komuś dany utwór nie podoba się. Po prostu – gusta są  

różne oraz między nami – uczniami tego samego liceum – wy-

stępują pewne różnice ;) A mianowicie – różnice subkulturo-

we. :)  

      Na samym początku moim oczom ukazują się osoby ubrane 

w koszulki różnych zespołów , min. Queen, Him czy Led Zeppe-

lin. Mają na sobie również spodnie moro,  glany,  zaskakującą       

i ciekawą biżuterią. Nasi szkolni koledzy należą do subkultur 

O nas trochę innym okiem 
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metalowych, punkowych etc. Na szczęście satanistów nie 

zauważyłam ;) Są również osoby, które mówią : „Tak, 

owszem, słucham cięższej muzyki, ale nie, nie przypisuję 

się do żadnej subkultury. ” Od brzmień kolejnego zestawu 

techno wolą wyraźne, mocne gitarowe riffy lub przyjemne 

ballady z interesującymi solówkami , np. „ Nothing Else 

Matters ”  ,  „ Don't Cry ” ,  „ Stairway to Heaven ”  .  

       Idąc dalej na ławce zauważam grupkę chłopaków 

ubranych w luźne bluzy, rurki, Air 

Maxy. W tle słychać hip hop i rap oraz 

przyjemne rytmy reggae. Trudno jest 

powiedzieć, który z tych chłopaków 

jest rastamanem, który dresem, a 

który z skejtem. Wiadomo jednak, że 

chłopacy słuchają tych samych zespo-

łów, ponieważ żaden z nich nie narze-

ka na muzykę emitowaną z telefonu 

komórkowego kolegi przebijającą się 

przez szkolny gwar. Ich ulubione pio-

senki łączą się poprzez podobne sło-

wa i przekaz, który ze sobą niosą.  

       Prócz wyżej opisanych prze-

ze mnie subkultur w naszej szkole 

znajduje się jeszcze kilka innych grup, 

np. miłośnicy elektroniki, zapaleni 

gracze w gry komputerowe lub ludzie 

słuchający innych rodzajów muzyki.  

     Wniosek jest jeden – nasza szkoła jest bardzo 

różnorodna. Nikt nie jest taki sam – każdy jest inny, nie 

udaje nikogo. Jesteśmy sobą również dlatego, że spotyka-

my się w liceum z pełną akceptacją ze strony rówieśników, 

starszych uczniów oraz nauczycieli. Nie jesteśmy wyśmie-

wani ani krytykowani za swój styl bycia lub nasze upodoba-

nia. 

Justyna Wiśniewska 

O czytaniu i nieczytaniu  

Lektury szkolne... Dla większości uczniów jest to po pro-
stu uciążliwy obowiązek. Często lekturę książki zastępuje 
się krótkim streszczeniem lub obejrzeniem ekranizacji. 
Tak jest szybciej, wygodniej. Jak to z tymi lekturami jest, 
postaramy się ustalić. 
 Dlaczego niechętnie sięgamy po lektury? 
- Objętość książek.  
Żyjemy w czasach bardzo wygodnych. Czytanie obszernej 
książki po pierwsze kojarzy się z tym, że lektura zajmie 
nam bardzo dużo czasu. Drugim argumentem książko-
wych leniuszków jest równanie: obszerna = nudna. Nic co 
przekracza długość opisu w programie telewizyjnym, nie 
może być ciekawe. 
- Trudny język i forma pisania. 
"Gdzie jest załączony słownik?" - głowią się nastolatko-
wie. Te lektury najtrudniej obronić. Są to zazwyczaj te 
dzieła największe, napisane przez najwybitniejszych pisa-
rzy. Mickiewicz, Kochanowski, Sienkiewicz... W swoich 
dziełach poruszają tematy aktualne współcześnie, ale 
niestety nieaktualnym językiem. W tym przypadku trzeba 
przyznać, że jako lektury są to rzeczywiście trudne dzieła. 
Przy czytaniu lektury jest pewna presja, że musimy zrozu-
mieć jej treść. Ale jak, skoro tych wyrazów nie używa 
nawet moja babcia? 
-Brak odpowiedniej pozycji dostosowanej do naszych 

zainteresowań. 
Ta za długa, ta za krótka. W tej za dużo przemocy. Ta taka 
dziecinna. Nudy... 
-Czytanie to strata czasu, która nie przynosi żadnych 
korzyści. 
 Godzina siedzenia i patrzenie na literki. Jedyną rzeczą, 
którą się zyskuje to popsuty wzrok. 
 
 Co na to zwolennicy? 
- Objętość książek. 
Zwolennikom czytania równania również nie są obce. 
Każdy z nich zgadza się, że obszerna=kompletna. Czytanie 
jej można porównać do oglądania filmu, tylko tak jakby w 
naszej głowie. Fabuła oprawiona jest w barwne opisy 
sytuacji, postaci, krajobrazów. Tworzy to niezwykły kli-
mat, świat, który nas pochłania. Objętość traci znaczenie. 
Nie zauważamy końca strony, rozdziału.  
- Trudny język i forma pisania. 
Tak, przyznajemy, nieraz naprawdę trudno zrozumieć 
treść tej książki. Naszym zdaniem istnieją jednak książki, 
które po prostu ,,wypada” przeczytać. Istnieje lista dzieł 
ponadczasowych, klasyków, z którymi trzeba się zapo-
znać. Oczywiście nikt nikogo do niczego nie zmusi, ale 
jako ludzie, powinniśmy zapoznać się ze swoim dziedzic-
twem. Tego typu dzieła są po prostu piękne. Tu liczy się 
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przede wszystkim dobór słów, przekazanie emocji. 
-Brak odpowiedniej pozycji dla naszych zainteresowań. 
Wszystkich gatunków książek, chyba nie da się wyliczyć. 
Romans, powieść kryminalna, sience-fiction, fantastyka, 
literatura wojenna, dramaty i wiele wiele innych. Odmian 
jest tyle co ludzi na ziemi. Nie można nie znaleźć czegoś 
dla siebie. Wszystko to kwestia umiejętności wyszukiwa-
nia odpowiedniej lektury. 
-Czytanie to strata czasu, która nie przynosi żadnych ko-
rzyści. 
Otóż ta godzina siedzenia i patrzenia na literki to same 
korzyści. Rozwijamy nasz mózg. Prace pisemne nigdy nie 

będą stanowić już problemu. Ograniczamy liczbę błędów 
ortograficznych, nie mamy problemów z tworzeniem 
zdań. 
 
 Czytanie lektur, jak i innych, nieobowiązkowych pozycji 
nie musi być uciążliwe. Dla wielu ludzi jest to przyjem-
ność. Nie będzie nią oczywiście dla wszystkich. Nie dowie-
my się tego jednak w ogóle czytania nie próbując.  
                                                                                                                                                                                                                                             
Gabriela  Jabłońska 

W wyniku wielu badań naukowych możemy dowiedzieć się, 

że nastolatki intensywnie współżyją ze sobą.  Edukacja sek-

sualna w Polsce budzi ogromne kontrowersje. Pojawia się 

wiele opinii, które mówią, że powinni zajmować się nią ro-

dzice. Ci niestety nie są w stanie lub nie chcą podejmować 

tematów dotyczących seksualności ze swoimi dziećmi. Gim-

nazjaliści uprawiają seks, ale uczą się go od rówieśników i z 

internetu. 

Co dziesiąty 15-latek w Polsce przyznaje, że ma za sobą 

inicjację seksualną, stosunki licznie uprawiają również 16- i 

17-latki. Ponad połowa bez żadnej antykoncepcji. Dlacze-

go? Z głupoty. Większość przyznaje, że nie myśli o zabezpie-

czeniach. A kiedy się nadarzy okazja do seksu, korzystają z 

niej. Nie powstrzymuje ich brak zabezpieczeń przed ciążą 

oraz chorobami. A ze statystyk wynika, że większość ciąż 

nieplanowanych to ciąże do 20. roku życia.  

Kilka warunków powodujących, że występuje prawdopodo-

bieństwo podjęcia współżycia seksualnego przed uzyska-

niem pełnoletności: 

-palenie papierosów, 

-deklarowanie się jako osoba niewierząca, 

-zbyt surowe oraz zbyt pobłażliwe wychowanie, 

-uprawianie sportów, 

-alkohol i narkotyki itp. 

  

W części przypadków zabawy w łóżku kończą się dla mło-

dych ludzi utratą dzieciństwa, niechcianą ciążą, chorobami i 

przyspieszonym dojrzewaniem… 

                                                                                                                                                                                                     

     Kamila Kania 

Seksualność wśród nastolatków 

Seks tematem tabu 

 
 Rodzice wolą o tym nie rozmawiać, gdyż nie wie-
dzą jak mówić o seksie i boją się, że dzieci będą zadawały 
trudne lub niedyskretne pytania. Poza tym wielu rodzicom 
wydaje się, że jeżeli nie będą rozmawiać o seksie, wtedy 

odsuną od siebie odpowiedzialność za tę sferę życia dziec-
ka.  Utrata dziewictwa to najtrudniejszy temat dla 
każdego rodzica. Dorosłym łatwiej poruszać temat anty-
koncepcji, podrzucić nastoletniemu synowi opakowanie 
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prezerwatyw czy przypomnieć dorastającej córce, że sto-
sunek bez zabezpieczenia grozi ciążą lub nabyciem chorób 
wenerycznych. Większość rodziców nie uświadamia sobie, 
że do ich zadań powinno należeć nie tylko przestrzeganie 
dziecka przed niebezpiecznymi stronami rozpoczęcia 
współżycia, lecz także uświadomienie, jak duże znaczenie 
dla ich dalszego życia ma pierwszy raz. 
 Wielu dorosłych nie wyobraża sobie, że mogłoby 
powiedzieć nastolatkowi, że seks jest ważnym aktem 
świadczącym o miłości dwojga ludzi i powinno się z niego 
czerpać radość. Nie są w stanie uświadomić swoich po-
ciech, że utrata dziewictwa z nieodpowiednią osobą może 
odbić się na całym ich dorosłym życiu. 
 Dorośli rzadko decydują się na dawanie dzieciom 
rad dotyczących pierwszego razu. Często, zamiast przeła-
mać temat tabu i spokojnie porozmawiać, wolą, aby dzieci 

popełniły poważne 
błędy. 
Wprowadzenie do 
szkół dostosowanej 
do wieku, rzetelnej, 
neutralnej światopo-
glądowo edukacji 
seksualnej było do-
brym posunięciem, 
dlatego korzystajmy z 
wiedzy jaką mogą nam przekazać nauczyciele takich zajęć. 

 Nie bójmy się rozmawiać! 
      

                                Oliwia Tusińska 

Co zraża młodych ludzi do kościoła 

Wraz z nadejściem września do szkół wrócił 

ten sam, niezmienny od lat problem – zasadność 

uczęszczania na lekcje religii. Sedno sprawy tkwi jed-

nak nie w samym przymusie uczestnictwa w kateche-

zie, bo takiego nie ma, ale w nas samych. Powoduje 

to stereotyp, że każdy Polak musi być katolikiem. 

Może trudno nam się przyznać, gdy przestajemy wie-

rzyć w Boga? 

Zdania uczniów są w tej sprawie podzielone. 
Patrząc z jednej strony – rezygnując mieliby przy-
najmniej jedną bądź dwie lekcje tygodniowo mniej, a 
w końcu prawie każdego dnia spędzamy w szkole 
jedną trzecią dnia – 8 godzin, ale z drugiej strony – 
szkoła jest zobowiązana zapewnić im lekcję zastęp-
czą, czyli prawdopodobnie liczba godzin byłaby wy-
równana. 

Na chęć, czy też niechęć wpływają doświad-
czenia z poprzednich etapów edukacji szkolnej. Sam 
pamiętam, jak nudne i bezużyteczne były lekcje reli-
gii w podstawówce i gimnazjum. Katecheci wymagali 
zbierania specjalnych karteczek, które wklejaliśmy z 
tyłu zeszytu. Lekcja zaczynała się od sprawdzenia 
obecności… na niedzielnej mszy i ewentualnego 
usprawiedliwienia nieobecności. 

Uważam, że naprawdę wartościową lekcją 
jest taka, kiedy nauczyciel nie czyta tematu z książki, 
odchodzi od szablonów, po prostu rozmawia z 
uczniami, próbując spełnić ich oczekiwania. Wtedy 
widać w nim pasję. Według mnie tak wygląda kate-
cheza w naszej szkole – to moje pierwsze wrażenie. 

Uczniowie mogą dowiedzieć się o emocjach i uczu-

ciach, czyli tego, co ważne w życiu młodego człowie-
ka. 

Chciałem, aby moja ocena tego problemu 
była obiektywna. Zapytałem przypadkową osobę o 
jej zdanie na temat religii w szkole. Zgodziła się od-
powiedzieć anonimowo. 

„Chodzenie na religię zraża młodych ludzi do 
kościoła. Nikt mnie nie zapytał, czy chcę uczyć się 
tego przedmiotu, wszystko zostało narzucone z góry” 

To mocne słowa, ale jest w nich dużo praw-
dy. Zastanawiały mnie one do tego stopnia, że posta-
nowiłem przeprowadzić krótkie badanie, do którego 
zaprosiłem 15 losowo wybranych uczniów z klas o 
różnych profilach i w różnym wieku. Oto wyniki. Tyl-
ko 3 z nich, to jest 20%, opowiedziało się przeciw 
religii w szkole. Wynika z tego, że aż 80% chce 
uczęszczać na zajęcia i podoba im się ich formuła.  
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Badania są dla mnie absolutnym zaskocze-
niem. Myślałem, że zdanie młodzieży będzie zgoła in-
ne, a wyniki rozłożą się mniej więcej równomiernie. 
Jest to powód do dumy dla katechetów naszego li-

ceum, bo potrafią zachęcić młodych ludzi, aby podążali 
przez życie wyznając wiarę. 

                                                    Maciej Engler 

Sport to zdrowie 

 Jak wszyscy wiemy sport jest bardzo ważny dla 

każdego człowieka. Bez sportu oraz aktywnego spędza-

nia czasu nie można normalnie funkcjonować oraz po-

zostać w dobrej kondycji fizycznej. Każdy uprawia inny 

sport, nieważne czy pływamy, biegamy, jeździmy na 

rowerze czy też gramy w piłkę, to robimy to nie tylko 

dla przyjemności ale też dla zdrowia.  

 W naszym mieście mamy możliwość uprawia-

nia wielu dyscyplin sportowych. Na terenie Makowa są 

dwie hale sportowe, kilka boisk wielofunkcyjnych oraz 

stadion. Każdy, kto lubi grać w piłkę ma możliwość bez-

płatnego skorzystania z tych obiektów. Do jazdy rowe-

rem są bardzo ciekawe ścieżki. Można przejechać wiele 

kilometrów zwiedzając piękną okolicę. Dzięki aktywno-

ści fizycznej nie tylko rozwijamy swoje ciało, ale także 

pomaga nam to w odprężeniu się oraz zrelaksowaniu. Po 

aktywnym odpoczynku lepiej się myśli oraz uczy. 

Młodzież może rozwijać swoje zainteresowania 

sportowe. Przy szkołach są prowadzone drużyny sporto-

we. W Makowie jest wielu dobrych piłkarzy oraz siatkarzy, 

większość z nich ma szansę na osiągnięcie kariery nawet 

na arenie międzynarodowej. W ostatnich latach powstało 

wiele budowli sportowych a stare i zniszczone zostały 

odnowione oraz poddane modernizacji. Wybudowano 

kilka boisk typu „orlik” oraz halę sportową przy Liceum 

Ogólnokształcącym im. Marii Curie Skłodowskiej. Boisko 

przy Zespole Szkół im. Żołnierzy Armii Krajowej zostało 

odnowione. Wszystkie te inwestycje mają na celu ułatwie-

nie uprawiania sportu.  

 W Makowie Mazowieckim mamy dobre warunki 

do uprawiania sportu. Nie marnujmy czasu na siedzenie 

przed komputerem, najwyższa pora zacząć aktywnie wy-

poczywać, jest to ważne dla naszego zdrowia oraz działa 

pozytywnie na samopoczucie. 

 

Kamil Kwiatkowski 

Od najdawniejszych czasów starano się odpowiedzieć na pyta-

nie "Czym jest muzyka?". Dla każdego jest ona czym innym. 

Dla jednych jest to sens życia, dla drugich rozrywka, a dla jesz-

cze innych nie ma ona sensu. Muzyka jest również wykorzy-

stywana w medycynie, psychiatrii i psychologii. Muzykotera-

pia jest jedną z popularniejszych metod leczniczych. "Muzyka 

zmniejsza stres, łagodzi strach, dodaje energii i poprawia pa-

mięć. Muzyka sprawia, że ludzie są mądrzejsi.". Jej dobry 

wpływ znany jest już od najdawniejszych czasów. Pierwszy 

znaleziony zapis jej zastosowania pochodzi sprzed ok. trzech 

tysięcy lat. 

 

Jak powiedział Victor Hugo "Muzyka wyraża to, co nie może 

być wypowiedziane i co nie może być stłumione". Możemy 

nią wyrazić, to co naprawdę czujemy, co nas boli i na czym 

nam naprawdę zależy.  

Słuchając głośnej muzyki, staramy się zagłuszać nękające nas 

koszmary i problemy. Zakładamy słuchawki na uszy, kładzie-

my się na łóżku i na te kilka chwil zapominamy o całym świe-

cie. Nie przejmujemy się wszystkim, co nas otacza. Jesteśmy 

tylko my i muzyka. Tylko my i ona. Co z tego, że jutro mamy 

trzy sprawdziany, co z tego, że grozi nam pięć jedynek. Teraz 

jestem tylko ja i ona, nic nam nie zakłóci tego spokoju, tej 

harmonii. 

 

Władysław Reymont napisał, że „Muzyka to chińska łamigłów-

ka, którą każdy rozwiązuje po swojemu i zawsze dobrze, bo 

jest bez rozwiązania." Z kolei Selma Lagerlof stwierdziła: 

Muzyka ucieczką od stresu? 
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„Muzyka to najlepsza towarzyszka 

dla tego, kto cierpi. Jest ochocza i 

radosna jak dziecko, ognista i po-

wabna jak młoda dziewczyna, 

dobra i mądra jak stary człowiek, 

który spędził owocnie życie.". Gdy 

opuszczą nas przyjaciele, zawsze 

możemy liczyć na nią. Dla niektó-

rych może to wydawać się dziw-

ne, ale możemy słuchać jej rad. 

Analizując teksty różnych piose-

nek, możemy znaleźć odpowiedzi 

na od dawna prześladujące nas 

pytania. To właśnie one mogą nas 

wspierać w najgorszych chwilach 

życia. To na muzyce możemy się 

wesprzeć, to ona może „podać 

nam rękę", gdy bardzo jej potrze-

bujemy. Może odpowiedź na to 

najgorsze dla Ciebie pytanie jest za-

warta w tym niby prostym tekście. 

Ktoś kiedyś powiedział, że „trzeba 

umieć czytać pomiędzy wierszami". 

Może to właśnie wsłuchiwanie się w 

tekst piosenki jest doskonaleniem tej trudnej sztuki. Kto 

wie? Więc korzystajmy z niej, czerpmy jak najwięcej, ucz-

my się od niej, radźmy się jej, bo czasami to tylko MUZY-

KA jest naszym jednym prawdziwym przyjacielem. 

Dla mnie muzyka jest sposobem na zapomnienie o pro-

blemach, o otaczającym mnie świecie. Do skupienia po-

trzebuję muzyki. Ucząc się, zawsze jej słucham. Niektó-

rym osobom to przeszkadza, a mnie tylko pomaga bar-

dziej się skupić na pracy. Muzyka pomaga mi jeszcze w 

jednej dziedzinie życia, we śnie. Kładąc się spać, zakładam 

słuchawki na uszy, wtedy się relaksuję. Sen przychodzi 

sam, nie muszę na niego czekać. 

A czym dla Ciebie jest muzyka? Zajmuje ona ważne miej-

sce w Twoim życiu, czy odsuwasz ją na margines? 

                                                                         Sylwia Przybysz 

Uczniowie. którym zawdzięczamy dobrą muzykę z radiowęzła szkolnego to: od 

lewej Norbert Cikacz, Hubert Padowski, Andrzej Nienałtowski, Szymon Rusz-

czyński, Mariusz Rogulski (nieobecny na zdjęciu) oraz opiekun radiowęzła        

p. Tomasz Kowalewski.  

Nasi w obiektywie 
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Kamera patrzy :)  
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