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Najciekawsze artykuły! 

„Szminką pisane” (Aleksandra Stempień) 

Walentynki, czyli.. 

 

Czyli właściwie nikt nie wie o co chodzi.  

Kto wymyślił takie święto, przepraszam bardzo,           

co to ma być?! 

Już od 20 stycznia sklepy zalewa fala serduszek 

 (a mnie krew, kiedy muszę to oglądać). Ciebie też?   

Dobrze się składa… 

. 
Ciąg dalszy na stornie 8 

„Pod wąsem” (Eryk Szczęsny)  

Miłość można wyznać na milion sposobów, ale          

jakbyśmy się nie starali to i tak zrobimy to źle.  

Ciąg dalszy na stronie 9 

„Planeta ludzi” (Natalia Kawka)   

W swoim życiu spotykamy wiele różnych osób.        

Niektórzy z nich swoimi działaniami inspirują nas do 

podejmowania wyzwań, zachecają do sięgania po więcej. 

Jedną z takich osób jest Ben Perissinotto, który w tym 

krótkim wywiadzie opowie o swojej największej pasji - 

jeździe na motocyklu. 

Ciąg dalszy n stronie 5 
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Kilka słów od redaktora naczelnego 

Za nami już początek nowego roku i początek nowego 

semestru. Dla wielu z nas był to trudny czas, ze    

względu na duże ilości poprawianych ocen przed     

końcem, ale mamy nowy semestr i zaczynamy pracę na 

nowo z mnóstwem pozytywnej energii :) 

Już niedługo walentynki, o czym możecie poczytać kil-

ka artykułów na ten temat w obecnym numerze. Z oka-

zji tego święta w naszej szkole odbędzie się wiele mi-

łych rzeczy, więc zapraszamy do zaangażowania się w 

wszystkie akcję z tym dniem związane. 

Przed nami również tłusty czwartek i wiele innych cie-

kawych dni, które będą organizowane w szkole, więc 

nie spodziewajcie się nudy w drugim semestrze tego 

roku. 

 Redaktor naczelny szkolnej gazetki 

Kamila Plesińska 
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Właśnie. Może problem tkwi we mnie? Ale uważam, że nasz język daje nam tyle móżliwości, że na 
przykład słowo: ,,ziom" (czyli kolega, jeśli się nie mylę) można zastąpić ogromną ilością innych 

słów: 
- kolega 

- przyjaciel 
- kumpel 
- druch 

- brat 
- kamrat 

- kompan 

- powiernik 

- towarzysz 

 

Chciałam sprostować: ja się nie ,,czepiam". Przecież nie każę wam mówić jakiś iście oficjalnych 
zdań typu:, ,,Raduję się niezmiernie, iż widzę twoją osobę!, zamiast: ,,Hej, jak się cieszę, że Cię wi-

dzę!". Wszystko ma swoje granice. Nawet język. 
Ale nie byłabym sobą gdybym nie porównała ,,normalnego" języka polskiego, z bogatym słownic-

twem, i z slangiem: 
Normalne zdanie: 

Kuba to taki kulturalny i przystojny chłopak. 
 

Bogate słownictwo: 
Kuba to taki szarmancki młodzieniec, a na dodatek istny Adonis. 

 

Slang/Słownictwo potoczne (tu będzie mi najtrudniej): 
Kuba to strasznie porządny facet. Nawet buźka u niego bez kiczu. 

 

Ale slang to raczej też sposób bycia... A wiem z własnego doświadczenia, że sposobu bycia nie da 
się tak łatwo zmienić... 

 
Mam nadzieję, że ten artykuł dał wam trochę do myślenia. Tu kończy się moja krytyka i nie pozo-
staje mi nic innego, niż tylko podziękować wszystkim tym, którzy nie speszyli się na początku i do-

trwali aż dotąd. Do zobaczenia w kolejnym ,,Katolickim Hydeparku"! 
 



Zuzanna 

RASZTABIGA 
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,,SLANG- język czy sposób bycia?" 

Znacie mnie już jako tę, co broni. Znacie mnie już jako tę, co wyznaje. Dzisiaj poznacie jeszcze 
jedną moją twarz - twarz KRYTYKA. Tak jest! Zuzia krytykuje! Będzie wam ze mną ciężko, bo 
będę krytykować was- nie tylko moich czytelników, ale i całą szkolną społeczność (w końcu nie 
mogę obrażać tylko Sz. P. Dyrektora i Boga, nie było mowy o szkolnej młodzieży :)). (UWAGA! 
Dla niektórych osób mój artykuł może być zwykłym wymądrzaniem się. Jeśli uważasz mnie za 

osobę zarozumiałą, czytasz na własne ryzyko!) 

Uwaga, uwaga! Krytykowanie... znaczy.. artykuł czas zacząć!: 
Będziemy mówić o slangu młodzieżowym. Waszym. Teoretycznie też moim. Ale jednak nie. Bo, 
mówiąc szczerze ja z niego nic a nic nie rozumiem... ,,To dlaczego piszesz o czymś, czego nie ro-

zumiesz?- zapytacie. Spokojnie, zaraz wam wszystko wyjaśnię. 
Dla mnie słowo; ,,slang" nie istnieje. Dla mnie istnieje tylko ,,S.L.A.N.G" czyli skrót od: ,,Szalone, 
Legalne, Awangardowe, Nastolatkowe Gadanie". Oczywiście jak najbardziej rozumiem sporadycz-
ne używanie młodzieżowych słów i zapożyczeń (bo nawet na przykład słowo: ,,artykuł" pochodzi 

z łaciny.) Ale niektórzy z was naprawdę przesadzają. 
Słuchajcie: 

,,Lol" 

,,YOLO" 

,,XD" 

,,Dzia" 

,,Ziom" 

,,Joł" 

,,Siema" 

,,Żal" 

Nastolatkowie mówią codziennie?- Tak. 
Co z tego rozumie Zuzia?- NIC. 

 

DLATEGO APELUJĘ OSOBY Z ZAMIŁOWANIEM DO GWARY UCZNIOWSKIEJ, O 
STWORZENIE ,,SŁOWNIKA MŁODZIEŻOWYCH POJĘĆ" DLA TAKICH ,,NIEUKÓW" 

JAK JA! 
JEŚLI BĘDZIE POTRZEBA ZREWANŻUJĘ SIĘ STWORZENIEM ,,SŁOWNIKA ZUZI 

RASZTABIGA" DLA OSÓB, KTÓRE MNIE NIE ROZUMIEJĄ, ALE BĘDZIE TO ZWY-
KŁY ,,SŁOWNIK JĘZYKA POLSKIEGO"! 

DZIĘKUJĘ. 

Aleksandra              

CIOS - GOLDSZTAJN 
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Jeśli lubicie tańczyć , zapraszamy do kina 

Zastanawialiście się jak spędzić Walentynki? Romantyczna kolacja przy świecach, spacer, może kawiarnia? To    

trochę banalne, trochę powtarzalne. Na oryginalność trzeba się wysilić, a w Zawierciu i okolicach… no cóż. Zbyt 

dużego pola do popisu nie ma niestety. 

A lubicie kino? Ale kino ambitne, niekomercyjne, wartościowe? Jeśli tak, koniecznie musicie odwiedzić katowickie 

kino „Światowid” mieszczące się przy 3 Maja 7. Znajdziecie tam ciekawe propozycje nie tylko na walentynki ale     

i na szczęście coraz krótsze już zimowe popołudnia. 

Jedną z propozycji jest przed-walentynkowy weekend z filmem „Ostatnie tango” . To opowieść o miłości              

i nienawiści najsłynniejszej w historii pary tanga argentyńskiego – Marii Nives i Juana Carlosa Copes, dzięki którym 

taniec ten stał się światowym fenomenem, popularnym dotąd jedynie w Buenos Aires. Światowid 11 lutego 2017 

roku o 18:15 zaprasza na taneczną premierę – przed pokazem filmu swoim tańcem w niesamowity nastrój      

wprowadzą widzów miłośnicy tanga, ale to nie jedyne niespodzianki czekające na gości tego wieczoru. 



Aleksandra             

SARNIAK 
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Świeta świeta i po … a tymczasem zaczął się nowy semestr i nowa szansa na lepsze oceny. 

Jedyne co się nie zmieniło to widok śniegu za oknami. 

Koncówka roku ubiegła nam pod        

znakiem zawodów sportowych które     

odbyły się 14 grudnia wygrała               

klasa III liceum i II gimnazjum. 

Na sam koniec 2016 mieliśmy 

przyjemność obejrzeć zaskakujący 

spektakl jasełkowy, który był    

jednocześnie naszym                 

pożegnaniem z klasa na przerwę 

świąteczną. 

Styczeń minął bardzo szybko, a co przed nami ? Tego nikt nie wie… 

Aleksandra 

SARNIAK 
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Po przebrnięciu przez szybkie mówienie czas na coś co chyba każdy w zyciu doświadczył 

a mianowicie szok wywołany nową informacją. Hmm… ale o co chodzi? 

Jako małe dzieci wpaja nam się przeróżną wiedzę. Na początku robią to rodzice później nauczyciele, a później  

dowiadujemy się tego z książek ( o ile je czytasz). Wiedza ta często jednak się różni od prawdy, nie wiem jak wy  

ale ja dowiadując się, że pomidor jest jagodą zdębiałam . Pomimo tego, że w książce było to napisane i tak nie 

uwierzyłam i musiałam to sprawdzić w innym źródle. Lubicie poszerzać waszą wiedzę? Ja lubię jeżeli nie koliduje 

już z tym co wiem. Takie sytuacje są dla mnie irytujące i odrywają sen z powiek, ale jednocześnie uczą, a czego  

dokładnie? Że nic nie jest pewne i nawet 2+2 może być równe 3 ( bo w sumie czemu nie, stwórzmy swoją         

matematykę ). 
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Słowo prawdy – miłość  

Zajmę Cię, jak Putin Krym – bez wystrzału.          
Umrzesz – ja umrę; powiesz „nie żałuj” –                 

ogień na wodzie statecznie płonąć poczyna;                   
tak rodzi się miłość nieznana – niemożliwa.                    

Życie to bajka, głęboka jak Bajkał;                              
przy Tobie chyżo schodzę na dno – plajta.                

Szepczą piranie w trosce o śniadanie –                      
strach się bać? A może ociężalej                                  

przymykać oko znudzone „pokorą”?                          
Tym dalej ku Tobie,                                                       

bo mało mam w sobie a jednak dużo;                           
zna opieszałość – dzień prawdy jutrzejszy                 

sprawą słuszną – nie chwastem,                                    
co powierzchnią targa;                                                 

głęboko, nie zaprzeczając prędkości wydaje plon,          
datek zwraca. I śni na jawie szutrowym jedwabiem,      

samoistnie. Bilokuje – jest w Tobie i we mnie.         
Zniszczeń nie było i nie będzie atoli walczyć przyjdzie – 
za prawdę; to prawda - cud co dzień się iści, bo prawda 

to prawda to miłość – a jej nic nie zniszczy.  

Malwina    

SZYMOCHA 

Piotr             

ROGOŃ 
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Natalia     

KAWKA 

W swoim życiu spotykamy wiele różnych osób. Niektórzy z nich swoimi działaniami inspirują    

nas do podejmowania wyzwań, zachecają do sięgania po więcej. Jedną z takich osób jest Ben     

Perissinotto, który w tym krótkim wywiadzie opowie o swojej największej pasji - jeździe              

na motocyklu. 

Co sprawiło, że zainteresowałeś się tym motocyklami? 

 

Kiedy byłem dzieckiem przyglądałem się im przez okno samochodu. Chyba od zawsze mnie fascynowały. 

 

Jak długo już jeździsz? 

 

Zacząłem jeździć zaraz po moich 21 urodzinach ponieważ prawo w tamtych czasach na to pozwalało. Teraz prze-

pisy w UK się zmieniły i pełne prawo jazdy na motocykl można uzyskać dopiero w wieku 24 lat. 

 

Czy od początku widziałeś siebie na torze wyścigowym? 

 

Gdybyś zadała mi to pytanie kilkanaście lat temu wyśmiałbym cię. Nigdy nie pomyślałbym, że będę tu gdzie je-

stem. Przez wiele lat motocykl był dla mnie tylko środkiem lokomocji. Nie miałem czasu ani pieniędzy, żeby spoj-

rzeć na to jako na formę relaksu czy zabawy. To jeden z moich pacjentów kilka lat temu zachęcił mnie do pójścia 

na tor. 

 

Czy jest jakikolwiek aspekt tego hobby, który nadal cię przeraża? 

 

Zawsze jest szansa, że się rozbiję... ale bardziej martwiłby mnie stan mojego motocykla! 

 

 Czy jest coś co wiesz teraz i żałujesz, że nie wiedziałeś kiedy zaczynałeś jeździć? 

To, że motocykliści są niewidzialni dla kierowców i, że w ciągu jednego dnia na torze można wykończyć zestaw 

opon za 250 funtów. 

 

Czy jest jakaś rada, którą dałbyś poczatkującemu? 

 

Ćwicz jazdę z kimś doświadczonym i jeśli nie stać cię na dobrej jakości ubrania ochronne na motocykl to z pewno-

ścią nie stać cię na samą maszynę. 

 

Czas na ostatnie pytanie. Czy możesz opisać jazdę w trzech słowach? 

 

Porywająca, wyzwalająca i niebezpieczna. 

 

Dziękuję za rozmowę. 
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Jakub              

KRZYSZTOFCZYK 

Smog 

W ostatnich dniach wiele miast polskich spowitych zostało gęstą „zasłoną dymną”. Wydawać by się mogło,  

że jest to zjawisko atmosferyczne związane z nadejściem silnych mrozów. Nic bardziej mylącego. Tą niewinną 

mgiełką jest smog. Kiedyś mówiliśmy o tym zjawisku w odniesieniu do innych, bardziej rozwiniętych krajów,      

np. Chiny, Japonia, Stany Zjednoczone. Okazuje się jednak, że ten problem dotyka także i nas. Skutkiem            

zanieczyszczenia nie jest może wynik nadmiernego rozwoju przemysłu, ale raczej jego przestarzałość w zakresie 

wytwarzania energii. Kraje rozwinięte wytwarzanie energii opierają na odnawialnych źródłach i energii jądrowej. 

My w dalszym ciągu opieramy się na węglu spalając jego coraz większe ilości, bo zapotrzebowanie na prąd rośnie. 

Nie bez znaczenia jest również ogrzewanie domów prywatnych. Do tego celu stosowane są przestarzałe, mało 

ekonomiczne kotły, a co najgorsze właściciele palą w nich różne rzeczy, np. plastikowe butelki. Szczególnie dużo 

dymu pojawia się przy rozpalaniu pieców, kiedy po nocy są zimne kominy i wtedy zauważyć można unoszące się 

kłęby gęstego, gryzącego dymu. Ministerstwo Zdrowia prowadzi różne kampanie informacyjne, np. Paląc śmieci  

trujesz dzieci, Straż Miejska karze mandatami spalających śmieci mieszkańców. Lecz nie daje to jak widać większych 

rezultatów – jak dymią tak dymią. Każdy powinien zastanowić się, co wrzuca do paleniska, może dopiero wtedy 

uda się zmniejszyć ten problem. 

Czym jest smog? Dlaczego jest tak niebezpieczny?  

Etymologia pojęcia „smog” pochodzi od dwóch angielskich słów: smoke (dym) i fog (mgła). Z definicji smogu 

wynika, że jest to nienaturalne zjawisko atmosferyczne, polegające na jednoczesnym występowaniu                     

zanieczyszczenia powietrza wskutek działalności człowieka i niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci 

dużego zamglenia i bezwietrznej pogody. 

Rodzaje smogu 

 

Biorąc pod uwagę miejsce, warunki powstawania oraz skład chemiczny klimatolodzy wyróżniają dwa rodzaje 

smogu: smog londyński, składający się głównie z tlenku siarki (IV), tlenków azotu, tlenku węgla, sadzy oraz   

opadających pyłów. Występuje on w umiarkowanej strefie klimatycznej, głównie w miesiącach od listopada do 

stycznia podczas zmiany temperatur. Smog typu Los Angeles (smog fotochemiczny, ozon troposferyczny),    

tworzy się w strefach subtropikalnych głównie w miesiącach letnich. Tworzą go: tlenki węgla, tlenki azotu              

i węglowodory. W wyniku późniejszych reakcji fotochemicznych powstają: azotan nadtlenoacetylenu, aldehydy 

oraz ozon. 

Smog, a zdrowie  
 

Duża ilość szkodliwych związków chemicznych i pyłów oraz wilgotność w smogu są bezpośrednią przyczyną 
powstawania alergii, a nawet powodują astmę. Przyczyniają się do zaostrzenia przewlekłego zapalenia oskrzeli,  

niewydolności oddechowej i paraliżu układu krwionośnego. Badania dowodzą także, że smog powoduje        
zmniejszenie masy urodzeniowej płodu, zwiększa zachorowalność na nowotwory i choroby płuc. Kwaśny         

odczyn smogu atakuje oskrzela, drogi oddechowe, układ krążenia. 

Aleksandra 

STEMPIEŃ 
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Depresja 



Kamila       

PLESIŃSKA 
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Okiem podróżnika 

Chorwacja miejscem odpoczynku 

Chorwacja to jeden z najczęściej wybieranych kierunków przez Polaków. Być może dlatego, że są 

tam fantastyczne miejsca warte zobaczenia oraz klimat, w którym się cudownie wypoczywa. 

Trogir 

Miasto, które odwiedzaliśmy    

najczęściej, ponieważ było ono 

najbliżej miejsca naszego          

zakwaterowania, lecz nie dało się 

tam nudzić. W tym cudownym 

miejscu są wybudowane          

przepiękne promenady, wzdłuż 

których jest bardzo wiele           

restauracji. Można w nich znaleźć 

wszelkiego rodzaju jedzenie.  

Gwarantuje wam, że każdy     

znajdzie tam coś dobrego           

dla siebie.  

Będąc tam odwiedziliśmy również 

tamtejszy rynek, na którym można 

było zakupić pamiątki i wyroby 

regionalne, takie jak różnego    

rodzaju oliwy, wyroby lawendowe  

i nie tylko. Wiele z zakupionych 

tam rzeczy mam po dziś dzień      

i dalej dobrze mi służą, choć    

minęły już cztery lata. 

Kamieniste plaże 

Wielbiciele piaszczystych plaż   

raczej nie są zwolennikami       

wyjazdów do Chorwacji. W tym 

kraju przeważającą część zajmują 

plaże kamieniste lub żwirowe. Nie 

jest to jednak powód do          

zmarnowania wakacji. Jest wiele 

zalet korzystania z takich plaż. 

Przykładem może być spokojne 

odpoczywanie i nie martwienie się 

o to, że zaraz wszystko będziemy 

mieć zasypane piachem, ponieważ 

go tam nie ma :)  

Wycieczka do Splitu 

Miejscem wartym zobaczenia,  

które udało mi się odwiedzić, jest 

zdecydowanie Split. Można tam 

zobaczyć przepiękne zabytkowe 

budowle, pospacerować wzdłuż 

uliczek prowadzonych pomiędzy 

budynkami mieszkalnymi czy   

odwiedzić przepiękny port,          

w którym stoi wiele                  

nowoczesnych jachtów,            

statków wycieczkowych                 

i transportowych oraz promów. 

Fantastyczne widoki 

Podczas odpoczywania na         

słoneczku możemy podziwiać  

czyste, błękitne morze oraz      

rozkoszować się widokiem gór, 

które są tuż obok czy prawie   

identycznymi budynkami starego 

stylu. 

Atrakcje dla dzieci, ale         

również dla dorosłych 

Rozrywką dla starszych            

plażowiczów może być wycieczka 

skuterami wodnymi czy tak     

zwanymi bananami. Dla tych    

młodszych są porozstawiane place 

zabaw na wodzie, ale nie tylko 

dzieci mogą z nich korzystać. Jest 

kilka takich miejsc na plażach        

i różne poziomy zaawansowania, 

więc ci starsi również mogą się 

tam świetnie bawić. 

Wyjazd do Chorwacji wspominam bardzo dobrze. Spędziłam fantastyczny 

czas ze wspaniałymi ludźmi. Zobaczyłam miejsca, których nie miałabym 

możliwości odwiedzić nigdzie indziej. Najważniejszą pamiątką stamtąd są 

jednak wspomnienia tych przepięknych pejzaży, które można było oglądać 

w każdym momencie i o każdej porze. Bez względu na porę dnia,          

wyglądały one fantastycznie.   
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Smog w Polsce 

 

Z badań prowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia wynika, że 33 spośród 50 monitorowanych pod 

względem zanieczyszczenia pyłem PM2.5. miast leży w Polsce. Stężenie pyłu PM2.5. Są nimi między innym      

Żywiec, Pszczyna, Rybnik, Wodzisław Śląski, Opoczno, Sucha Beskidzka, Godów, Kraków, Skawina, Nowy Sącz. 

Zjawisko smogu w tych miastach spowodowane jest dużym nagromadzeniem emitorów o wysokości do              

40 metrów powyżej gruntu, w miejscach o gęstej zabudowie na małej powierzchni. Występowanie smogu          

obserwowane jest szczególnie w sezonie grzewczym. 

 

W chwili oddania artykułu do druku w Polsce obserwowane jest szczególnie wysokie stężenie                     

zanieczyszczenia powietrza. Normy pyłów PM10 i PM2,5 przekroczone zostały nawet o 3000%. Główny         

Inspektor Sanitarny Kraju ogłosił stany alarmowe dla miejscowości Radomsko, Rybnik, Żywiec, Zabrze,          

Częstochowa, Wodzisław Śląski. W miastach tych poziom pyłów zwieszonych przekroczył poziom 300             

mikrogramów ma metr sześcienny. W związku z tym samorządy podjęły działania doraźne w postaci                  

np. bezpłatnych przejazdów środkami komunikacji miejskiej, dni wolnych od nauki szkolnej, informowaniu   

mieszkańców o ograniczeniu poruszania się w mieście. 

Rozkład zanieczyszczeń wybranych miast Polski na dzień 9.01.2017r. 



Aleksandra             
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Walentynki, czyli.. 
 

Czyli właściwie nikt nie wie o co chodzi.  
Kto wymyślił takie święto, przepraszam bardzo, co to ma być?! 

Już od 20 stycznia sklepy zalewa fala serduszek 
 (a mnie krew, kiedy muszę to oglądać). Ciebie też? Dobrze się składa... 

 
 

O co tyle szału? 
 O jeden dzień w roku, nie rozumiem, bo dlaczego by nie obchodzić tak hucznie chociażby Dnia Gotowanie          

i Jedzenia Dobrej 
Zupy?  Przecież zupa jest dobra, nie? Nie jest?  

A może to coś  z datą 14.02? Ona jest jakaś wyjątkowa? Przecież 17.01 jest równie fajny,  
a na dodatek można zjeść dobrą zupę!  Prezenty? Nie, to nie może być to, na gwiazdkę i urodziny, też je            

dostajemy, nie w tym rzecz. Więc o co chodzi z tymi całymi Walentynkami, przesłodzonym świętem, które  
niczego nie wnosi, no można jedynie  dostać oczopląsu od widoku tych  wszystkich czerwonych serc.  

Poszukując odpowiedzi na pytanie dotyczące sensu tego święta, posunęłam się do ostateczności...WIKIPEDII!  
I wiecie co? Nawet ona nie wie czym są Walentynki,  a jedyną naprawdę istotną rzeczą,  

jakiej się dowiedziałam zagłębiając się w odmęty internetu jest fakt istnienia antywalentynek!  

 
Tak, dokładnie, ANTYWALENTYNKI!  

 
I to rozumiem!  

Eryk        

SCZĘSNY 
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Miłość można wyznać na milion sposobów, ale jakbyśmy się nie starali to i tak zrobimy to zle. Kobiety              
naoglądały się zbyt wielu filmów romantycznych. Nie wystarczy zwykle 'kocham Cie', płeć piękna wymaga od    

nas kolacji przy swiecach na ktora zabierzemy ją limuzyną, zespołu Mariachi który zagra piosenkę specjalnie dla 
niej, później wypadałoby wyrecytować wiersz, który sami napisaliśmy następnie uklęknijmy na prawe kolano,     

złapmy ja za rękę i powiedzmy 'kocham Cie najdroższy cukiereczku' czy coś takiego, One lubią takie głupoty... 
później ona wstaje i mówi 'wiesz, jesteś wspaniały, kochany, troszczysz się o mnie i martwisz... ale tamten        

Marcin z siłowni ma większy biceps, nic z tego nie będzie'.  

Wydałeś na to wszystkie pieniądze, masz złamane serce i jesteś spłukany więc nie możesz nawet wyjść z kolegami 
na oranżadę... ale przynajmniej przejechałeś się limuzyną, może następnym razem będzie lepiej.  


