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Od Redakcji 
 
 

Przed Wami ukazuje się kolejny 
numer czasopisma, którego te-
matem przewodnim jest rozkwit 
młodzieży. Numer zawiera arty-
kuły poświęcone głownie mło-

dzieży, omówienie przebiegu 
debaty „Młodzież na Targów-
ku” przez Gabrielę Sobków. Po-
jawią się również artykuły od-
nośnie do filmów godnych po-
lecenia przez Łucję Kwapisz, 
kącik książkowy napisany przez 
Oliwię Jednorowską oraz son-
daż najpopularniejszych arty-

stów i gatunków muzycznych 
sporządzony przez Łucję Kwa-

pisz. 

 
Miłego czytania! 
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Debata „Młodzież na 
Targówku” zorganizo-
wana przez Młodzie-
żową Radę Dzielnicy 
Targówek 

Gabriela Sobków, 2 ANP  

Młodzieżowa Rada Dzielnicy Targówek 
m.st. Warszawy 28 lutego 2022 roku prze-
prowadziła debatę "Młodzież na Targów-
ku", na której poruszone zostały problemy 
młodzieży mieszkającej na Targówku.  

 

W debacie udział wzięli Radni Dziel-
nicy Targówek, Michał Jamiński Prze-
wodniczący Rady Dzielnicy Targówek 
m.st. Warszawy, Aneta Wyczółkowska 
Przewodnicząca Komisji Edukacji i 
Wychowania, Katarzyna Górska-
Manczenko Przewodnicząca Komisji 
Budżetu i Planowania, Witold Hara-
sim Przewodniczący Komisji Rozwoju 
oraz Jędrzej Kunowski -  Wicebur-
mistrz Dzielnicy Targówek Zastępca 
Burmistrza Dzielnicy Targówek m.st. 
Warszawy, Katarzyna Majdura Na-
czelnik Wydziału Edukacji i Wycho-
wania, a także Czesław Lewandowski 
Przewodniczący Społecznej Rady 
Kombatanckiej, Krzysztof Lewandow-

ski Przewodniczący Rady Seniorów, 
Paweł Bruszewski Wiceprzewodniczą-
cy Dzielnicowej Komisji Dialogu Spo-
łecznego Targówek. Na debacie byli 
również młodzi mieszkańcy naszej 
dzielnicy, przedstawiciele młodzieżo-

wych rad z innych dzielnic Warszawy, 
którzy mogli posłuchać opinii eksper-
tów, jak i wyrazić swoje zdanie i spo-
strzeżenia. 

 
Ekspertami na debacie byli:  
 
- Jędrzej Kunowski - Zastępca Burmi-
strza Dzielnicy Targówek m.st. War-
szawy  
 
- Karolina Dudek-Rączka - z Zespołu 
Polityki Młodzieżowej w Centrum Ko-
munikacji Społecznej Urzędu m.st. 
Warszawy.  
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- Karolina Tulik - koordynatorka Pro-
gramu UNAP - Prawa Człowieka: Ak-
tywny Obywatel  
 
- Krzysztof Martyniak - so-
cjolog, wykładowca, autor i 
trener szkoleń i zajęć grupo-
wych. 
Zaproszeni eksperci, przed-
stawili swoje spostrzeżenia 
odwołując się również do 
przeprowadzonej przez 
MRDT ankiety pt. „Problemy 
współczesnej młodzieży”.  
 
Przy debacie pracowały rów-
nież następujące osoby:  
 
- Gabriela Sobków – inicja-
torka pomysłu, współprowa-
dząca debaty; 
 
- Wojciech Sidorowicz – mo-
derator i prowadzący debaty;  
 
- Marta Janczewska – prezentująca 
wyniki ankiety - bardzo zaangażowana 
w tworzenie debaty;  
 
- Katarzyna Patrzyczna - koordynator-
ka MRDT, dyrektor VIII Ogrodu Jor-
danowskiego i Pani Paulina Borzecka  
koordynatorka MRDT w Wydziale 
Edukacji i Wychowania - które są 

ogromnym wsparciem dla młodzieży;  
 
- Ewie Sidor oraz zespołów VIII 
Ogrodu Jordanowskiego - ilustrowanie 
debaty oraz wsparcie organizacyjne i 

techniczne. 
 
Wnioski wypracowane podczas debaty 
niewątpliwie przyczynią się do podej-
mowania rozmów przez samorządy 
oraz inne instytucje  pracujące  z  
młodzieżą.  Debata,  a  właściwie  
przeprowadzona na jej  potrzebę 
ankieta pomogła przybliżyć doro-
słym problemy młodzieży.  Już 

podczas spotkania  
padły deklaracje  
związane z  orga-
nizacją wydarzeń 
skierowanych do 

młodzieży,  jak  i  
gotowość współ-
pracy z młodzie-
żą .  Młodzieżowa 
Rada Dzielnicy 
Targówek po 
dwumiesięcznych 
przygotowaniach 
nie spoczywa na 
laurach.  Młodzi  
radni  wracają do 
otwar tych projek-
tów,  jak  i  rozpo-
czynają  współpra-
cę  z innymi  dziel-
n icami .  
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Kącik filmowy  
 
Łucja Kwapisz, 2 ANP  

 
Brooklyn 99 
 
Brooklyn 99 to serial komediowy - sit-
com, opowiadający o posterunku poli-
cji na brooklynie. Głównym bohate-
rem jest Jake Peralta, który jest jed-
nym z najlepszych detektywów, jed-
nak brak mu dyscypliny. Jest on nieo-
garnięty, ze wszystkiego żartuje i nie 
stosuje się do zasad. Serial zaczyna się 
od tego, że na posterunek przydzielają 
nowego kapitana Reya Holta. Jest to 
poważny, zdyscyplinowany człowiek, 
który kocha porządek. Chce on usta-
wić posterunek, a szczególnie Jek’a 
Peraltę do porządku.  
Serial jest bardzo dobrze nakręcony a 
każdy odcinek jest śmieszniejszy od 
drugiego. Wszystkie postacie są wy-
jątkowe a razem tworzą naprawdę do-
brą całość.  

Stand by me 
 
Film ,,Stand by me” jest ekranizacją 
opowiadania Stephena Kinga ,,Ciało’’. 
Widząc Stephena Kinga od razu moż-
na przypuszczać, że jest to opowiada-
nie grozy, jednak można się zdziwić 
gdyż jest to jego zupełna odwrotność. 
Historia opowiada o czwórce chłopa-
ków, którzy postanawiają znaleźć cia-
ło martwego kolegi mając nadzieję, że 
dzięki temu staną się sławni. Wyrusza-
ją więc w ciężką i długą podróż. 
Film idealnie pokazuje historię o doj-
rzewaniu, przyjaźni, odwadze, strachu 
i marzeniach, a aktorzy spisali się fe-
nomenalnie. Cała czwórka uzupełnia 
się nawzajem.  
Film ten jest na pewno warty uwagi, 
gdyż oglądając go można poczuć się, 
jakby znowu się było dzieciakiem. Do 
tego można stwierdzić, że ta ekraniza-
cja jest na tym samym poziomie 
co ,,Skazani na Shawashank’’ 
czy ,,Zielona Mila’’ jak i na-
wet ,,Lśnienie’’, a stoi za tym niesa-
mowity reżyser - Rob Reiner. 
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Kącik Książkowy  

Oliwia Jednorowska 2 ANP 

Autorzy piszący książki dla młodzieży 
stoją przed nie lada wyzwaniem. Nasto-
latki oczekują od ich dzieł równie sil-
nych emocji i interesujących zdarzeń. 
Poniżej przedstawiam książki godne po-
lecenia! 

 

Cykl „Czerwona Królowa” Victo-
ria Aveyard 

Książka opiera się na kontraście 
pomiędzy ludźmi o srebrnej i 
czerwonej krwi. Różnice widocz-
ne są w każdym aspekcie życia: 
od statusu społecznego po zdol-
ności. Srebrni są bogaci, spędza-
ją czas na doskonaleniu swoich 
nadprzyrodzonych umiejętności, 
podczas gdy Czerwoni walczą o 
przetrwanie. W tym dychoto-
micznym świecie dorasta czer-
wonokrwista Mare Barrow spe-
cjalizująca się w złodziejskim fa-

chu. Po jednej z kradzieży w jej 
domu rodzinnym zjawiają się 
wysłannicy Srebrnych. Okazuje 
się, że Mare nie jest tylko kolej-
ną nic nie znaczącą Czerwoną, a 
jej osoba będzie miała ogromny 
wpływ na losy świata, w którym 
żyje. 

 

„Ponad wszystko” Nicola Yoon 

Maddy żyje pod kloszem. Wła-
ściwie całe swoje dotychczasowe 
życie spędziła w domu – nie 
opuszczając go i nie przyjmując 
wizyt ludzi z zewnątrz. Jej jedy-
nymi towarzyszkami są mama i 
pielęgniarka opiekujące się 
chorą Madeline. Dziewczyna 
cierpi na schorzenie, które w 
skrócie można opisać jako uczu-
lenie na świat – dosłownie 
wszystko może wywołać u niej 
reakcję alergiczną, która może 
doprowadzić do śmierci. Każdy 
dzień w życiu osiemnastoletniej 
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Maddy jest podobny do kolejne-
go i kolejnego, i kolejnego. Je-
dyną odskocznią są dla niej uko-
chane książki, a zwłaszcza jedna 
z nich – „Mały Książę”. Życie 
Madeline zmienia się o 180 stop-
ni, kiedy do domu obok wprowa-
dza się nowa rodzina. Jednym z 
jej członków jest Olly, wiecznie 
ubrany na czarno nastolatek, któ-
ry od razu wzbudza zaintereso-
wanie Maddy (z wzajemnością). 
Od tego momentu jej życie nie 
będzie już takie jak wcześniej. 
Nastolatka będzie musiała podjąć 
decyzję, czy żyć jak dotychczas 
(nie żyjąc tak naprawdę), czy też 
postawić na szali wszystko, łącz-
nie z własnym życiem. 
 
 
Cykl „Buntowniczka z pusty-
ni” Alwyn Hamilton 

 

Idealna propozycja  d la  
wszystkich fanów „Księgi  ty-
siąca i  jednej  nocy”.  Dobrze 
s ię  czyta ,  zwłaszcza w upalne 
la to .  Wysokie  temperatury  i  
prażące s łońce obecne zarów-
no za oknem, jak i  na kart -
kach powieści  pomagają  jesz-
cze lepiej  wczuć s ię  w sytua-
cję  g łównej  bohaterki .  
Nie zabraknie  tu s tarożytnej  
magii ,  n iebezpiecznej  pusty-
ni ,  or ientalnego kl imatu.  Krą-
żą plotki ,  że  is tnieją  jeszcze 
miejsca,  gdzie  dżiny zajmują 
s ię  magią ,  a  po bezkresnym 
oceanie  piasku poruszają  s ię  
ta jemnicze best ie  z  ogniem 
zamiast  krwi .  Jednakże miej-
sce,  w którym mieszka nasto-
le tnia  Amani  n ie jest  ani  ma-
giczne,  ani  nawet  w jakikol-
wiek sposób ciekawe –  to  
kompletna dziura .  Zbuntowa-
na nastolatka chce za wszelką 
cenę wyrwać się  z  nudy i  s ta-
gnacj i ,  d latego przy najbl iż-
szej  okazj i  postanawia opu-
ścić  swój  dom. Jest  pewna,  że  
dzięki  swojej  umiejętności  
posługiwania  s ię bronią  
ucieknie  przed despotycznym 
wujem. Wtedy na je j  drodze 
s ta je  J in ,  tajemniczy cudzo-
ziemiec mogący pomóc Amani  
w real izacj i  je j  planu.  Bieg 
wydarzeń,  którego nie  da s ię  
już zatrzymać sprawia,  że  na-
stolatka będzie  musiała  ucie-
kać przed Suł tanem i  jego ar-
mią razem ze zbiegiem, który  
został  oskarżony o  zdradę 
s tanu.  
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Najpopularniejsi mu-
zycy i gatunki mu-
zyczne naszych cza-
sów 

Łucja Kwapisz, 2 ANP 

Narodowe Centrum Kultury w 2019 i 2021 
przeprowadziło ankietę na temat muzyki 
popularnej wśród nastolatków. Prezentuje-
my Wam jej wyniki. 

 
97% młodzieży deklaruje, że słucha mu-
zyki, a dla dwóch trzecich młodych ludzi 
jest to niemal codzienny sposób 
na obcowanie z kulturą. Słuchanie 
muzyki jest najpopularniejszym rodzajem 
spędzania czasu. Każdy słucha muzyki i 
każdy lubi co innego. Znalazłam wyniki 
na spotify jakie piosenki, jacy artyści i 
rodzaje muzyki są najpopularniejsze 
wśród polskiej i zagranicznej młodzieży. 
Wychodzi na to że najczęściej ludzie 
słuchają popu i rapu. W Polsce trójka 
najpopularniejszych artystów to Mata, 
Sanah i Sobel.  
 
Najpopularniejsze utwory to między in-
nymi: Mata, Pedro, francis – „Kiss 
Cam (podryw roku)”;  Sobel, 
Piotrek Lewandowski – „Fiołkowe 
Pole”; Sanah, Vito Bambino – „Ale 
jazz!”, a najpopularniejsze albumy to: 
Mata – „Młody Matczak”; Sanah – 
„Irenka”;  Sobel – „Pułapka Na 

Motyle”. To tyle jeśli chodzi o polską 
młodzież.  
 
Przechodząc do muzyki na świecie, do 
listy najpopularniejszych artystów 2021 
roku załapali się  Bad Bunny; Tay-
lor Swift; BTS; Drake; Harry Styles i 
Justin Bieber. A na listę najpopular-
niejszych piosenek na świecie zaliczają 
się  „Drivers license” – Olivia Rodrigo;  
„MONTERO (Call Me By Your 
Name)” – Lil Nas X;  „STAY” – The 
Kid LAROI i Justin Bieber;  „Ggood 4 
u” – Olivia Rodrigo; „Levitating” – 
Dua Lipa i DaBaby. I na koniec 
najpopularniejsze albumy:  Olivia 
Rodrigo – „SOUR”;  Olivia Rodrigo – 
„SOUR”;  Justin Bieber – „Justice”;  
Ed Sheeran – „=”;  Doja Cat – „Planet 
Her”.  
 
Z przeprowadzonej ankiety, można do-
wiedzieć się również o ,,Diecie muzycz-
nej” nastolatków. Osoby, które brały 
udział w ankiecie mogły zaznaczyć 
wszystkie gatunki muzyczne, które słu-
chają i na podstawie tego liczy się ile kto 
słucha gatunków muzycznych w tym sa-
mym czasie. W ten sposób analizuje się 
dietę muzyczną. Wynikło z tego, że naj-
więcej osób, czyli 29%, słucha trzech ga-
tunków muzyki, a 9% ankietowanych 
słucha tylko jednego gatunku. Było kilka 
osób, które nawet zaznaczyły powyżej 
dziesięciu.  
 
Jakby przeanalizować również starsze 
ankiety, można by zobaczyć jak bardzo 
muzyka popularna się zmienia. W tym 
momencie, króluje pop, kilkanaście a na-
wet kilka lat temu, królował rock, a co 
będzie na listach przebojów w przyszło-
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Podróż do Meksyku 

Maja Świerczewska, 2 ANP 

Na ferie zimowe wraz z rodziną wybraliśmy 
się na podróż do Meksyku. Był to wyjazd 
pełen słońca, poznawania nowej kultury i 
jedzenia pysznej tradycyjnej kuchni.  

 
Naszą podróż, zaczęliśmy od wy-
lotu z Berlina, z którego dotarli-
śmy do Londynu. Stamtąd, na-
szym kolejnym kierunkiem, było 
Miami. Po noclegu w Miami, na-
szym ostatnim miejscem po dro-
dze, było Cancun. Swój pobyt, 
spędzaliśmy w położonym nieda-
leko od Cancun mieście na Jukata-
nie - Playa del Carmen. Po przy-
byciu na miejsce, postanowiliśmy 
zwiedzić centralną część miasta, 
czyli piątą aleje. Była to położona 
przy samej plaży aleja składająca 
się z wielu straganów, w większo-
ści były to jednak sklepy pamiąt-
kowe oraz galerie. W niektórych 
miejscach można było jednak zau-
ważyć małe stoiska z lokalnymi 
przysmakami, najczęściej sprzeda-
wane było mleko kokosowe, sma-
żone koniki polne i marquesitas, 
czyli przysmak pochodzący z Ju-
katanu, są to zawijane naleśniki 

podawane z różnymi dodatkami w 
środku.  
 
Odwiedzając Meksyk, jedną z ko-
nieczności jest zwiedzenie ruin 
starożytnych Majów, czyli Chi-
chen Itza, Tulum i Coba. Kraj ten, 
słynie ze swojej bogatej historii, a 
same ruiny przyciągają za sobą tu-
rystów z całego świata. Podczas 

naszej wizyty, udało 
nam się odwiedzić 
część z nich. Chichen 
Itza jest prekolumbij-
skim miastem starożyt-
nej Majów, miejsce to 
obecnie jest również 
znane jako jeden z sied-
miu cudów świata. Za-
bytki znajdujące się na 
terenie miasta, przed-
stawiają charaktery-
styczne dla architektury 
tej cywilizacji cechy, 
jakimi są niskie zbudo-
wane z kamienia bu-
dynki. Budowle znajdu-
jące się na miejscu to 



- 12 - 

 

między innymi, Świątynia Wo-
jowników, El Castillo czyli 
świątynia bądź zamek, Grobo-
wiec Kapłana, Świątynia Jagua-
ra, grupa tysiąca Kolumn oraz 
inne mniejsze piramidy i ołta-
rze. 
Ruiny w Tulum, są położone na 
klifach przy plaży nad morzem 
Karaibskim. Tak jak Chichen 
Itza, Tulum przyciąga wielu tu-
rystów. Miejsce miało służyć 
między innymi jako fort do 
obrony przed najeźdźcami.  
 
Tulum słynie również ze swoich 
plaż, których niektóre części są chro-
nione dla bezpieczeństwa wylęgają-
cych się tam żółwi morskich. Turysty-
ka pozwala na pływanie z tymi zwie-
rzętami w morzu, co niestety przyczy-
nia się do ich wyginięcia przez to, że 
turyści często wchodzą do wody ma-
jąc na sobie różne kremy ochronne 
przed słońcem.  
Meksyk jest często wybieranym miej-
scem podróży, pod kątem nie tylko hi-

storycznym ale również klimatycznym 
i geograficznym. Oprócz wielu tere-
nów archeologicznych kraj słynie z 
wielu plaż, malowniczych miast, je-
dzenia ale również ze swojej kultury, 
która głęboko wiąże się z jego bogatą 
historią. Przed podróżą warto jest za-
inspirować się różnymi mediami, ze 
względu na między innymi różnicę 
kulturalną, ale jak i kierunkami wy-
prawy, które napewno są warte obej-
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Adventure to Mexico 

Maja Świerczewska, 2 ANP 

During the winter break, me and my family 
decided to go on a trip to Mexico.  

 
Our journey, started from Berlin, from where 
we flew to London. From there, our next 
stop was Miami. After spending the night 
there, our last stop was in Cancun. During 
our journey we stayed in a town, located ne-
ar Cancun on Yucatan called Playa del Car-
men. After getting to our apartment, we deci-
ded to go and see the main part of the town 
called the 5th avenue. It was an alley located 
near the shore with lots of different stalls, 
although there were mainly souvenir shops 
and malls. In some places though, you could 
notice people selling different local snacks or 
foods, mainly it being coconut milk, fried 
grasshoppers and marquesitas which are rol-
led crepes with a big variety of fillings to 
choose to eat with that come from the state 
of Yucatan in Mexico.  
 
One of the places you can’t miss while visi-
ting Mexico, are Mayan ruins, or so called 
Chichen Itza, Tulum and Coba. The country 
is famous for it’s rich history, and tourists 
from all over the world come to see the ruins 
as well. During our stay we managed to see 
some of them. Chichen Itza is a pre-
Columbian city built by ancient Mayans, 
now-days also known as one of the wonders 
of the world. The monuments located in the 
city represent characteristic for their archi-
tecture low built buildings. Located there, 
are Warrior Temples, El Castillo, which can 
be translated into a castle or yet another tem-
ple, Priests tomb, jaguar temple, a group of 
thousand pillars as well as other lesser buil-
dings and shrines. 
The ruins in Tulum, are located at a cliff on 
the coast of the Caribbean sea. Like Chi-
chen  Itza, Tulum is also known amongst 
tourists from all over the world. The monu-
ments there, were supposed to protect the 
city from invaders. 
 
Tulum is also widely known for its beaches, 
in which some parts are protected for the sa-
fety of sea turtles living there. Being in 
Mexico, you can spot a lot of tourist attrac-
tions such as swimming with these animals 
in the sea, which unfortunately leads them to 
slowly die out as people wear different 

sunscreens that sometimes mixes in the wa-
ter. 
 
Mexico is often chosen by tourists from all 
over the world, not only because of its histo-
ry, but also because of the wonderful climate 
but geographical areas. Other than a huge 
variety of archeological sights, the country is 
also known for the stunning beaches, beauti-

ful cities, food but also culture that is wide-
ly connected to its rich history. Before 
you consider your trip there, it’s good 
to search for some inspiration online, 
to check for the culture difference, but 
also the things that you’re willing to 
see, that are surely worth visiting. 
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„Escape Room” o Unii  
Redakcja 

 

„Escape Room” o Unii to kolejna ciekawa 
inicjatywa, w której udział wzięli uczniowie 

46 Liceum im. Stefana Czarnieckiego. 

 

W ramach międzynarodowego progra-
mu Erasmus+ uczniowie naszego li-
ceum wzięli udział w projekcie RE-
scEU, który współtworzą partnerzy z 
jedenastu krajów Europy. Uczestnicy 
musieli zmierzyć się z pytaniem – 
„What would life be without European 
Union?”, poznając i próbując przewi-
dzieć różne konsekwencje ewentual-
nego rozpadu Unii Europejskiej - od 
skutków społecznych, poprzez ekono-
miczne i kulturowe. Musieli się wyka-
zać wiedzą na temat Unii Europejskiej 
– od ludycznego ułożenia puzzle mapy 
Europy, po rozpoznanie wielkich mi-
strzów malarstwa pochodzących z róż-
nych państw europejskich. Było cieka-
wie, a wniosek ze zrobionych zadań 
był jasny i jednoznaczny – Unia Euro-

pejska to dobro wspólne naszych naro-
dów, o które wspólnie musimy także 
zabiegać i dbać. Więcej o projekcie 
REscEU można znaleźć na stronie  
REscUE | bilinguis.pl.  
 
Udział naszych uczniów w projekcie  

był możliwy dzięki współpracy naszej 
szkoły z Ogólnopolskim Stowarzysze-

niem Dwujęzyczności Bilinguis. 
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Relacje uczniów z wy-
miany do Rumunii w ra-
mach + „Dwujęzyczne 
Trzy Morza” 

 

 

Wspaniały majówkowy tydzień we 
Włoszech. Poznawaliśmy nową kultu-
rę, kuchnię, architekturę i podziwiali-

śmy piękne widoki. Przy tym wszyst-
kim nie zabrakło świetnej zabawy i 
zawiązania nowych przyjaźni. Zawsze 
będziemy miło wracać wspomnienia-
mi do odwiedzonych miejsc. 

Kalina 

 

 

 

Super się bawiłem i z chęcią powtó-
rzyłbym tę super zabawę, bo pozna-
łem super ludzi. 

Janek 

Piękne morze, jeszcze piękniejsze 
muszle i karygodne spóźnialstwo Wło-
chów! Wspaniała wycieczka, brakowało 
tylko edukacyjnego spotkania z Dracu-
lą. Jakby to po Rumuńsku powiedzieć 
"A fost minunat"! 

Adam 



- 16 - 

 


