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Bez jakich wartości nie może żyć młody człowiek? 

Kasa, paczka towarzysko wyrobionych kumpli, głośna muzyka i całkowite 
wyluzowanie, a jednak po głębszym zastanowieniu… pustka.  
Każdy młody człowiek potrzebuje swojego własnego systemu moralnego 
opartego na ogólnych zasadach towarzyszących nam od wieków. Młodzieńcze 
wartości mogą być oczywiście mniej radykalne niż te ze świata dorosłych.  
 

Na pierwszym miejscu powinniśmy stawiać życie, które musi być 
najważniejszą wartością dla każdego pokolenia, również dla naszego. Nie 
sięgajmy zatem bez zastanowienia po używki, papierosy i alkohol, a w 
żadnym wypadku nie ulegajmy narkotykom i dopalaczom. Życie i zdrowie 
mamy tylko jedno, a więc czy warto świadomie je narażać? Nie warto! 

 Szanujmy również rodzinę i bliźniego. Możemy nie do końca zgadzać się z 
rodzicami lub rodzeństwem, ale nie prowadźmy z nimi ,,wojen’’. Z 
przymrużeniem oka traktujmy niezliczoną ilość całusów i dobrych rad 
uciążliwej ciotki. Nie pozwólmy, by inny kolor skóry czy pochodzenie 
utrudniały nam poznawanie nowych kultur i obyczajów. Akceptujmy, by być 
akceptowanymi, działajmy na podstawie kodeksu moralnego stawiającego na 
pierwszym planie dobro drugiego człowieka. Niech tolerancja towarzyszy 
nam w czasie poznawania nowych ludzi i ich odmienności. 
 
 W dzisiejszych niezdrowych czasach wielką wartością dla młodego 
pokolenia musi być ochrona środowiska, a najbardziej naszej planety. Warto 
zaznajomić się ze sposobami życia ,,eko’’. Ponowne użycie torebki foliowej 
czy zakręcenie wody podczas mycia zębów – pozornie niewinne czynności, a 
jednak mające globalnie ogromny wpływ na otaczający nas świat. Nie 
powinniśmy skupiać się tylko na ,,tu i teraz’’, a myśleć o następnych 
pokoleniach nastolatków. Dobrze byłoby cenić duszę i charakter człowieka, a 
nie ulegać materialistycznemu patrzeniu na świat. 
Ilu ludzi, tyle systemów wartości, jednak dobrze budować na podobnych, 
solidnych fundamentach. Dzięki temu nasza młodość będzie niezapomniana, a 
zarazem odpowiedzialna. 
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25 października odbyło się spotkanie 
z Zuzanną Kuffel, która jest 
uczennicą Liceum Akademickiego w 
Toruniu, jednej z najlepszych szkół 
średnich w naszym mieście. Jakiś 
czas temu ukończyła naszą 
sześcioletnią jeszcze szkołę. Już 
wtedy wykazywała zainteresowanie 
przedmiotami humanistycznymi, a 
dziś to zainteresowanie przekuła w 
działania dziennikarskie. Od okresu 
gimnazjum jest twórcą i aktywnym 

dziennikarzem gazetki szkolnej, 
drukuje w Gazecie Pomorskiej w 
dodatku tworzonym przez młodzież. 
Bierze udział w wielu miejskich 
wydarzeniach jako korespondent, 
przeprowadza wywiady ze znanymi 
ludźmi, ma dostęp do wielu miejsc i 
osób, które my tylko oglądamy w 

relacjach.  
 

W czasie wakacji uczestniczyła w 
warsztatach dziennikarskich w 
Nowym Jorku, podczas których miała 
okazję nie tylko zobaczyć i poczuć 
atmosferę miasta marzeń, ale przede 
wszystkim zapoznać się z realiami 

pracy dziennikarzy amerykańskich. 
Znajomości, które tam zawarła, na 
pewno przydadzą się jej w dalszej 
drodze dziennikarza i publicysty, o 
jakiej marzy. 

Dodatkowo Zuzia bardzo aktywnie 
uczestniczy w działaniach fundacji 
charytatywnych, akcjach 
humanitarnych i wszelkich innych 
przedsięwzięciach, których 
beneficjentami są ludzie potrzebujący 
wsparcia i pomocy na całym świecie. 
Na spotkaniu byli obecni uczniowie 
klasy 7c i 4b oraz ci, którzy są 
zainteresowani pracą dziennikarza. 
Prezentacja, którą przygotowała 
prelegentka poruszyła wyobraźnię i 
serce. 
 

 

 

 

 

 

 

 

Powroty po latach – spotkanie z Zuzanną Kuffel 

Każda podróż  
 

zaczyna się od  
 

stanu, który  
 

można by  
 

określić, jako  
 

zachłyśnięcie się  
 

przestrzenią. 
 

 Olga 
Tokarczuk 
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11 listopada to w Polsce Święto 
Niepodległości, co zapewne wiecie z 
historii. W każdym kraju  święto 
narodowe jest obchodzone inaczej i 
można by nawet powiedzieć, że w 
różnej skali. Porównajmy sobie na 
przykład nasze świętowanie do 
świętowania niepodległości Stanów 
Zjednoczonych. W USA  4 lipca to 
czas, w którym nikt się nie nudzi! 
Urządzane są parady, festiwale, na 
których ludzie świętują, że mogą 
miło, przyjemnie i bezpieczne żyć! W 
Polsce, jedyne co robimy, to 
wywieszamy flagę polską przed 
domem czy blokiem. Czy nie 
chcielibyście tego zmienić? Jest 
przecież tyle sposobów, by 
świętować ten jakże ważny dla 
wszystkich Polaków dzień.  
 

A oto parę przykładów… 

Zacznijmy może od drobiazgów. Co 
powiecie na mały lub większy akcent 
biało-czerwonego koloru, gdy 
wychodzicie gdzieś tego dnia? 
Wyobraźcie sobie tylko, jak 
wyjątkowo wyglądałaby nasza 
szkoła, gdyby wszyscy przyszli tego 
dnia ubrani w biało-czerwone 
stroje!    Co prawda 11 listopada to 
dzień wolny, ale może dzień później, 
czy dzień wcześniej można by to 
zrobić… A jak nie do szkoły, to nie 
wierzę, że nigdzie tego dnia nie 
wychodzicie! Szykujcie już te białe i 
czerwone ubrania na ten wyjątkowy 
dzień! 
 

Od niedawna jest też znana tradycja 
wysyłania z okazji  tego dnia kartek 
do weteranów wojennych. Nie wiem 
jak wy, ale ja uważam, że ten pomysł 
jest wyjątkowo piękny… Nie zajmie 
nam to  dużo czasu, a możemy 
sprawić komuś miłą niespodziankę i 
tym samym docenić ludzi, którzy 
wiele lat temu walczyli za ojczyznę. 
Możemy się też zainspirować 
świętowaniem w Stanach 

Zjednoczonych… Co prawda nie 
zorganizujemy nagle festiwalu ani 
parady, ale zawsze można świętować 
w gronie najbliższych! Można  tego 
dnia usiąść z babcią lub pradziadkiem 
i porozmawiać z nimi o przeszłości, o 
czasach, gdy byli dziećmi i pozwolić 
im na wspominanie dawnych 
czasów.  
Jest też opcja typowa dla 
introwertyków. W końcu nie każdy z 
nas może mieć chęć  na towarzyskie 
spotkania tego dnia. Może warto tego 
dnia dowiedzieć się czegoś o historii 
naszego państwa i przeczytać książkę 
czy obejrzeć film pod ciepłym kocem 
z kubkiem herbaty w ręku. Nie dość, 
że dowiemy się czegoś więcej o 
historii Polski, to jeszcze spędzimy 
miło wieczór! 
 

Jak widzicie, sposobów na 
świętowanie odzyskania 
niepodległości Polski jest wiele i 
może warto z tego skorzystać. Gdyby 
nie ten dzień, teraz nie czytalibyście 
tego artykułu, bo ja na pewno nie 
mogłabym go napisać… Z jednej 
strony nie ma co zatracać się w takich 
myślach, tylko świętować, a z drugiej 
strony ten dzień dla Polaków jest tak 
ważny, że nie możemy przejść obok 
niego obojętnie. 
 

Dlatego, póki co, mogę wam tylko 
życzyć udanego 11 listopada i 
kolejnych listopadowych świąt 
spędzanych nieszablonowo i 
nieschematycznie! Niech każdy 
pomysł doczeka się realizacji i 
zadowolenia.  
 

Natalia Stark – 7b 

’’Świat jest  
 

miejscem  
 

niebezpiecznym  
 

nie tylko z  
 

powodu tych,  
 

którzy czynią  
 

zło, ale również  
 

tych, którzy na  
 

to patrzą i nic  
 

nie robią’’. 
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Jak nastolatkowie mogliby świętować niepodległość Polski? 



Wiele mówi się teraz o rocznicy 
zakończenia I wojny światowej, która 
rok temu miała swoje setne święto. 
Polacy w końcu wyszli z okowów 
zaborów i odzyskali niepodległość po 
123 latach nieobecności na mapach 
Europy.  
Takie święto Polacy obchodzą bardzo 
hucznie i tworząc nie tylko plakaty i 
organizując imprezy, ale również 
robiąc inne pomysłowe rzeczy. 
Raperzy tworzą patriotyczne utwory, 
np. KęKę z labelu TakieRzeczyLabel 
napisał i nagrał utwór “Myślę o tym”. 
Ten projekt dotyczy tematu 
zakończenia II wojny światowej. 
Dzisiaj przedstawiam utwór 
skierowany do ludzi, aby pokazać im, 
jak wyglądały czasy zaborów, wojen i 
sposobów, w jaki nasza ojczyzna była 
traktowana, podczas I wojny 
światowej. Twórcą utworu o 
odzyskaniu niepodległości jest 

Michał Buczek, znany bardziej jako 
Z.B.U.K.U. Urodzony 19 września 
1992 roku raper z Prudnika nagrał 
raperski kawałek na temat polskiej 
niepodległości. Tytuł nosi nazwę 
“Kiedy my żyjemy”, a na stronie 
YouTube można zobaczyć go 
również z klipem. Według mnie 
Michał zrobił kawał dobrej roboty. Po 
pierwsze w dobry sposób napisał 
tekst i odniósł się do tematu. Po 
drugie wspaniale wgrał się w bit, a 
Małach dokończył mixem i 
masteringiem, z czego powstał 
świetny utwór. Jest on emocjonalny i 
porusza serca prawdziwych młodych 
patriotów, a osoby starsze na 
pewno  zainspirowałby do 
wspomnień. 
Karol Demski 7c 

K
a
r

"Natura jest 

zawsze 

mądrzejsza od 

ludzkich 

pomysłów." 
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11 listopada w hip - hopie  

Zwierzęta polskich lasów 

Polska położona jest w strefie klimatu 
umiarkowanego, który sprzyja 
różnorodności ekosystemów. W 
przeszłości zwierzyna drobna, czyli: 
zające, bażanty, lisy, jenoty, 
kuropatwy, dzikie króliki, kuny, 
borsuki były najważniejszymi 
składnikami biocenoz polnych i polno
-leśnych.  
Wraz ze  zwiększaniem 
wykorzystania środków ochrony 
roślin i zmniejszaniem się siedlisk 
leśnych liczba zwierząt leśnych 
gwałtownie spada. 
 Problemem jest też kłusownictwo i 
niewystarczające okresy ochronne. 
Przyczyną zmniejszania się 
liczebności małej zwierzyny jest 
także okres sianokosów, które mają 
miejsce w okresie rozrodu wielu 
gatunków zwierząt. Niemały wpływ 
na zmniejszanie się populacji 
zwierząt w polskich lasach mają 

odpadami skrajów lasów, zbiorników 

wodnych, zadrzewień.  

Polacy nie potrafią zachować się w 

lesie – straszą zwierzęta, zaśmiecają 

lasy. Na terenach leśnych porzucane 

są odpady nieprodukcyjne, nieraz 

bardzo szkodliwe dla środowiska. 

Niekorzystnie na środowisko wpływa 

rolnictwo. Rzeczą karygodną jest 

wypalanie traw na łąkach, podczas 

którego ginie drobna zwierzyna.  

Mitem jest, że wypalanie łąk użyźnia 

glebę – niszczy ją, a straty wśród 

zwierząt są nieodwracalnie.  

 



Pomimo akcji uświadamiających w 
telewizji i na portalach 
społecznościowych do rolników 
wciąż nie dociera, jak wiele zła 
wyrządzają przyrodzie  wypalając 
łąki. Kary za ten proceder są zbyt 
niskie i nie skłaniają do refleksji.  
 

Skoro znane są przyczyny regresu 
fauny, to trzeba podjąć działania 
zaradcze. W przeciwnym razie 
poszczególni przedstawiciele drobnej 
zwierzyny znajdą się na liście 
gatunków zagrożonych.  
Aby przeciwdziałać stratom w 
liczebności zwierząt drobnych, a 
nawet zwiększyć ich liczebność, 
trzeba oczyścić lasy z odpadów, 
wprowadzić przepisy 
uniemożliwiające składowanie śmieci 
w 

lesie. Konieczna jest ochrona prawna 
gruntów zwanych potocznie 
nieużytkami. Obszary takie jak: 
oczka wodne, bagienka, zbocza, 
przydroża, kępy zadrzewień i 
zakrzewień, płaty dziko rosnącej 
roślinności mogą być uznane za 
użytki ekologiczne, a wtedy 
wyrzucanie na powyższe tereny 
odpadów mogłoby spotkać się z 
sankcjami karnymi. Niezbędne są 
nowe zasadzenia i ich odpowiednie 
oznaczanie, jako obiektu prawnie 
chronionego. 
Konieczna jest współpraca różnych 
środowisk w dziedzinie zapobiegania 
wałęsaniu się bezpańskich psów i 
kotów. Niezbędne dla ochrony 
zwierzyny drobnej są dalsze akcje 
edukacyjne o szkodliwości wypalania 

traw. Trudno jest zmienić nawyki 
ludzi, którzy przyzwyczaili się 
wyrzucać śmieci do lasu, urządzając z 
lasu darmowe wysypisko śmieci. 
Mieszkańcy nie rozumieją, że las nie 
jest ich własnością, ale domem dla 
drobnej i grubej zwierzyny. 
Wybierając się na spacer do lasu, 
powinniśmy sobie zdawać sprawę z 
tego, że wkraczamy na terytorium 
zamieszkałe przez dzikie zwierzęta. 
Las jest domem dla różnych zwierząt, 
dużych i małych. To one są u siebie, a 
ponieważ są dzikie, mogą stanowić 
zagrożenie dla człowieka, który 
nieostrożnie wchodzi na ich teren. 
Generalnie zwierzęta uciekają przed 
ludźmi, którzy stanowią dla nich 
zagrożenie. Jelenie czy sarny są 
dosyć płochliwe, trudno je zobaczyć z 
bliska, ale przed dzikiem lepiej 
uciekać.  
W ostatnich latach objęto ścisłą 
ochroną wiele zagrożonych 
wyginięciem gatunków zwierząt, na 
przykład rysie lub wilki. Dzięki takim 
działaniom jest szansa na ocalenie w 
Polsce żubra, rysia czy daniela. 
Zwierzęta to nasi przyjaciele, ale 
pamiętajmy o ich dzikiej naturze. 
 

Julia Meller-7c 

"To właśnie 

ludzkie 

współczucie 

wobec 

wszystkich istot 

czyni z nas 

prawdziwych 

ludzi"   
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Miejscem, które chciałabym 
przedstawić tym razem jest  Wilno. 
Należy ono do jednego z 
najpiękniejszych miast ze względu na 
swoją wyjątkową architekturę.  
Historia stolicy Litwy mocno wiąże 
się z historią Polski. Najstarsze ślady 
osadnictwa Polaków na terenie Wilna 
sięgają XI w., natomiast pierwsza 
wzmianka piśmienna pochodzi z 
1323 r. z listu litewskiego księcia do 
papieża Jana XXII. W XIV w. Wilno 
było wielokrotnie atakowane przez 
Krzyżaków przez to, że książę 
Mendog przyjął chrzest. Wycofał się 
jednak ze swojej decyzji i wrócił do 
pogaństwa. W 1837r. Litwa zawarła 
unię personalną z Polską, a dwa lata 
później przyjęła chrzest.  Nie 
powstrzymało to jednak Krzyżaków 
od dalszych najazdów. 
 Jednym z najlepszych okresów dla 
Wilna był wiek XVI, kiedy 
wybudowano mury miejskie, 
mennicę, arsenał, młyny, pałace a 
także Akademię jezuicką, która była 
początkiem Uniwersytetu 
Wileńskiego. Niestety, następny wiek 
przyniósł walki na tle religijnym, 
pożary, a także krótką, ale 
wyniszczającą rosyjską okupację. W 
1795 r. Wilno stało się stolicą guberni 
w zaborze rosyjskim. Na początku 
XIX w. w Wilnie powstało wiele 
patriotycznych organizacji, takich jak 
Filareci i Filomaci, czy Związek 
Patriotyczny. Głosiły one hasła 
niepodległościowe, co w 1823 r. 
doprowadziło do aresztowań polskich 
studentów, w tym Adama 
Mickiewicza. Jednak po powstaniu 
listopadowym władze rosyjskie 
zamknęły uniwersytet. Podczas 
pierwszej wojny światowej Niemcy 
okupowali Wilno,  Polacy odbili je 19 
kwietnia 1919 r. W następnym roku 
utracili je na rzecz sowietów. 
Piłsudski, chcąc odzyskać miasto, 
posunął się do podstępu. Otóż zlecił 
gen. Żeligowskiemu upozorować 

"bunt". Skutkiem tego powstało 
państwo Litwa Środkowa, które w 
1922 r. przyjęło uchwałę włączenia 
do Polski. Po drugiej wojnie 
światowej Litwa z Wilnem została 
włączona do Związku Radzieckiego. 
Litwa odzyskała niepodległość w 
1991 r., a Wilno do tej pory jest jej 
stolicą.  
Starówka wileńska jest wizytówką 
stolicy. Jest to największa i 

najpiękniejsza starówka w Europie 
Środkowo-Wschodniej ze względu na 
swą unikatową wartość kulturową dla 
ludzkości. W 1994 roku została 
wpisana na Listę Światowego 
Dziedzictwa Kulturowego UNESCO 
jako przykład kształtowania się 
miasta.  
Najpopularniejszym punktem do 
rozpoczęcia wycieczki są okolice 
Ostrej Bramy. To właśnie tu kiedyś 
kończyły się mury miasta. Położona 
na południu stanowi ważny punkt 
programu dla polskich pielgrzymek i 
wycieczek. Wszystko przez 
znajdujący się wewnątrz obraz Matki 
Boskiej Ostrobramskiej.W wyniku 
zwiększającej się liczby pielgrzymek, 
do bramy dobudowano kościół pod 
wezwaniem świętej Teresy, gdzie 
prowadzone są msze w języku 
polskim. Od bramy w stronę centrum 
prowadzi ulica Aušros Vartų.  

Wojaże dalekie i bliskie:  stolica Litwy- Wilno  

Może się  

zdarzyć, że  

urodziłaś się bez  

skrzydeł, ale  

najważniejsze,  

żebyś nie  

przeszkadzała  

im wyrosnąć.  

Coco Chanel 
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Za dwadzieścia  

lat bardziej  

będziesz żałował  

tego, czego nie  

zrobiłeś, niż  

tego, co zrobiłeś.  

Więc odwiąż  

liny, opuść  

bezpieczną  

przystań. Złap  

w żagle  

pomyślne  

wiatry.  

Podróżuj, śnij,  

odkrywaj” 

 Mark Twain 
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 Wielu uczniów denerwują nasze szkolne identyfikatory. Jest to  przydatny 
drobiazg, drobny element stroju, dzięki któremu można łatwo dowiedzieć 
się, z kim się rozmawia. Nie chcemy, by w szkole byli nieproszeni goście, 
bo mogłoby to się źle skończyć. 
Niemniej… dla chłopaków jest to rzecz niewygodna w noszeniu, a dla 
dziewczyn, niepasująca do ubioru. Postanowiłyśmy więc zaprojektować 
inny sposób charakteryzowania się w naszej szkole. 
Naszym pomysłem jest coś typu naszywka na ubranie. Byłby to znak 
szkoły, np. ten występujący na naszych dotychczasowych identyfikatorach. 
Byłby on czarny na białym tle, czyli pasujący do każdej stylizacji. 
Praktyczny w noszeniu za pomocą agrafki na dowolnym ubraniu w 
widocznym miejscu. Spełniałby najważniejszą funkcję, czyli pokazywaniu, 
że uczeń    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
jest z naszej 

szkoły.  
Wielu uczniom na pewno spodobałby się ten pomysł, gdyż ułatwia on 
wiele czynności i jako nowy ,,projekt’’ szkolny przyjąłby się bardzo 
dobrze.  

                            Magda Jaworska i Natasza Podolska -7B 

W uniwersytecie kształciło się 
wiele uzdolnionych i uznanych 
osób takich jak: Jan Karol 
Chodkiewicz, Adam Naruszewicz, 
Jędrzej Śniadecki, Adam 
Mickiewicz, 
Juliusz Słowacki, czy Feliks 
Koneczny. Cały zachowany 
kompleks reprezentuje wiele 
różnych stylów 
architektonicznych. W jego skład 
wchodzi kilkanaście budynków 
oraz 13 dziedzińców.  
 

Wilno to piękne, malownicze 
miasto, które -mam nadzieję- 
kiedyś odwiedzę. 
                                                 
   Maria Lenkiewicz- 7c 

 Legenda głosi, że podczas walk o 

Wilno w 1794 roku wojska 
rosyjskie były bliskie wkroczenia 
do centrum właśnie przez Ostrą 
Bramę. Obawiając się o miasto, 
jeden z mieszczan dostrzegł nabitą 
armatę. Niewiele myśląc 
wystrzelił w stronę atakujących. 
Jak informuje wieszcz "Ten jeden 
wystrzał ocalił Wilno: jenerał 
Dejow z kilku oficerami zginął; 
reszta, lękając się zasadzki, 
odstąpiła od miasta". 
 Kierując się na północ od placu 
ratuszowego dojdziemy do 
najważniejszej z wileńskich 
uczelni, Uniwersytetu 
Wileńskiego. Został on założony 
w 1579 roku, a jego pierwszymi 
rektorami byli jezuici: Piotr 
Skarga i Jakub Wujek.  

Jak i czym zastąpić identyfikatory? 



Czy wiesz, że… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jest całkowicie odpowiedzialny za E = mc2 , najważniejsza część 
równania – sugestia równoważności masy i energii 

 Einstein w młodym wieku lubił pracę nad zagadkami, wznoszenie 
skomplikowanych konstrukcji za pomocą zestawów zabawek . 

 Pierwszy esej na temat fizyki napisał w wieku 16 lat. 

 Miał problemy z mówieniem, a do trzeciego roku życia w ogóle nic nie 
mówił. 

 Galileusz był ulubionym naukowcem Einsteina. 

 Einstein porzucił naukę w wieku 15 lat. Doskonale radził sobie w 
szkole, ale nie podobał mu się zdyscyplinowany styl jego nauczycieli. 

 Einstein nie lubił nosić skarpetek. Noszenie skarpetek było dla niego 
cierpieniem i często miał w nich dziury. 

 Powiedział: „Jeśli zabałaganione biurko jest znakiem zabałaganionego 
umysłu, to czym jest puste biurko?” 

 Uwielbiał muzykę i grał na skrzypcach. 

 Był pacyfistą. 

 Był na liście wrogów państwa niemieckiego, pod hasłem:  „Jeszcze nie 
powieszeni”. 

 W 1952 r. państwo Izrael zaproponowało Einsteinowi stanowisko 
prezydenta, ale on odmówił. 

 Nigdy nie nauczył się pływać. Kochał jednak żeglarstwo i kontynuował 
je jako hobby przez całe życie. 

 Miał straszliwą pamięć szczegółów, które uważał za nieistotne. 

 Miłość Einsteina do palenia była tak ogromna, że przypisał paleniu fajki 
uspokajający efekt. 

 Miał łagodną formę echolalii (powtarzał zwroty po kilka razy) oraz lubił 
myśleć  obrazami. 

Najcenniejszych 

rzeczy w życiu 

nie nabywa się 

za pieniądze.  
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 Naukowcy stwierdzili, że jego zachowanie wskazywało na to, że miał 
autyzm. 

Zgodnie z wolą Einsteina, jego ciało zostało oddane nauce, lecz naukowcy 
najbardziej szczegółowo badali jego mózg.| 

 
Rozpoznawany jest dzięki charakterystycznym włosom i ekscentrycznemu 
zachowaniu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wygląd  mistrza Yody 
( postaci z Gwiezdnych Wojen) był wzorowany na twarzy Einsteina 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mieszko Jankowski- 7b 

Światło wiedzy 

silniejsze jest od 

słońca: noc go 

nie zaćmi, 

chmura nie 

zakryje.  

Str. 9 

Numer 2 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Muszę przyznać, że kiedy usłyszałem 
o wyjściu do kina z klasą na ten 
właśnie film, byłem pełen uprzedzeń. 
Uważałem, że polski film historyczny 
to film po prostu słaby. Obawiałem 
się luk fabularnych, słabych efektów 
specjalnych psujących odbiór filmu, 
czy stereotypowej, przewidywalnej i 
niespójnej fabuły. Na całe szczęście 
większość moich obaw została 
rozwiana. 

 Zacznę od plusów filmu. Pierwszą 

rzeczą, która rzuciła mi się w oczy, 

był montaż scen walki. W wielu 

wysokobudżetowych produkcjach z 

zachodu, np. filmach Marvela, żeby 

wprowadzić lepsze odczucie pola 

walki, macha się kamerą na wszystkie 

strony. Rozchwiana kamera ma 

ułatwić filmowcom kręcenie filmu, 

no bo po co pokazywać całe, 

uporządkowane pole bitwy, męczyć 

się nad efektami specjalnymi czy 

choreografią ruchów w walce, skoro 

można miotać kamerą i pokazywać 

ledwo widoczne szamotaniny 

bohaterów.  

 

W polskim filmie na szczęście nic 

takiego nie występuje. Sceny są 

zaplanowane, pokazywane powoli i w 

przystępnej dla widza formie. Taki 

sposób pokazywania bitew sprzyja 

pokazaniu majestatu i heroizmu scen, 

ale to wcale nie oznacza, że sceny te 

są gorsze pod jakimkolwiek 

względem. Nadal bardzo przyjemnie 

się na nie patrzy i- mimo spokojnego 

stylu kręcenia- potrafią być dzikie i 

nieprzewidywalne.  

 

 

 

Efekty specjalne w filmie są zrobione 

bardzo porządnie. Twórcy zdali sobie 

sprawę z tego, że nie mają  budżetu 

na poziomie zachodnich produkcji, 

dlatego wykorzystali to co mieli i nie 

porywali się z motyką na słońce. 

Przez ten dobry sposób podejścia do 

sprawy efekty specjalne są na 

trzecim, a może nawet na czwartym 

planie. Do plusów trzeba zaliczyć 

jeszcze grę aktorską Sebastiana 

Fabijańskiego.  

 

Polska kontrolowana rozróba, czyli recenzja 
filmu ,,Legiony” 

 

Film, który  
można  

opowiedzieć, to  

nie jest udany  

film.  
 

Michelangelo  

Antonioni 
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https://pl.wikiquote.org/wiki/Michelangelo_Antonioni
https://pl.wikiquote.org/wiki/Michelangelo_Antonioni


Wiktoria gra zupełnie bez emocji i 
bardzo sztywno, wątpię by swoją grą 
przekonała do siebie kogokolwiek. 
Jej braków nie uzupełnia nawet 
fantastyczna gra Fabijańskiego i 
poprawna gra Bartosza Gelnera jako 
Tadka Zbarskiego. Zawiodłem się też 
na ilości bohaterów w filmie. Na 
zwiastunach widzieliśmy 
kilkuosobową drużynę przyjaciół, a w 
filmie cały czas oglądamy 
maksymalnie 4 aktorów. W 
niektórych scenach twórcy starali się 
pokazać za dużo dramatyzmu na raz, 
np. w 20 minut poznaliśmy nową 
postać, następnie zobaczyliśmy z nią 
miłosne sceny, po czym nagle ta 
postać umiera. W tak krótkim czasie 
nie da się na tyle przyzwyczaić do 
postaci, żeby jej współczuć. W ten 
sposób zamiast dramatyzmu 
odczuliśmy co najwyżej lekkie 
zażenowanie. W filmie jest też trochę 
mniejszych luk fabularnych i 
nieścisłości, które, na szczęście, aż 
tak nie wpływają na odbiór filmu. 
Osobiście polubiłem film i z czasem 
coraz bardziej się do niego 
przekonywałem. Niestety, chyba nie 
należę do większości. Średnia ocen 
filmu na polskim 
serwisie ,,Filmweb’’ to  6,4, a na 
amerykańskim serwisie ,,Imbd’’ tylko 
5,4 na 10. Tak żałosny wynik  może 
brać się właśnie z uprzedzeń do 
filmu, o których wspomniałem na 
początku. Myślę, że duża część osób 
nie potrafiła z nimi wygrać i nie 
chciała dostrzec licznych plusów. 

 Mimo wszystko zapraszam 
wszystkich do kina i myślę, że te 
dwie godziny spędzone z filmem pod 
żadnym pozorem nie są stratą czasu. 

     
 Antoni Kaszubowski – 7c 

Grał on w swoim stylu, bardzo 
prosto, aż zaskakiwał i potrafił 
zdenerwować wodza swoim 
spokojem i bardzo oszczędną grą 
twarzą, przez cały film zobaczyliśmy 
tylko cztery różne miny na jego 
twarzy  Świetnie zagrał też Mirosław 
Baka, jako Stanisław ,,Król’ 
Kaszubski, błyszczał zupełnie innym 
światłem niż Józek ,,Wieża’’. 
Zachwycał grą aktorską w pełnej 
wersji, on ciągle grał twarzą, a każda 
jego wypowiedź była mówiona z 
pełnym zaangażowaniem. Bardzo 
podobały mi się również detale, takie 
jak gra i sposób mówienia kucharza 
granego przez Piotra Cyrwusa.  

Przechodząc do minusów filmu,  
muszę wspomnieć o wątku 
miłosnym. Od razu powiem, że już w 
fotelu kinowym pomyślałem o 
ogromnych nawiązaniach do 
filmu ,,Pearl Harbor’’, będącego 
ikoną cukierkowego kina 
amerykańskiego.  
 
Praktycznie cały wątek miłosny 

został dosłownie przeniesiony z tego 
filmu. Nie będę się zagłębiał w 
fabułę, żeby uniknąć spoilerów, ale 
muszę dopowiedzieć, że największą 
różnicą pomiędzy pokazaniem tej 
samej historii miłosnej w obu filmach 
jest to, że w amerykańskiej produkcji 
wątek był subtelniejszy, a każdy aktor 
zagrał na miarę oczekiwań. W 
obsadzonej gwiazdami produkcji 
Michaela Baya, cała trójka głównych 
aktorów zagrała świetnie, a Josh 
Harnett zagrał nawet jedną z ról 
swojego życia. Za to w polskim 
filmie wyraźnie odstaje gra 
Aleksandry Tubilewicz. Filmowa 
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Dajcie mi tylko  

kamerę i kilku  

przyjaciół – a ja  

zrobię film.  



W świecie gier 

Witajcie. Dzisiaj zaprezentuję wam kolejne kilka gier, które swoją premierę 
mają w listopadzie oraz powiem kilka słów o tegorocznym BlizzConie. 

Red Dead Redemption 2 (PC) 

 Premiera: 5 listopada 

 Platformy: PC 

Wydawca PL: Cenega 

Nadszedł ten czas. Zgodnie z oczekiwaniami jeden z największych hitów 
2018 roku zadebiutuje na PC. To oczywiście pełna edycja - obszerny tryb 
fabularny oraz multiplayer, czyli Red Dead Online. 

Wersja PC zaoferuje liczne ulepszenia techniczne i graficzne. Pojawią się też 
dodatkowe treści do kampanii fabularnej - między innymi nowe misje 
ścigania zbiegów, kryjówki gangów oraz uzbrojenie. 

Warto nadmienić, że Rockstar Games nieustannie rozbudowuje moduł online, 
dodając nowe misje i możliwości. Pojawiły się już np. profesje: łowca 
nagród, handlarz i kolekcjoner. 

Produkcja to prequel historii opowiedzianej w Red Dead Redemption. 
Wcielamy się w Arthura Morgana - prawą rękę przywódcy gangu, który po 
nieudanym napadzie nieustannie ucieka stróżom prawa. 

Need for Speed Heat 

 Premiera: 8 listopada 

 Platformy: PC, PS4, Xbox One 

Wydawca PL: Electronic Arts Polska 

Need for Speed powraca na dawne tory. Po chłodno przyjętej odsłonie z 2015 
roku oraz Payback, Ghost Games sięga do korzeni, ponownie serwując 
graczom rozbudowane opcje tuningu, nielegalne zawody i pościgi policyjne. 

W dniu premiery gra zaoferuje 127 pojazdów. Nowości w serii to możliwość 
wymiany silnika w autach i zmiana wydechu, a także modyfikacja postaci 
gracza. Wiadomo, że w Need for Speed Heat nie pojawią się płatne paczki z 
losową zawartością, czyli tak zwane lootboxy. 

Rozgrywkę podzielono na dzień i noc. Po zmroku bierzemy udział w 
nielegalnych wyścigach, które przyciągają uwagę służb. Po wschodzie słońca 
ścigamy się w legalnych zawodach na ulicach Palm City. Policja patroluje 
ulice i może przeszkodzić w jeździe po Palm City, przy czym o zmroku 
funkcjonariusze są agresywniejsi i korzystają ze wsparcia helikopterów. 
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Jesteś na tyle  

interesujący, na  

ile głębokie są 

 twoje  

zainteresowania. 
 

Sherry Argov 



Star Wars Jedi: Fallen Order 

 Premiera: 15 listopada 

 Platformy: PC, PS4, Xbox One 

Wydawca PL: Electronic Arts 

Po wielu latach miłośnicy najbardziej znanego kosmicznego uniwersum 
doczekali się kampanii dla jednego gracza w uniwersum „Gwiezdnych 
Wojen”. W Fallen Order nie ma trybu sieciowego. 

Historia rozgrywa się po wydarzeniach z trzeciej części filmowej sagi. Młody 
padawan - Cal - któremu udało się przetrwać Rozkaz 66, ukrywa się przed 
Imperium. 

W grze nie ma możliwości skradania się, twórcy stawiają na walkę. Potyczki, 
które będziemy toczyć za pomocą miecza świetlnego i Mocy, mają 
przywodzić na myśl Sekiro: Shadows Die Twice. Chodzi jednak nie o 
poziom trudności, a o parowanie i uniki. 

Podczas przygody zwiedzimy wiele planet, na których zdobędziemy nową 
broń i ekwipunek. Gra nie ma jednak otwartej struktury - to tytuł w znacznej 
mierze liniowy. Do ukończonych lokacji można jednak powrócić. 

 

Warto również powiedzieć kilka słów o tegorocznym BlizzConie.  

Na tegorocznym BlizzConie dowiedzieliśmy się o premierach dwóch gier: 
Overwatch 2 oraz Diablo IV 

Overwatch 2 

 

Overwatch to zdecydowanie wielki hit Blizzarda - pod wieloma względami. 
Z jednej strony gra w niego 50 mln osób, z drugiej - przyniósł firmie 
przychody przekraczające 1 mld dol. Do tego dochodzi liga e-sportowa 
przyciągająca rzesze nie tylko zawodników, ale również fanów. Nic zatem 
dziwnego, że Blizzard ociągał się z wydaniem jego kontynuacji - aż do 
Blizzconu 2019. 

Czym dwójka będzie się różniła od jedynki? Przede wszystkim Blizzard 
przypomniał sobie o fabule, której jedynka nie miała niemal wcale. Tym 
samym „Overwatch” z gry całkowicie PVP, skupiającej się na pojedynkach 
między żywymi graczami, stanie się produkcją bardziej tradycyjną. Nie 
oznacza to jednak, że zupełnie odcina się od swoich korzeni. Co więcej, tryb 
sieciowy obu części będzie połączony. W praktyce oznacza to tyle, że w 
potyczkach będą mogli brać udział zarówno właściciele starszej, jak i 
nowszej odsłony. Ponadto zdobyte w jedynce przedmioty można przenieść 
do dwójki. To ciekawe i unikalne podejście, za które należy Blizzard 
pochwalić.  

 

Lubimy grać w 

gry, bo w grach 

są opcję: stop, 

zapisz stan, 

wczytaj...  
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Zima to czas przeziębień. Jeśli nie zadbamy o odporność, to możemy złapać 
wirusa, krótkie przeziębienie lub co gorsza mocną chorobę, jeśli się nie 
zaszczepimy. Ważne dla naszej odporności są witaminy zawarte w owocach, 
w słońcu. W zimie brak słońca, dlatego nam brakuje witaminy D, która 
odpowiada między innymi za : 

 

- aktywację  ponad tysiąca genów w naszym organizmie 

 - udział w metabolizmie wapnia budującego kości. 

 - regulowanie pracy układu odpornościowego, działa przeciwzapalnie i 
być może pomaga zapobiegać chorobom autoimmunologicznym 

 - działania przeciwnowotworowe. 

Witaminę D należy wtedy uzupełniać, jedząc tłuste ryby, jajka czy nabiał. 
Można także brać witaminę D w kapsułkach, wspierać odporność biorąc tran 
w płynie lub w kapsułkach. Odporność można wspierać także za pomocą 
naturalnych produktów, syropów domowej roboty jak na przykład syropu z 
cebuli. 

Można tak się 

zamknąć w 

zimie, że nie 

dostrzeże się 

wiosny.  

Str. 14 

Numer2 

Wspomniana warstwa fabularna przedstawiona zostanie w misjach, które 
będziemy przechodzić w czwórkę z innymi graczami. Każdy wybiera jedną z 
postaci i przez jej pryzmat poznaje historie zawarte w „Overwatch 2”. 
Wybrani bohaterowie będą awansować wraz z kolejnymi poziomami, 
pojawią się też specjalne talenty. 

Najważniejsza jest tu kooperacja i mądre wykorzystywanie talentów każdej z 
postaci oraz pojawiającego się dodatkowego wyposażenia.  

Mechanika gry nie zmieniła się praktycznie wcale, mamy jednak do 
czynienia z większą liczbą wrogów i większą mapą, co podkręca i tak już 
wysoką dynamikę potyczek. Odkurzenia doczekała się oprawa i „Overwatch 
2” wygląda lepiej niż jedynka, ale nie jest to jakaś ogromna różnica. 

Na pytanie, kiedy „Overwatch 2” trafi na półki sklepowe, Jeff Kaplan, twórca 
gry, odpowiedział krótko: 

- Nie mam pojęcia. Skupiamy się na tym, żeby stworzyć jak najlepszą grę. 
Datą będziemy przejmować się później. 

 

Kajetan Matusiak – 7c  

Zima - czas przeziębień 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Przepis na 
syrop z czarnuszki: 

 

Składniki: 

- 90 ml zmielonych nasion czarnuszki, lub 2 łyżki zimno tłoczonego, 
nierafinowanego oleju z czarnuszki (ja polecam olej - bo to już ekstrakt), 

- łyżeczka zmielonego imbiru, 

- 200 ml miodu - najlepiej lipowy lub spadziowy, 

- 10 kropli olejku tymiankowego lub majerankowego (muszą być jadalne). 

Sposób przygotowania: 

całość przelewamy od razu do słoika i podgrzewamy na łaźni wodnej do 
max 35 stopni - po połączeniu składników trzymamy w chłodnym 
miejscu. 

Dawkowanie: 

między 2 a 6 rokiem życia - jedna łyżeczka dziennie (można podzielić na 
mniejsze porcje) 

powyżej 6 roku życia i dorośli - 2-3 razy dziennie po 1 łyżeczce (można 
dodać syrop do herbaty) 

 

Nie ma chorób  

nieuleczalnych –  

brak tylko dobrej  

woli. Nie ma  

Bezwartościowy 

ch ziół – brak  

tylko wiedzy. 
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Zima jest piękna 

do pewnego 

stopnia… 

Celsjusza.  
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Syrop z kwiatów czarnego bzu i lipy - na wygrzanie: 

 

Składniki: 

- dwie bardzo duże garście kwiatostanów lipy, i tyle samo kwiatostanów 
czarnego bzu. Im więcej kwiatów, tym bardziej esencjonalny syrop 
uzyskamy 

- można luźno upakować mieszankę ziół w 1 litrowym słoiku - zioła 
można kupić w sklepie zielarskim, lub samemu suszyć w sezonie 
kwitnienia 

- zalewa  - syrop bazowy (połączyć i zagotować): 1 kg cukru, 1 litr wody, 
sok z jednej dużej cytryny lub 20 g kwasu L-askorbinowego, czyli 
witaminy C w proszku albo kwasku cytrynowego 

Sposób przygotowania: 

- przygotuj syrop bazowy - połącz składniki i zagotuj, następnie zalej 
susz i zamieszaj, aby kwiaty były dokładnie przykryte syropem 

- zostaw na 2 dni do naciągnięcia 

- mieszaj przynajmniej 1 raz dziennie 

- w międzyczasie warto syrop podgrzać jeden raz - może być w łaźni 
wodnej, może być w piekarniku nastawionym do temperatury 70°C 

- na koniec sączymy syrop przez drobne sitko albo jałową gazę i 
przelewamy do mniejszych słoiczków i trzymamy w chłodnym 
miejscu 

Dawkowanie: 

                       od 2 roku życia - 1-3 razy dziennie 5 ml 

 

    Zofia Dobrowolska – 7c 



Gdyby ludzie 

czytali te same 

książki, żyliby w 

tym samym 

świecie.  
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PIĄTA NOBLISTKA w dziedzinie literatury 

Kilkanaście dni temu świat obiegła informacja o przyznaniu literackiej 
nagrody Nobla ( za rok 2018, gdyż z przyczyn regulaminowo - 
obyczajowych wtedy nie przyznano nagrody w tej dziedzinie) Polce, Oldze 
Tokarczuk. Pisarka tym samym została piątą laureatką literackiej Nagrody 
Nobla z Polski. Ostatniego nobla dla polskich pisarzy otrzymała poetka 
Wisława Szymborska (1996). Przed Szymborską nagrodę w dziedzinie 
literatury otrzymali: Henryk Sienkiewicz (1905), Władysław Reymont (1924) 
i Czesław Miłosz (1980) – wszyscy tego samego dnia 10 grudnia, który jest 
tradycyjną datą ceremonii noblowskich. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Olga Tokarczuk dowiedziała 
się o przyznaniu jej tego wyjątkowego wyróżnienia w trakcie promocyjnej 
trasy po Niemczech. Komitet Noblowski przyznał Oldze Tokarczuk nagrodę 
w dziedzinie literatury za "narracyjną wyobraźnię, która wraz z 
encyklopedyczną pasją reprezentuje przekraczanie granic, jako formę 
życia". Wszystko wskazuje na to, że członkowie Akademii przyznając jej to 
prestiżowe wyróżnienie brali pod uwagę przede wszystkim jej głośną 
powieść "Bieguni" z 2007 roku, za którą Tokarczuk została już wcześniej 
uhonorowana m.in. prestiżową Nagrodą Bookera.  

 
Tokarczuk urodziła się w 1962 roku w Sulechowie. Należy do najbardziej 
cenionych przedstawicielek polskiej literatury najnowszej. Ukończyła 
psychologię na Uniwersytecie Warszawskim. Jako powieściopisarka 
debiutowała w 1993 roku książką "Podróż ludzi Księgi", dwa lata później 
ukazała się jej kolejna książka - "E.E.". Ogromny sukces odniosła trzecia 
powieść Tokarczuk "Prawiek i inne czasy" (1996), za którą pisarka w 1997 
roku otrzymała między innymi Paszport Polityki oraz nagrodę Fundacji im. 
Kościelskich. Rok później w księgarniach pojawił się "Dom dzienny, dom 
nocny" - książka zainspirowana historią Sudetów i miasta Nowa Ruda, a więc 
miejsc, w których mieszkała. Inne książki Tokarczuk to m.in. "Gra na wielu 
bębenkach" (2001), esej "Lalka i perła" (2000) i "Ostatnie historie" (2003), 
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"Prowadź swój pług przez kości umarłych" (2009, rok później nominowana do Nagrody Literackiej Nike), 
"Księgi Jakubowe" (2014). Za książki "Bieguni" oraz "Księgi Jakubowe" pisarka otrzymała nagrodę Nike. 
Łącznie sześć książek Tokarczuk było nominowanych do Nike, a pięć z nich zdobywało Nike 
Czytelników. 

Tegoroczna nagroda zapewnia pisarce zaszczytne miejsce w historii literatury. 

     

 
„Jak wygląda świat, kiedy życie staje się tęsknotą? Wygląda papierowo, kruszy się w palcach, rozpada. 
Każdy ruch przygląda się sobie, każda myśl przygląda się sobie, każde uczucie zaczyna się i nie kończy, i 
w końcu sam przedmiot tęsknoty robi się papierowy i nierzeczywisty. Tylko tęsknienie jest prawdziwe, 
uzależnia. Być tam, gdzie się nie jest, mieć to, czego się nie posiada, dotykać kogoś, kto nie istnieje. Ten 
stan ma naturę falującą i sprzeczną w sobie. Jest kwintesencją życia i jest przeciwko życiu. Przenika przez 
skórę do mięśni i kości, które zaczynają odtąd istnieć boleśnie. Nie boleć. Istnieć boleśnie – to znaczy, że 
podstawą ich istnienia był ból. Toteż nie ma od takiej tęsknoty ucieczki. Trzeba by było uciec poza własne 
ciało, a nawet poza siebie. Upijać się? Spać całe tygodnie? Zapamiętywać się w aktywności aż do amoku? 
Modlić się nieustannie?”  

 
 „Jesteśmy różni, ale nie wiemy, jak bardzo. Optymistycznie zakładamy, że trochę.„ 

 
„Ranki zimowe zrobione są ze stali, mają metaliczny smak i ostre krawędzie. (…) O siódmej rano, w 
styczniu, widać, że świat nie został stworzony dla Człowieka, a na pewno nie ku jego wygodzie i 
przyjemności”  

 

       Wybór z tekstów noblistki 
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