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Dlaczego ludzie poszukują sympatii? 

Od dziecka jesteśmy otaczani miłością. Nasi rodzice 

do dziś dają nam poczucie bezpieczeństwa. Mimo 

że mamy rodziców, którzy się o nas troszczą i mar-

twią, mamy przyjaciół, którym możemy wszystko 

powiedzieć, to i tak w swoim życiu poszukujemy 

osoby, która da nam to wszystko naraz. Tylko dlaczego? Po co nam osoba, z 

którą spędzimy część albo nawet resztę życia?Rodzice dają nam ciepło, bez-

pieczeństwo i otaczają nas mnóstwem miłości, ale nie jesteśmy w stanie 

wszystkiego im powiedzieć. Oczywiście, opowiadamy im jak nam minął 

dzień, ale nie zdradzimy im raczej żadnej swojej tajemnicy. Ta bratnia dusza 

jest nam potrzebna choćby do zdradzenia sekretu, czy wyżalenia się. Potrzeb-

ny jest nam ktoś, komu możemy bezgranicznie zaufać. Bratnia dusza jest też 

nam potrzebna do tzw. lepszego samopoczucia. Lepiej żyje nam się z myślą, 

że komuś na nas zależy, ktoś się o nas troszczy i nas kocha. Człowiek nie dał-

by sobie rady ze swoimi problemami i obowiązkami, gdyby nie ta osoba, któ-

ra nas kocha. Gdyby nie osoba, która zawsze nas pocieszy i rozśmieszy. Gdy-

by nie osoba, która zrobi dla nas wszystko i zawsze pomoże. Bez takiej osoby 

życie byłoby nijakie, niepełne. Przerosło by nas to też między innymi dlatego, 

że od dziecka jesteśmy przyzwyczajani do miłości, a kiedy oddalimy się od 

rodziców, tej miłości nam zabraknie. Taka osoba przyda nam się też do 

wspólnego spędzania czasu. Czasami mamy ochotę iść choćby na spacer i 

często zniechęca nas do tego tylko to, że musimy zrobić to samotnie. Wszę-

dzie aż roi się od różnych atrakcji, na które mamy ochotę pójść, a z drugą po-

łówką będzie to jeszcze ciekawsze i przyjemniejsze. W końcu ludzie od wie-

ków żyją razem. Kiedyś ludzie żyli w grupach - plemionach i tylko tak byli w 

stanie przeżyć. Ciągle zostaje nam potrzeba wspólnego życia z ludźmi. Od 

wspólnoty tylko krok do pary.  Ekstrawertycy lubią bawić się w dużym gro-

nie, a introwertycy w nieco mniejszym, ale mimo to żaden introwertyk nie 

dałby sobie rady sam. Miłość jest uczuciem niezbędnym dla naszego życia.  

W końcu to ona daje nam bezpieczeństwo i akceptację. Im więcej będzie jej w 

naszym życiu, tym po prostu lepiej. 

Natalia Stark – 7b 
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Uważa się, że współczesne obchody 
dnia świętego Walentego wywodzą się 
zarówno ze starożytnej tradycji chrze-
ścijańskiej, jak i rzymskiej. Walen-
ty  to imię męskie pochodzenia łaciń-
skiego, które wywodzi się od przy-
domka Valentinus, utworzonego od 
łacińskiego słowa valens – "mocny, 
silny, zdrowy". Imię to znane jest w 
Polsce od XIII wieku w formie Valen-
tinus, natomiast w formie Walenty i 
Walentyn – od wieku XV. Zgodnie z 
jedną z legend, walentynki pochodzą 
od starożytnego święta nazywanego 
Lupercalia - uroczystości z okazji 
płodności, które obchodzono 15 lute-
go. W tym dniu mężczyźni wróżyli 
wybrankę serca, np. przez losowanie 
jej imienia ze specjalnej urny. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nadejście chrześcijaństwa do Europy 
spowodowało, że zamieniono Luperca-
lię w chrześcijańskie święto ku czci 
świętego Walentego, rzymskiego mę-
czennika, który żył w III wieku i usta-
nowiono jego obchodzenie dzień 
wcześniej, 14 lutego. Wydarzenie to 
uznaje się za początek walentynek. 
Według tradycji chrześcijańskiej św. 
Walentyny był biskupem, który prze-
prowadzał tajne ceremonie małżeńskie 
żołnierzy sprzeciwiając się decyzji ce-
sarza Klaudiusza II, który zakazał mał-

żeństw młodym mężczyznom, aby 
całkowicie skupili się na walce. Za-
kaz małżeństwa był wielkim szokiem 
dla Rzymian, ale nie odważyli się 
sprzeciwić potężnemu cesarzowi. Bi-
skup Walenty widział, że młodzi za-
kochani są zrozpaczeni, że nie mogą 
połączyć się w małżeństwie, dlatego 
postanowił w tajemnicy udzielać im 
ślubów. Niestety, nie mogło to pozo-
stać w ukryciu zbyt długo. Cesarz 
Klaudiusz dowiedział się o tym i ka-
zał stracić Walentego 14 lutego 270 r. 
Odtąd, na pamiątkę, dzień  14 lutego 
stał się Dniem Zakochanych, a święty 
Walenty stał się jego patronem. 
Walenty został ogłoszony patronem 
zakochanych już w 1496 r. Dzień św. 
Walentego stał się prawdziwym świę-
tem zakochanych dopiero w średnio-
wieczu.  Do Polski przywędrowały 
stosunkowo późno, bo w latach 90 – 
tych ubiegłego wieku i zyskały sporą 
rzeszę zwolenników, jak i przeciwni-
ków. Zanim zaczęliśmy obchodzić 
Dzień Zakochanych mieliśmy inne, 
polskie święto: Sobótkę i Noc Kupały 
(z 21 na 22 czerwca). Dodatkowo w 
przedwojennej Polsce na kresach 
wschodnich obchodzono Kaziuki, 
dzień Świętego Kazimierza (4 mar-
ca).  
Jednak dopiero w XIV wieku święto 
św. Walentego zaczęto definitywnie 
kojarzyć z miłością, dzięki poemato-
wi „Ptasi Sejm” Geoffreya Chaucera, 
pochodzącego z 1382 roku. Według 
znajdującej się w utworze aluzji, w 
dzień świętego Walentego ptaki do-
bierały się w pary,  

Skąd się wzięły walentynki? 

   

"Kochać  
 

drugiego  
 

człowieka  
 

oznacza wielką  
 

pracę nad  
 

sobą". 
 
 

- Jan  
 

Twardowski 
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co stało się symbolem zakochanych. 

Dziewczęta 14 lutego starały się od-

gadnąć, za kogo wyjdą za mąż. Aby 

się tego dowiedzieć, wypatrywały 

ptaków. Jeśli dziewczyna jako pierw-

szego zobaczyła rudzika, oznaczało 

to, że wyjdzie za marynarza; jeśli 

wróbla - za ubogiego, lecz mogła być 

pewna, że jej małżeństwo będzie 

szczęśliwe; jeśli łuszczaka - że popro-

si ją o rękę człowiek bogaty. 

  Wiele europejskich miast 

przyznaje się do posiadania relikwii 

św. Walentego, w tym Lublin, Kra-

ków i Chełmno. Wszędzie tam 14 

lutego organizowane są obchody ku 

czci patrona zakochanych. W bazyli-

ce św. Floriana w Krakowie gościem 

wieczoru, na który zaproszeni są nie 

tylko zakochani, ale także wszyscy 

szukający prawdziwej miłości, jest 

sam św. Walenty, jako że jego reli-

kwie znajdują się w świątyni. W 

Chełmnie, w  kościele farnym pw. 

Wniebowzięcia NMP znajdują się 

relikwie św. Walentego. Tam też ma 

miejsce barwny przemarsz ulicami 

miasta z orkiestrą dętą i ułożenie wa-

lentynkowego serca ze świec na ryn-

ku.  

          Dziś, w wielu krajach walen-

tynki są jednym z najbardziej docho-

dowych świąt. Szacuje się, że corocz-

nie na całym świecie na walentynki 

wysyłanych jest około miliard kartek, 

listów miłosnych, które są starannie 

przygotowanym dziełem, które wy-

maga od nadawcy otwartości i szcze-

rości. Walentynki zajmują drugie 

miejsce zaraz po świętach Bożego 

Narodzenia, podczas których wysyła 

się najwięcej życzeń.  

                                 Anna Gallas- 7c 

Oto jest  
 

miłość. Dwoje 
 

 ludzi spotyka 
się 

 
 przypadkiem,  

 
a okazuje się,  

 
że czekali na  

 
siebie całe  

 
życie" 
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Miasta pełne miłości 

Walentynki to niezwykły dzień, który warto romantycznie i ciekawie spędzić. 
Święto zakochanych już wkrótce, więc może warto wybrać się do jednego z 
„miast pełnych miłości”. 
 Nie musimy jechać daleko. Zaledwie 40 km od Torunia położone jest 
Chełmno, które uważane jest za „miasto zakochanych”. Historia Chełmna się-
ga XI wieku. Zakon Krzyżacki chciał nawet ustanowić je swoją stolicą. Nie 
ma co się dziwić Krzyżakom, bo miasteczko jest jednym z najpiękniejszych 
miejsc w Polsce. Co więcej, mimo że jego czasy świetności minęły kilkaset lat 
temu, to spacerując po rynku  wąskimi uliczkami, wciąż czujemy niepowta-
rzalny klimat średniowiecza.  



Chełmno szczyci się wyjątkowo romantyczną atmosferą. Wszystko za sprawą  

św. Walentego. Skąd wziął się w Chełmnie kult tego świętego? Jego relikwie 

trafiły tu prawdopodobnie w średniowieczu. Jadwiga z Czarnkowa Działyń-

ska, z wdzięczności za pomoc w uzdrowieniu córki, kazała wykonać srebrny 

relikwiarz św. Walentego. Święty czuwa, a w Chełmnie czuć atmosferę miło-

ści. Spacerując po chełmińskiej Starówce, warto zatrzymać się na chwilę i 

przysiąść na „ławeczkach dla zakochanych”. Chełmińskie walentynki należą 

do najhuczniejszych w Polsce. Na pły-

cie rynku, oprócz jarmarku św. Walen-

tego, koncertów, Festiwalu Piosenki  

Miłosnej i dobrej zabawy, układane jest 

wielkie płonące serce z lampionów. To 

cykliczne wydarzenie wpisane zostało 

do „Polskiej Księgi    Rekordów i    

Osobliwości”. 

Jeżeli marzą nam się  romantyczne zagraniczne podróże, to jednym z najsłyn-

niejszych miast dla zakochanych jest Paryż. Miasto jest celem podróży po-

ślubnych dla wielu młodych par. W tym miejscu każdy znajdzie coś dla sie-

bie. Romantyczne spacery Polami Elizejskimi, czy wspinaczka na wzgórze 

Montmartre, niegdyś ulubione miejsce cyganerii artystycznej, pozostawią 

wiele niezapomnianych wrażeń. Dobrym pomysłem jest też wędrówka od 

kawiarni do kawiarni i delektowanie się smakami francuskiej kuchni. Zako-

chani powinni zobaczyć też sławny budynek MoulinRogue, który największe 

wrażenie robi nocą.  

Wycieczka do Paryża nie może się odbyć 

bez wjechania na Wieżę Eiffla, która dla 

wielu jest symbolem Francji. Paryżanie 

uznali tę konstrukcję za najbrzydszą na 

świecie, lecz dziś trudno wyobrazić sobie 

miasto bez niej. Z trzech poziomów galerii 

rozciąga się wspaniały widok na miasto. 

Przy dobrej widoczności z wysokości 300 

m można obejrzeć okolicę nawet w promieniu 90 km. 

Nieważne jest jednak gdzie będziemy 14 lutego, najważniejsze jest aby spę-

dzić ten dzień z bliską nam osobą.  

      Agnieszka Kozioł - kl. 7c 

"Ani czas, ani  

mądrość nie  

zmieniają  

człowieka – bo  

odmienić  

istotę ludzką  

zdolna jest  

wyłącznie  

miłość". 

Paulo Coelho 
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Z tym stwierdzeniem spotykamy się 
wiele razy, ale tak naprawdę nie każ-
dy potrafi jednoznacznie powiedzieć, 
dlaczego matematyka otrzymała taki 
tytuł. Również trudno stwierdzić, czy 
matematyka jest najważniejszym 
przedmiotem w związku z takim 
określeniem. Pewnie wszyscy zgodzą 
się z tym, że przedmioty przyrodni-

cze, czyli takie jak: fizyka, chemia, 
biologia i geografia bazują na prak-
tycznym wykorzystaniu matematyki. 
Całkiem możliwe, że określenie kró-
lowej nauk wzięło się od bycia nie-
odzownym elementem tych czterech  
przedmiotów przyrodniczych. Za-
pewne nie zdajemy sobie z tego spra-
wy, że bez liczenia, odliczania, czy 
przeliczania nie moglibyśmy normal-
nie funkcjonować. Nawet z pozoru 
proste czynności, jak zrobienie zaku-
pów w sklepie, wymaga od nas licze-
nia ilości potrzebnych artykułów, ku-
pienia czegoś na zapas, przecież mu-
simy wiedzieć, czy kupiliśmy za du-
żo, czy za mało i na ile dni coś nam 
wystarczy. Ostatecznie przy kasie 

musimy wiedzieć ile mamy zapłacić i 
warto też wspomnieć, że wartość róż-
nych walut też polega na wykorzysta-
niu matematyki. Choć można jeszcze 
długo wyliczać używanie liczb i cyfr 
w codziennym życiu, np. czas, odle-
głość, wiek, wzrost, masa, ale prosty 
przykład na to, że matematyka jest 
niezbędna to wszechobecna technolo-

gia. Rozwój technologiczny w dzi-
siejszych czasach jest możliwy tylko 
dzięki matematyce, czy to proste, czy 
skomplikowane urządzenie to nie mo-
głoby działać bez odpowiednich algo-
rytmów i sekwencji liczb. Matematy-
ka, mimo, że jest królową nauk, to nie 
jest łatwym przedmiotem, ale od sa-
mego początku musimy zrozumieć, 
że będzie ona nam towarzyszyła 
przez całe życie. I dlatego warto ją 
polubić.  
 
Piotr Wasilewski  - 7c 

„Przyjaźń to  
 

nie tylko  
 

wspaniały  
 

prezent, lecz  
 

także  
 

ustawiczna  
 

praca.” 
 

Zacharias 
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Dlaczego matematyka jest królową nauk ? 



 Z czego się bierze śnieg? Jaka jest 

różnica pomiędzy szadzią, zamrozem 

i smogiem? Czym jest szron? Na te 

pytania postaram się odpowiedzieć w 

poniższym artykule. 

 

Krótka definicja śniegu 

    Śnieg to opad atmosferyczny w 

postaci drobnych kryształków lodu 

(sześcioramiennych gwiazdek), które 

łączą się i tworzą płatki śniegu. Po 

spadnięciu na ziemię tworzy pokrywę 

śnieżną, również nazywaną śniegiem. 

Opis powstawania śniegu 

    Proces powstawania śniegu rozpo-

czyna się wysoko w chmurach. Za-

czyna się od kondensacji lodu na czą-

stce pyłu. Początkowo powstaje sze-

ściokątny płaski kryształ o wielkości 

ułamka milimetra. Najlepsza tempe-

ratura na osadzanie się lodu na kra-

wędziach kryształków to od -1°C a -

5°C oraz między -10°C a -20°C. Płat-

ki śniegu lecą w dół od 500 do 5000 

metrów. Na swojej drodze mogą na-

potkać wilgoć i cząsteczki wody. Kie-

dy tak się stanie – kropelki wody ota-

czają śnieżynkę, tworząc z niej kulkę 

– tak powstaje grad. Śnieg, jeśli nie 

zamieni się w grad, spada na ziemi w 

postaci białego puchu. Można zauwa-

żyć, że czasem śnieg lepi się lepiej, a 

czasem kulki nie chcą wcale powsta-

wać. Dlaczego tak się dzieje? Gdy 

termometr wskazuje temperaturę po-

niżej -10°C, to śnieg na ziemi wyglą-

da jak mięciutki puch. Mamy wtedy 

wrażenie, że jest taki delikatny i syp-

ki, zupełnie nie można zrobić z niego 

śnieżki. Jednak  kiedy temperatura 

jest wyższa, jest cieplej – śnieg klei 

się w naszych rękawiczkach. Tempe-

ratura od -2°C do -5°C jest najlepsza 

do lepienia bałwana i rzucania śnież-

kami. 

Szadź  a zamróz 

Szadź to osad lodu powstający przy 
zamarzaniu małych, przechłodzonych 
kropelek wody (mgły lub chmury) w 
momencie zetknięcia kropelki z po-
wierzchnią przedmiotu lub już naro-
słej szadzi. Składa się ze zlepionych 
kryształków lodu, narastając niekiedy 
do stosunkowo znacznych grubości. 
Osadzająca się na gałęziach drzew, 
może powodować ich łamanie się. 

Z czego się bierze śnieg 

„Nie ten  
 

przyjaciel, kto  
 

współczuje, a  
 

ten kto  
 

pomaga.” 
 

Fuller 
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Śnieg prószy a 

już wiosna w 

duszy.... 
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 Natomiast zamróz to rodzaj osadu 
atmosferycznego w postaci lodu wy-
stępujący na silnie wychłodzonych 
powierzchniach pionowych 
(kamienne ściany, słupy, skały) naj-
częściej od strony dowietrznej, przy 
napływie ciepłego powietrza po 
uprzednim okresie mrozu. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
               Zamróz 

 
 
 
 
 
 
 
 

              Szadź 

Szron a smog 

    Szron jest osadem atmosferycz-
nym, tworzącym drobne lodowe 
kryształki w postaci igieł, piórek na 
poziomych powierzchniach. Szron 
powstaje w analogicznych warunkach 
jak rosa, jednak w ujemnych tempera-
turach, w wyniku resublimacji pary 
wodnej zawartej w atmosferze na po-
wierzchniach poziomych lub lekko 
skośnych jak grunt, trawa, szyba auta.  

Smog to nic innego jak zjawisko at-
mosferyczne powstałe w wyniku wy-
mieszania się mgły z dymem i spali-
nami. Zanieczyszczenie powietrza, 
jakim jest smog, powstaje wskutek 
przedostawania się do atmosfery 
szkodliwych związków chemicznych, 
takich jak tlenki siarki i tlenek azotu 
oraz substancje stałe. 

                   Szron 

    Smog nad Krakowem 
 
Mieszko Jankowski -7b  
 

 



,,Łoś wygląda wyjątkowo komicznie i 

niezdarnie. Dlaczego jest tak wysoki 

w kłębie? Dlaczego ma taki duży 

łeb?”  

 XIX-wieczny autor tych słów, Henry 

David Thoreau, nie był odosobniony 

w swojej opinii na temat łosia. Ze 

względu na zabawną fizjonomię tego 

samotnika, rzadko widywanego w 

jego naturalnym środowisku, utarł się 

pogląd, że jest to zwierzę nieporadne 

i mało rozgarnięte. Ale czy to praw-

da? Badacze z Ameryki Północnej i 

Eurazji odkryli wiele faktów związa-

nych z tym niezwykłym stworzeniem. 

 Nie da się zaprzeczyć, że łoś to 

prawdziwy olbrzym, „król lasu”. Jego 

długie nogi wyglądają dość pokracz-

nie, ale to tylko pozory —w rzeczy-

wistości pozwalają mu opędzić się 

przed całą watahą wilków. Poza tym 

łoś już od małego zaprzyjaźnia się z 

wodą, dzięki czemu jest świetnym 

pływakiem. Zaobserwowano, że prze-

pływa całe kilometry, a w poszukiwa-

niu ulubionych roślin wodnych może 

zanurkować na bardzo duże głęboko-

ści. Łoś ma ruchliwe oczy i niemal 

bez odwracania głowy potrafi zorien-

tować się, co się za nim dzieje. Cha-

rakteryzuje go także bardzo czuły 

węch. Badacze sugerują, że dzięki 

szeroko rozstawionym nozdrzom ma 

on niezwykłą zdolność dokładnego 

lokalizowania w przestrzeni różnych 

obiektów. Kolejny atut łosia to jego 

słuch. Jak się okazuje, zwierzę to po-

trafi strzyc uszami we wszystkich 

kierunkach i słyszy dźwięki wydawa-

ne przez inne łosie z odległości nawet 

trzech kilometrów.  

Łosięta, nazwane przez pewnego pi-

sarza „nieporadnymi słodziakami”, są 

ciekawe świata i beztroskie. Łosza 

lub inaczej klępa czule troszczy się o 

swojego malucha i go chroni. Bez 

wahania zaatakuje każdego, kto tylko 

mu zagrozi —wilka, niedźwiedzia, a 

także człowieka. Ale gdy po upływie 

roku znów spodziewa się małych, 

brutalnie przepędza łoszaka, który 

odtąd zdany jest już tylko na siebie. 

 Ale jak wybredny łoś, który gustuje 

wyłącznie w roślinach, radzi sobie 

zimą? Co robi, żeby ją przetrwać? Na 

przykład najada się na zapas w czasie 

cieplejszej aury. Pochłania wtedy 

dziennie jakieś 23 kilogramy roślin, 

po które sięga nawet na wysokość 

trzech metrów —albo pod wodę. 

Większość tego jedzenia jest trawiona 

potem w czterokomorowym żołądku 

istanowi źródło potrzebnych łosiowi 

składników odżywczych oraz zapa-

sów tłuszczu. Jednak zimą czyhają na 

to zwierzę inne niebezpieczeństwa. 

Próbą przetrwania jest dla łosia do-

tkliwy ziąb i głęboki śnieg. Dlatego w 

czasie zimy preferuje on osiadły tryb 

życia. Ograniczając ruch do mini-

mum, zatrzymuje ciepło pod swoim 

gęstym futrem. Szczególnie trudno 

uciekać mu w śniegu przed wilkami, 

ale jeszcze większe zagrożenie stano-

wią dla niego ludzie — zwłaszcza 

myśliwi oraz kierowcy samochodów. 

A gdyby tak spotkać łosia… 

Drzewo nie 

smagane 

wichrem 

rzadko kiedy 

wyrasta silne i 

zdrowe. 
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Łoś w poszukiwaniu składników od-

żywczych lubi raczyć się solą, którą 

posypuje się wiele zaśnieżonych dróg 

na północy. Ponieważ jednak ma 

ciemne ubarwienie  i zwykle przecina 

drogi po zmierzchu, kierowcom nie-

łatwo go w porę dostrzec i nieraz do-

chodzi do kolizji. Ich skutki bywają 

tragiczne zarówno dla łosi, jak i dla 

ludzi.  

Widziano już łosie zabawnie mocują-

ce się z falami oceanu czy też z bło-

gością zażywające kąpieli w gorących 

źródłach. Poruszająca jest również 

czułość między klępą i bykiem w 

okresie rui albo troska łosiowej ma-

my o łoszaka. Młode przygarnięte 

przez człowieka nawiązują bliską 

więź ze swoimi opiekunami. Zoolog 

ValeriusGeist zauważył: „To cudacz-

ne zwierzę o niekształtnym pysku 

potrafi być bystre, czułe i lojalne aż 

do bólu”. 

Słowo przestrogi: Łoś to bardzo silne 

i potężne dzikie zwierzę. Jeśli napo-

tkasz go wjego naturalnym siedlisku, 

bądź ostrożny i nie podchodź zbyt 

blisko. Zachowaj dystans zwłaszcza 

wtedy, gdy w pobliżu są młode. Mo-

żesz być pewny, że podpatrywanie 

tego osobliwego leśnego olbrzyma z 

większej odległości również wprawi 

cię w zachwyt. 

                             Julia Meller – 7c  

„Kiedy  
 

załapiesz  
 

bakcyla  
 

podróżowania 
 

nie ma na to  
 

żadnego  
 

lekarstwa. Już  
 

wiem, że będę  
 

szczęśliwie  
 

chory do  
 

końca  
 

życia.”  
 

 Michael Palin 
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Miastem, które tym 
razem chciałabym 
przedstawić, jest 
Berlin. Jest to stolica 
naszych bliskich są-
siadów-Niemiec. 
Zajmuje powierzch-
nię 890 km2, a za-
mieszkuje je blisko 
3,5 mln osób. Jest 
drugim, po Londy-

nie, miastem w Unii Europejskiej pod względem liczby mieszkańców. Leżą-
cy nad rzeką Szprewą i Hawelą, jest podzielony na 12 dzielnic. 

Stolice  po sąsiedzku - Berlin 



 Obszar dzisiejszego Berlina był zamieszkiwany już przez przedstawicieli 

kultury halsztackiej, a  Germanie pojawili się tam w czasie wielkiej migracji 

z okresu ok. XIII-XII wieku p.n.e. Berlin w historii przechodził wiele zmian. 

Był stolicą Marchii Brandenburskiej, Królestwa Prus, Związku Północno-

niemieckiego, Cesarstwa Niemiec, Republiki Weimarskiej, III Rzeszy, NRD 

i obecnych Niemiec. Miasto było siedzibą władców i elektorów.  W wyniku 

działań wojennych zostało zniszczone i podzielone na strefy okupacyjne, a 

następnie podzielono je na Berlin Wschodni i zachodni słynnym Murem 

Berlińskim. 

 W styczniu 2001 r. w Berlinie zmieniono podział administracyjny miasta. Z 
23 dzielnic utworzono jedynie 12: Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg, Pan-
kow, Charlottenburg-Wilmersdorf, Spandau, Steglitz-Zehlendorf, Tem-
pelhof-Schöneberg, Neukölln, Treptow-Köpenick, Marzahn-Hellersdorf, 
Lichtenberg, Reinickendorf . Pierwszym, a zarazem najważniejszym zabyt-
kiem, który chciałabym przedstawić, jest Brama Brandenburska. Była budo-
wana w latach 1788-1791, według projektu Carla GotthardaLanghansa na 
zlecenie króla pruskiego Fryderyka Wilhelma II. Dwanaście kolumn doryc-
kich tworzy pięć monumentalnych przejść. Na górze umieszczono rzeźbę 
czterokonnej kwadrygi, prowadzonej przez rzymską boginię zwycięstwa - 
Wiktorię. Obecnie zabytek jest bardzo popularny wśród turystów oraz stano-
wi miejsce spotkań berlińczyków. To tutaj odbywają się najważniejsze uro-
czystości, imprezy masowe, koncerty czy demonstracje polityczne. Tutaj 
również obchodzi się najhuczniejszego sylwestra w całym mieście. Kolej-
nym miejscem, które warto zwiedzić, jest Pałac Charlottenburg. Charlotten-
burg  to położony na zachodzie Berlina barokowy pałac, który powstał jako 
letnia rezydencja elektorówny Brandenburgii pod koniec XVII wieku.  W 
kolejnych dwóch stuleciach stał się jedną z najważniejszych siedzib pru-
skich władców. Pomieszczenia w centralnej części, nazywanej dziś Starym 
Pałacem, charakteryzują się stylem barokowym. Rokokowe ornamenty zo-
baczymy we wschodnim Nowym Skrzydle, które dobudowano zaraz po 
wstąpieniu na tron Fryderyka II Wielkiego. Pod koniec II wojny światowej 
pałac oraz leżący obok niego Nowy Pawilon, znacznie ucierpiały. Po wojnie 
przez kilkadziesiąt lat pracowano nad odbudową, a ostatecznie udało się od-
restaurować go do stanu bliskiego oryginałowi, a następnie udostępniono 
zwiedzającym. Ostatnim miejscem, o którym dziś opowiem, jest Czerwony 
Ratusz w Berlinie. Znajduje się w dzielnicy Mitte, neorenesansowy, wznie-
siony w latach 1861–1869. Jest  siedzibą burmistrza Berlina i rządu kraju 
związkowego Berlin.  

Kryształowe 

miasto to 

takie, które 

jest 

najpiękniejsze, 

ale 

niekoniecznie 

najkorzystniej

sze. 
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Nazwa budynku pochodzi od jego koloru oraz czerwonej cegły, z której zo-

stał zbudowany. Autorem projektu architektonicznego i wykonawczego był 

Hermann Friedrich Wäsemann. Kiedyś był siedzibą lokalnych władz, spełniał 

rolę ratusza miejskiego. Po Zjednoczeniu Niemiec oraz zjednoczeniu admini-

stracji miasta, stał się oficjalnie siedzibą władz całego Berlina.  

Podsumowując, Berlin to duże, pełne zabytków miasto, które mam nadzieję 

kiedyś zwiedzę. 

                                                                                  Maria Lenkiewicz-7c 

tożsamości. Nie wiedział jak się na-
zywa i czuł pustkę. Poszedł do lekar-
ki, która zaleciła mu zwolnienie tem-
pa i poczekanie na swoją duszę, bo 
dusze  nie są tak szybkie jak ich wła-
ściciele, czasem nie nadążają za 
„swoim”, przynależnym im aktualnie 
ciałem. Mężczyzna zastosował się do 
zaleceń i po czasie dusza powróciła, a 
on starał się już nigdy jej nie wyprze-
dzać. O czym opowiada ta książka? 
Jakie ma przesłanie? -zadamy sobie 
pytanie. Jej celem jest zwrócenie na-
szej uwagi na to, co naprawdę w ży-
ciu ważne. Na podstawie Bożego Na-
rodzenia postaram się to przybliżyć. 
Jest to bardzo komercyjne święto-
dużo reklam, dużo prezentów i po-
śpiech. Ale czy nie warto czasem 
zwolnić? W Boże Narodzenie ważą 
rzeczą jest bycie z rodziną i miłość do 
bliźniego, a nie konkurs na ładniejsze 
dekoracje. My, ludzie XXI w., non 
stop się gdzieś spieszymy, bez celu 
biegamy to tu, to tam, byleby zała-
twić różne sprawy, aby cieszyć się 
później dobrami materialnymi.  

Olga Tokar-

czuk. Nazwi-

sko, które 

ostatnimi cza-

sy jest na ję-

zykach 

wszystkich 

Polaków.  Skoro jest już Polską laure-

atką Nagrody Nobla, została docenio-

na przez tyle osób i słyszymy o niej 

niemal codziennie, to może warto by-

łoby sięgnąć po którąś z jej książek?  

Ja właśnie tak zrobiłam i wybrałam 
krótką książkę - „Zagubiona dusza”. 
Jest ona skierowana głównie do dzie-
ci i młodzieży, więc stwierdziłam, że 
będzie to idealny wybór. Do tego do 
sięgnięcia po „Zagubioną duszę” ku-
szą również piękne ilustracje wyko-
nane przez Joannę Concejo, która 
świetnie oddała klimat tej opowieści. 
Książka opowiada krótką historię 
mężczyzny, który zgubił swoją duszę. 
Funkcjonował normalnie: jadł, pił, 
spał. Jednak w pewnym momencie 
zaczął odczuwać skutki utraty swojej 

Sięgamy po książki noblistki  

Gdyby ludzie 

czytali te same 

książki, żyliby 

w tym samym 

świecie. 
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Niech święta będą dla nas czasem 
poświęconym refleksjom, a nie mo-
mentami przepełnionymi stresem.  
„Gdyby ktoś umiał spojrzeć na nas z 
góry, zobaczyłby, że świat jest pełen 
ludzi biegających w pośpiechu, spo-
conych i bardzo zmęczonych, oraz 
ich spóźnionych, pogubionych 
dusz…” -tak mówi Olga Tokarczuk. 
Warto czasem usiąść i odpocząć oraz 
zastanowić się nad swoim życiowym 
celem. Ludzie biegają jak mrówki, 
emocje zazwyczaj grają dla nich dru-
gą rolę, i to czasami w takim stopniu, 
że można zgubić samego siebie. Czę-
sto, podczas tego całego miejskiego 
zgiełku i pośpiechu, cisza i przebywa-
nie z bliskimi może być dla nas naj-
lepszym lekarstwem.  Jeżeli chodzi o 
ilustracje, przedstawiają one albo lu-
dzi, którzy się do siebie nie odzywają, 
albo puste przestrzenie, w których 
znajduje się tylko parę przedmiotów. 
Ukazują one właśnie ludzką duszę-

pustą i smutną, niezapisaną i szarą. 
Wokół siebie mamy tyle, że nie wpły-
wa to już w żaden sposób na nasze 
emocje. Na zewnątrz-kolorowi, w 
środku jednak puści jak kartonowe 
pudełko, z którego ktoś zabrał już 
wszystkie przedmioty. Kim jestem i 
co się dla mnie liczy?- zastanówmy 
się czasem nad tym pytaniem. Inter-
pretacja książkowych ilustracji to na-
sza własna opowieść o życiu. Swoim 
i cudzym. A nasze własne refleksje 
wypełnią je kolorami lub… pozostaną 
szare. 

Bianka Robaczewska - 7b 

„– Puchatku? 
 

– Tak  
 

Prosiaczku? 
 

– Nic, tylko  
 

chciałem się  
 

upewnić, że  
 

jesteś.”   

Milne 

W tanecznych rytmach i w pocie czoła 

Cześć, jestem Karol. Od ponad 7 lat trenuję taniec towarzyski, lecz może za-
cznę od początku. Moja przygoda z tańcem zaczęła się w przedszkolu. W cią-
gu dnia przychodził pan Piotr z klubu tanecznego „FAN” z Torunia, który 
prowadził lekcje rytmiki połączonej z elementami tańca. Po zakończeniu 
przedszkola , przed pójściem do pierwszej klasy szkoły podstawowej, zdecy-
dowałem się pójść do klubu i właśnie tam stawiałem swoje pierwsze kroki 
jako tancerz. W „Fanie” tańczyłem przez około 3 lata i miało to bardziej cha-
rakter zabawy i rekreacji. Ale czułem, że taniec mnie wciąga. Wtedy przy-
szedł dla mnie ciężki okres-zmiana klubu. Na początku byłem do tego bardzo 
sceptycznie nastawiony i nie chciałem zmiany, lecz z perspektywy czasu cie-
szę się, że jednak dałem się przekonać i od tego wydarzenia aż po dziś dzień 
reprezentuję „Taneczny klub sportowy Dance&Dance ”. W tym klubie ćwi-
czę już prawie 4 lata i czuję się w nim bardzo dobrze.  
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Treningi to nie wszystko w tańcu. Co jakiś czas organizowane są turnieje tań-

ca, w których biorą udział nawet pary od 7 roku życia. Jeśli osiąga się dobre 

wyniki na turniejach, można dostać przekwalifikowanie do wyższej klasy 

tanecznej. Są to z kolei H, G, F, E, D, C, B, A-mistrzowska krajowa i S-

mistrzowska międzynarodowa. 

 Aktualnie posiadam klasę B. Poza zwykłymi ogólnopolskim zawodami od-

bywają się także turnieje mistrzowskie, w których także brałem udział, 

pierwszy raz w grudniu 2017r. Wtedy jako kategoria „dzieci” (10-11 lat) za-

jąłem 4 miejsce na Mistrzostwach Polski we Wrocławiu. W 2017r.  zająłem 6 

miejsce na międzynarodowym turnieju „PolishCup” w Warszawie. Niecałe 

pół roku później w kwietniu 2018r. zdobyłem tytuł 2 wicemistrza Polski pół-

nocnej w stylu standardowym. To są moje największe osiągnięcia, lecz po-

siadam także liczną kolekcję pucharów i medali za turnieje ogólnopolskie z 

takich miast jak: Toruń, Tczew,Iława, Konin, Szczecinek, Gdańsk, Środa 

Wielkopolska, Elbląg, Żukowo, Kolbudy, Kowale , Bydgoszcz i wiele in-

nych. Od tego roku już w starszej kategorii wiekowej (14-15lat) będę brał 

udział także w turniejach cyklu Grand Prix Polski. 

 Myślę, że taniec jako sport jest bardzo wymagający, gdyż wymaga wszech-

stronnego przygotowania. Daje jednak mnóstwo radości , kształtuje charak-

ter, uczy cierpliwości i wytrwałości. Myślę, że taniec to już część mnie i bę-

dzie mi towarzyszył w moim życiu w różnej formie. 

 

 

 

 

 

 

       Karol Szwenkiel-7c  

„Przyjaźń to  

strach przed  

samotnością, a  

miłość to  

jeszcze  

większy strach  

przed  

Osamotnieniem 

 

Konwicki 
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Zimą łatwo jest o przeziębienie lub o 
jakaś poważniejszą chorobę, dlatego 
należy dbać o odporność. Odporność 
można wspierać na rożne sposoby: 
naturalne i nienaturalne. W tym arty-
kule przedstawię kilka potraw roz-
grzewających i sposób ich przygoto-
wania , a także wspierających odpor-
ność. 

Pieczona pietruszka  

    Składniki: 

15 dag mąki 

5 dag świeżo startego parmezanu 

1 kg korzeni pietruszki 

olej arachidowy 

masło 

sól i pieprz 

Sposób przygotowania: 

* Wymieszać  w  misce mąkę z 

parmezanem, dodać nieco soli i 

pieprzu.  

* Obierać pietruszkę, opłukać, po-

kroić każdy korzeń wzdłuż i wy-

ciąć zdrewniały rdzeń, pokroić  na 

5-centymetrowe kawałki i włożyć 

do garnka.  

* Wlać tyle wrzącej wody, by 

przykryła pietruszkę, posolić i go-

tować pod przykryciem ok. 3 mi-

nut.  

* Odcedzić i - póki gorące - wrzu-

cić po kilka do miski z mąką i par-

mezanem.  

* Potrząść miską, by mąka dobrze 

pokryła warzywa; każdy gotowy 

kawałek przełożyć na  talerz. 

 * Nagrzać piekarnik do 200°C. Do 

sporej żaroodpornej formy wlać 

tyle oleju, by przykrył równomier-

nie jej dno. Dodać kawałek masła i 

wstawić formę do piekarnika na 

kilka minut. Kiedy tłuszcz jest na-

prawdę gorący, wyjąć formę i wło-

żyć do niej obtoczone kawałki pie-

truszki.  

* Za pomocą łyżki lub szczypiec 
kuchennych przewrócić każdy ka-
wałek tak, by z obu stron był po-
kryty tłuszczem, po czym wstawić 
formę do piekarnika na 20 min. Po 
tym czasie odlać  zbędny olej, 
przewrócić kawałki i piec kolejne 
20 minut, aż warzywa będą chrup-
kie i złociste.  
 
 

Sałatka ze skorzonery z syropem klo-

nowym 

Składniki: 

1/2 kg skorzonery 

100 g marchewki 

100 g pietruszki 

2 łyżki oleju 

listki z kilku gałązek tymianku [do 
posypania] 

 

 

Potrawy zimowe 

Kto zna 

gorycz, zna 

prawdziwy 

smak potrawy. 
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Dressing: 

2 łyżki syropu klonowego 

3 łyżki octu balsamicznego 

2 łyżki oliwy 

sól i czarny pieprz 

 

Sposób przygotowania: 

* Piekarnik rozgrzać do 200°C.  

* Obrać warzywa, pokroić w słup-

ki podobnej wielkości, natrzeć 

olejem.  

* Ułożyć na blasze wyłożonej pa-

pierem do pieczenia i piec 20 

minut.  

* Zrobić dressing, łącząc wszyst-

kie jego składniki.  

* Upieczone warzywa ułożyć w 

misce, polać dressingiem i do-

kładnie wymieszać.  

* Podajemy posypane listkami ty-
mianku i świeżo zmielonym 
czarnym pieprzem. 
 
 

 
 
 
 

Smak życia to 

właśnie 

umiejętność 

przeżywania..  
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Pieczone warzywa z harissą 

 

Składniki: 

2 małe pietruszki 

1 marchewka 

2 małe patisony 

1 bakłażan 

1 czerwona papryka 

1 czerwona cebula 

5 pomidorów 

4 łyżki oliwy 

1 łyżka czerwonego octu winnego 

3 łyżeczki mielonego kuminu 

1/2 łyżeczki cynamonu 

sól i pieprz do smaku 

2 łyżeczki cukru muscovado 

2 łyżeczki harissy 

garść drobnych rodzynek 

garść orzechów laskowych 

garść posiekanej natki pietruszki 
 
Dressing: 

150 g gęstego jogurtu naturalnego 

150 g tahiny 

sok z 2 cytryn 

4-5 łyżek wody 

4 łyżki dobrej oliwy 

4 ząbki czosnku 

sól i pieprz do smaku 



Sposób przygotowania: 

* Rozgrzać piekarnik do 190°C. 

Rodzynki zamoczyć na 20 minut 

w wodzie.  

* Pietruszki oraz marchewkę obie-

rać i gotować, aż będą półtwar-

de. Razem z patisonami pokroić  

je na duże kawałki.  

* Bakłażana pokroić w grube pla-

stry, a te jeszcze na połówki. 

 * Paprykę i obraną cebulę pociąć 

w ósemki, pomidory na ćwiart-

ki.  

* Ułożyć warzywa w dużej brytfan-

nie. Połączyć oliwę, ocet, przy-

prawy, cukier i harissę. Pomie-

szać z warzywami, dbając, aby 

dokładnie pokryły się sosem.  

 

* Piec 25 minut. Rodzynki odce-

dzić i dodać do warzyw. Piec 

jeszcze 15 minut, aż warzywa 

zmiękną i się przyrumienią.  

* Posypać grubo posiekanymi i 

podprażonymi orzechami lasko-

wymi oraz natką. Zrobić 

dressing.  

* Utrzeć jogurt z tahiną, wymie-

szać z sokiem cytrynowym, wo-

dą, oliwą i zmiażdżonym czosn-

kiem. Doprawić do smaku solą i 

pieprzem.  

* Podawać upieczone warzywa z 

dressingiem i (ewentualnie) z 

kuskusem. 

Zofia Dobrowolska – 7c 

„Każdy z nas  

potrzebuje  

czasami ręki,  

która  

wyciągnęłaby  

go z  

kłopotów.” 
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Walentynki w polskim rapie 

14 lutego to dzień bardzo nawiązujący do miłości, która w rapie objawia się 

bardzo często podczas pisania szczerych tekstów. Są to utwory od pięknych 

miłosnych historii po smutne opowieści złamanego serca. Nazywane są z j. 

angielskiego jako “love songi”, czyli miłosne piosenki. 

“Jesteś ładniejsza niż na zdjęciach (na zawsze)” to utwór Bedoesa z jego naj-

nowszej płyty z dedykacją dla Magdy Wdziękowskiej, jego dziewczyny. Jest 

to bardzo dobra tekstowo i brzmieniowo piosenka, którą osobiście polecam. 

White 2115 również popisał się swoją twórczością w tym stylu, tworząc 
“D.Evil”, “Cry Baby” oraz “Byliśmy tu” i kilka innych utworów, które wy-
szły mu naprawdę dobrze. Jest on idealną postacią do pisania takich tekstów, 
co zauważył Solar przyjmując go do labelu. Również wypowiedział się o nim: 
“White to jest taka osoba, która jest bardzo pozytywna i zarazem bardzo zde-
terminowana i zdecydowana. Jednak ma w sobie serduszko małego dziecka, 
które pozwala mu pisać tak fantastyczne, głębokie i poruszające ludzi teksty 
jak pisze.” 



Na drugiej płycie Janka - “Plansze” można znaleźć taki utwór jak “Zaczekaj 

przed drzwiami”, który w pewnym sensie jest piosenką miłosną, jednak raper 

na premierze projektu w Newonce Radio powiedział, że nie jest to love song 

tylko utwór o problemach dorosłości. Na szczęście na płycie widnieje piosen-

ka pt. “Wszystko OK”, która jest już w pełni miłosnym tekstem, który na-

prawdę mu wyszedł. Polecam ten utwór jak i całą płytę Jana-Rapowanie, który 

w marcu wypuszcza trzeci krążek - “Uśmiech”, po raz kolejny na bitach Noc-

nego. 

 
Karol Demski – 7c 

„Nie ufam  

tym, którzy są  

przekonani, że  

mają wielu  

przyjaciół. To  

znak, iż ni  

znają ludzi.” 

 Zafon 
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Sporty zimowe 

Jednym z najbardziej znanych sportów zimowych są skoki narciarskie, które 

w Polsce - po kilkuletnich ostatnich osiągnięciach naszych rodaków-  stały się 

najczęściej oglądanym sportem zimowym.  

W naszej kadrze narodowej przodują: Dawid Kubacki, Kamil Stoch, Piotr Ży-

ła i Jakub Wolny. Pierwszy z nich 06.01.2020r. wygrał Turniej Czerech 

Skoczni, czyli najbardziej prestiżowy turniej ze wszystkich zawodów. Tego 

samego dwa i trzy lata temu dokonał Kamil Stoch, który na swoim koncie ma 

także cztery medale olimpijskie, w tym aż trzy złote. Posiada też dwie kryszta-

łowe kule za zwycięstwo w całym sezonie. Do najlepszych w tej dziedzinie 

sportu, oprócz polskich skoczków, należą: Peter Prevc, Simon Ammann, Ry-

oyu Kobayashi, Karl Geiger i aktualny rekordzista świata w długości lotu – 

Austriak Stefan Kraft, który na skoczni w Vikersund oddał niebotycznie dale-

ki skok (253,5m).  

Do legend tego sportu należą: Adam Małysz, Gregor Schlirenzauer, Sven 

Hannawald i JanneAhonen.  

Tabela Pucharu Świata na dzień 11.01.2020r. wygląda następująco:  

Ryoyu Kobayashi 

Karl Geiger 

Stefan Kraft.  



„A ponieważ  

nie ma  

magazynów z  

przyjaciółmi,  

więc ludzie nie  

posiadają  

przyjaciół.” 
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Polacy plasują się na miejscach:  

5. Dawid Kubacki  

8. Kamil Stoch  

19. Piotr Żyła  

34.Maciej Kot 

39. Jakub Wolny.  

 

Rok 2011 był czasem rewolucji w skokach narciarskich, ponieważ w tym ro-

ku zadebiutował Puchar Świata kobiet. Aktualnie w tabeli tych zmagań przo-

duje Norweżka Maren Lundby.  

My jako Polacy powinniśmy trzymać kciuki za dobre występy Dawida Ku-

backiego. Może się on zapisać w jako czwarty Polak w historii, który zdobę-

dzie kryształową kulę. 

      Jakub Dobrolubow- 7b 

Miłosna   bomba 

W filmach jednym z najczęstszych  i 
zarazem najciekawszych wątków, 
jest miłość. W miłości unikatowe jest 
to, że każdy z nas rozumie ją zupeł-
nie inaczej. Inne uczucia i emocje 
pokazywane w filmach, np. strach,  

wszyscy rozumiemy w taki sam, 
pierwotny, sposób. Dlatego pokaza-
nie ich w interesujący sposób nie 
przysparza twórcom aż takich pro-
blemów, jak pokazanie tego uczu-
cia. Rozumienie miłości zależy od 
dużej liczby czynników, takich jak 
religia i pochodzenie. W krajach 
Bliskiego Wschodu miłość nie jest 
rozumiana jak w naszym kręgu kul-
turowym. Małżeństwa są zawierane 
w formie umów pomiędzy rodzina-
mi, a para młoda widzi się tylko  



kilka razy i to w cenzuralnej atmosfe-

rze. Zatem ten sam film miłosny może 

zostać odebrany na kilka zupełnie róż-

nych sposobów. W ostatnich latach 

nawet historie miłosne o dwóch kow-

bojach są bardzo mile widziane na sa-

lonach w Hollywood.  

Żeby pokazać miłość w sposób, który 
będzie zrozumiany przez większość 
osób, i który będzie jak najlepiej wi-
zualnie oddawać to uczucie, w filmach 
często sposoby na okazanie miłości 
się powtarzają. Pierwszą rzeczą, która 
idealnie współgra z miłością, są ży-
wioły. Nie ma to jak nagłe oberwanie 
chmury w trakcie namiętnego poca-
łunku. Sytuacje, przed którymi nor-
malnie uciekamy i których się boimy, 
dają idealny kontrast do scen, które 
zazwyczaj dzieją się w spokojnej i ka-
meralnej atmosferze, np. na spacerze 
lub w domowym zaciszu.  
Kolejnym elementem jest tłum. Tłum 
pozwala zmienić zwykłego buziaka w 
wielkie wydarzenie. Większość z nas 
jest mniej śmiała, kiedy ogląda nas 
cały stadion pełen ludzi lub zapełnio-
na ulica, a wyznanie sobie miłości 
właśnie w takich warunkach mocno 
potęguje wydźwięk sceny. Nieodłącz-
ny do scen pocałunków w każdym 
filmie jest ruch kamery. Jeżeli chcemy 
dodać energii i dynamizmu scenie, 
sięgamy właśnie po ruch kamery. Od-
dalanie, zbliżanie lub co jeszcze bar-
dziej efektowne, okrążanie kamerą 
aktorów, daje najlepszy efekt w dyna-
mizowaniu sceny.  
Absolutna klasyka filmowa to scena 
na dziobie statku z ,,Titanica’’, gdzie 
kamera mocno okrąża bohaterów.  

„ Czym  
 

właściwie jest  
 

film? To  
 

mozaika  
 

ułożona z  
 

czasu.” 
 

A.Tarkowski 
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W aranżacji miłosnych scen bardzo 

pomaga kolor czerwony. Ten kolor 

pojawia się wszędzie: na szminkach 

pięknych kobiet, na ubraniach i zasło-

nach, czy na niebie przy zachodzącym 

słońcu, jak chociażby w klasyce ki-

na ,,Przeminęło z wiatrem’’. Czerwień 

nadaje namiętności i buduje napięcie. 

Jest jej pełno w ,,Dirty dancing’’, po-

jawia się w kluczowych momen-

tach ,,Titanica’’ i widzimy ją w słyn-

nym ujęciu z ,,American Beauty’’. 

Muzyka również pełni wielką rolę w 

przedstawianiu miłosnych scen. Może 

być to pełna napięcia muzyka klasycz-

na lub nastrojowa piosenka. Wszyscy 

kochają muzykę, a połączenie jej z 

happy endem w filmie o miłości daję 

nam prawdziwą miłosną bombę. 

 Jeśli mielibyśmy stworzyć recepturę 

na dobry wątek miłosny w filmie, na 

pewno znalazłyby się na niej przedsta-

wione powyżej elementy.  

     
 Antoni Kaszubowski – 7c 



Jest miłość trudna 
jak sól czy po prostu kamień do zjedzenia 

jest przewidująca 

taka co grób zamawia wciąż na dwie osoby 

niedokładna jak uczeń co czyta po łebkach 
jest cienka jak opłatek bo wewnątrz wzruszenie 

jest miłość wariatka egoistka gapa 
jak jesień lekko chora z księżycem kłamczuchem 
jest miłość co była ciałem a stała się duchem 

i ta co nie odejdzie — bo znów niemożliwa 

Jan Twardowski   

 Jan Twardowski  „Miłość”  

Nowe gry na nowy rok 

Witajcie, dzisiaj opowiem wam kilka słów o najciekawszych grach, które swoją premierę mają w roku 2020. 

Cyberpunk 2077 

Cyberpunk 2077 jest pierwszoosobową grą RPG z otwartym światem, wzbogaconą o elementy FPS-ów. Za jej stworzenie 

odpowiada polskie studio CD Projekt RED, które zdobyło międzynarodową sławę dzięki bestsellerowemu cyklowi 

Wiedźmin. Tytuł oparto na licencji Cyberpunka 2020 – grze fabularnej stworzonej w 1990 roku przez Mike’a Pondsmitha. 

The Last of Us: Part II 

Jedna z najbardziej wyczekiwanych premier gier 2020 to oczywiście The Last of Us – informacje na temat tego tytułu są 

poszukiwane przez graczy na całym świecie. Naughty Dog już przy okazji pierwszej odsłony Uncharted pokazało, że potrafi 

zaskakiwać graczy ciekawymi rozwiązaniami fabularnymi i świetnie napisanymi postaciami. Akcja drugiej części rozgrywa 

się pięć lat po wydarzeniach z jedynki. Przez większość czasu mamy sterować nastoletnią Ellie, która już dawno 

zapomniała o czasach, gdy mogła być niewinną dziewczynką. Premiera gry na PS4 została zaplanowana na 29 maja 2020 

roku. 

Watch Dogs Legion 

Ubisoft zapowiada, że Watch Dogs Legion będzie jego największym i najbardziej rozbudowanym sandboksem w historii. 

Główną atrakcją produkcji ma być możliwość przejęcia kontroli nad dowolną osobą napotkaną na mieście. Zadaniem gracza 

będzie rekrutowanie kolejnych ludzi do hakerskiej grupy DedSec. Każdy z bohaterów ma mieć własną historię i szereg 

unikatowych umiejętności. Premiera gry na PC, PS4 i XONE została zaplanowana na 6 marca 2020 roku. 

Kajetan Matusiak - 7c 

Zapraszamy wszystkich chętnych do współredagowania gazetki szkolnej. Kontakt: p. Danuta Daszkowska lub p. Maciej Brzuzy. 


