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WIOSENNE PRZEMYŚLENIA  

 Kiedy czas zmienia się z zimowego na letni, 
wszystkich nas nachodzi chęć zmian. Tak jak po Nowym 
Roku wszyscy szukają nowych postanowień, z którymi i 
tak rozstaniemy się po jednym tygodniu.  
Jednym z najczęstszych postanowień jest oczywiście 
zmiana trybu życia na tzw. zdrowy. Brak słodyczy, same 

owoce i warzywa i – oczywiście- ruch. Ćwiczenia, bieganie i zdrowa dieta 
kończy się niepowodzeniem, ale czy to rzeczywiście tak trudne, żeby zdro-
wiej żyć? Zaczynając dietę, jesteśmy nastawieni na jak największe efekty w 
jak najszybszym czasie ,ale czy nie lepiej osiągnąć więcej w dłuższym czasie? 
Wiosna to mimo wszystko idealny czas, by zacząć się ruszać. Nie przez nasz 
kaprys, ale dlatego, że na dworze robi się coraz cieplej i  choćby spacery będą 
przyjemnością, a nie jak ćwiczenia – koszmarem, podczas którego jesteśmy 
zamknięci w czterech ścianach.  
Kolejnym dobrym pomysłem na wiosenne postanowienie jest poświęcanie 
więcej czasu na naukę. Brzmi to pewnie drastycznie, ale to nie najgorszy po-
mysł. Wyższe stopnie z pewnością nam nie zaszkodzą, a zdobycie ich nie zaj-
mie tyle czasu, ile może się wydawać.  
 Wystarczy tylko jedna godzina z  24- godzinnej doby, a nasza przy-
szłość będzie o wiele lepsza. Bo przecież im lepsze oceny, tym lepsze studia, 
a na koniec lepsza, wymarzona praca. Swoją drogą przed nauką do sprawdzia-
nu idealnym pomysłem będzie spacer, dzięki któremu dotlenimy  mózg, a  to 
z pewnością pomoże nam  w  nauce. 
Lato to czas spotkań ze znajomymi i korzystania z życia na wszystkie sposo-
by. Po lecie jest jesień, w czasie której odpoczywamy, oglądając seriale i fil-
my, gdy za oknem leje, a z drzew spadają kolorowe liście. Zima… W tym ro-
ku dosyć skromna, ale zazwyczaj wtedy odliczamy dni do świąt i staramy się 
jak najlepiej zacząć nowy semestr. A na koniec wiosna… Czas, w którym 
wszystko budzi się do życia. Naprawia się wszystkie szkody po pochmurnej 
jesieni i zimnej zimie. Zwierzęta budzą się ze snu, a na drzewach wyrastają 
pierwsze pąki kwiatów. My sami też zaczynamy inny tryb życia. Nagle za-
miast siedzieć w domu biegamy po mieście.  Wiosna to czas postanowień, 
więc dobrze wykorzystajcie ten czas! I pamiętajcie, że pomysłów na zmiany 
jest jeszcze wiele, ale każdy z nich zależy od człowieka. 
        Natalia Stark-7b  
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Niedawno  nadarzyła mi się okazja 

wyjścia z klasą na edukacyjne przed-

stawienie ,,Samotność w tłumie’’. 

Spektakl pokazywał wiele ważnych 

problemów. Najważniejsze z nich to 

brak dobrego kontaktu z rodzicami, 

konsekwencje wybierania dróg na 

skróty i słuszność wybierania głosu 

serca i sumienia, a nie gło-

su ,,przyjaciół’’.  

Podejmując tak ważne i trudne tematy, 

twórcy wzięli na siebie ogromną odpo-

wiedzialność i musieli sprostać wygó-

rowanym oczekiwaniom. Przecież po-

wszechnie wiadomo, że przekazanie 

młodzieży, w interesujący sposób, 

ważnych prawd i wzorców to bardzo 

trudne zadanie. Jak się jednak okazało, 

przedstawienie ,,Samotność w tłumie’’ 

nie dało rady wykonać tego zadania i 

sprostać naszym oczekiwaniom z kilku 

prostych powodów. 

 Pierwszą zasadą przekazywania ja-
kiejkolwiek wiedzy i morału w przed-
stawieniu teatralnym jest skupienie 
uwagi widza, a szczególnie młodego 
widza, na samej treści i fabule spekta-
klu. Poprzez bardzo ubogą i ograniczo-
ną scenografię, twórcy dopuścili do 
wyśmiania tej oczywistej i banalnej 
oprawy sceny. Widzowie od razu byli 
nastawieni negatywnie do przedstawie-
nia i w pewien sposób zrażeni. To był 
sabotaż, jeszcze przed wejściem pierw-
szego aktora na scenę. 

 

 Drugim błędem, było ogromne nad-

użycie młodzieżowych wyrazów, 

słów. Twórcy napełnili dialogi za-

trważającą ilością młodzieżowych 

archaizmów, które wyszły z obiegu 

już kilka lat temu. Całość mocno 

przypomniała wypowiedzi natrętnego 

wujka po przeczytaniu artykułu o 

młodzieżowych słowach roku. Te 

nietrafione dialogi budowały potężną 

barykadę pomiędzy aktorami a wi-

downią.  

Trzecim powodem porażki twórców 
był niewykorzystany potencjał budo-
wanych wątków. Jako przykład po-
dam zakończenie wątku ,,Luckiego’’. 
Aktorzy konsekwentnie budowali 
znaczenie i rangę przyjaciół bohatera. 
W pewnym momencie usłyszeliśmy 
nawet, że Max posiada domy na Ma-
zurach, które mógłby oddać wspólni-
kom w zbrodni. Takie zdanie jedno-
znacznie wskazuje, że mamy do czy-
nienia z dużą mafią, która obraca 
ogromnymi sumami pieniędzy. Ma-
fia, która posiada luksusowe domy i 
wypuszcza na rynek nielegalne apli-
kacje pobierające dane osobowe swo-
ich ofiar, zna lepsze sposoby na uka-
ranie osoby, która nie wypełnia obiet-
nic niż, ,,olanie’’ i obrażenie się, ni-
czym czwartoklasiści. Każdy widz ze 
zniecierpliwieniem czekał na kare 
wymierzoną Luckiemu, niestety twór-
cy pozostawili publiczności duży nie-
dosyt.                 

 

Duży problem, duże oczekiwania 

   

„Stracony jest 

każdy dzień bez 

uśmiechu.”   

Kornel 

Makuszyński 
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Dobrym aspektem przedstawienia, okazał się wątek bezdomnego Platona. 

Wątek był poprowadzony bardzo umiejętnie i prawdziwie, a sam aktor wyko-

nał kawał dobrej roboty. Podsumowując, spektakl nie sprostał moim wymaga-

niom, przez co nie do końca spełnił swoją najważniejszą rolę, czyli edukowa-

nie młodzieży. 

       Antoni Kaszubowski -7c 
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WIOSENNE MIGRACJE PTAKÓW  

Wiosna to niewątpliwie czas, 
na który większość z nas z 
upragnieniem czeka. Długie 
zimowe wieczory, niskie tem-
peratury oraz brak słońca spra-
wiają, że jest to ciężki okres 
dla większości ludzi żyjących 
w strefie klimatu umiarkowa-
nego. Pierwszy dzień wiosny 

obchodzimy w dniu równonocy wiosennej, który najczęściej przypada na 
dzień 21 marca. Po tej dacie każdy dniem staje się coraz dłuższy, a noc krót-
sza. Słońce coraz częściej wydobywa się zza grubego kożucha chmur i coraz 
częściej można usłyszeć śpiewy ptaków. Wiosna to czas, kiedy ptaki powraca-
ją z powrotem do Polski, co oznacza czas nadchodzących zmian.  Patrząc na 
liczbę wędrujących po niebie kluczy, każdy pewnie nie raz się zastanawiał, 
skąd wzięły się te ptaki, dokąd lecą, no i oczywiście po co, skoro za chwilę 
będą wracały znowu.  
Jak to zwykle bywa, odpowiedź nie jest łatwa i jednoznaczna. Wiosną i jesie-
nią klucze migrujących ptaków stanowią najdobitniejszy wyznacznik czasu. 
Zaletą wspólnej migracji jest oszczędność energii w czasie lotu. Klucz gęsi to 
tak naprawdę doskonale wyliczona aerodynamiczna figura, w której każdy 
kolejny ptak lekko wpasowuje się w korytarz utworzony przez ptaka na prze-
dzie. Obserwując klucze gęsi z dołu, widać, że pozycja przewodnika nie jest 
stała, że cały czas prowadzenie obejmuje gęś lecąca do tej pory z tyłu. To wy-
raz pewnego równouprawnienia. Ptak z przodu wykonuje największą pracę, 
więc najszybciej się męczy. Podobno, według niektórych z badaczy , z przodu 
lecą ptaki najsilniejsze, zaś ptaki chore i młode lecą na końcu formacji. Gdy 
odpoczną, to ruszają dalej. Migrują zarówno w dzień, jak i w nocy.  



Długość pokonywanego lotu zależy nie tylko od kondycji ptaków, lecz w 

znacznej mierze od pogody. Gdy wieją niekorzystne wiatry czy pada deszcz, 

ptaki są zmuszone czekać, a później nadrabiać stracony czas dłuższymi prze-

lotami. Ptasie układy można podzielić na główne trzy rodzaje. Pierwszym i 

najbardziej popularnym jest klucz inaczej zwany literą ,,V’’. Drugi rodzaj 

układu to chmara, którą stosują licznie występujące w Polsce szpaki. Trzecim 

i ostatnim, a zarazem najmniej popularnym, jest linia prosta. W ten sposób 

latają m.in. ostrygojady. 

 Mokradła, na których odpoczywają ptaki, od setek pokoleń podlegają podsu-
szeniom, a tereny otwarte zarastają drzewami i krzewami, nie dając ptakom 
szans na jakiekolwiek pożywienie. Zmusza to ptaki do poszukiwania nowych 
miejsc odpoczynku. Ptaki całkiem nieźle radzą sobie z przeszkodami, które 
napotkają je po drodze. Póki co podniebne szlaki są wciąż zatłoczone, a klu-
cze ptaków będą odmierzały kolejne zimy i wiosny. Tylko od nas zależy jak 
długo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        Julia Meller -7c  

”Wesoła myśl 

jest niczym 

wiosna. 

Otwiera pąki 

natury 

ludzkiej.”  
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     Wiosna nadchodzi, a to znaczy, że 

robi się coraz cieplej, bociany przyla-

tują z ciepłych krajów, kwiaty zaczy-

nają rozkwitać i pojawia się wiele 

zjawisk, które można zaobserwować 

o tej porze roku. Jednak czym jest 

wiosna? Jaka będzie data rozpoczęcia 

wiosny za 80 lat? Jakie są najpopular-

niejsze kwiaty rozkwitające wiosną? 

     Wiosna to jedna z czterech pór 
roku. Zaczyna się 21 marca, a kończy 
22 czerwca. Podczas wiosny astrono-
micznej dzienna pora dnia jest dłuż-
sza od pory nocnej, a ponadto z każdą 
kolejną dobą dzień jest dłuższy, noc 
krótsza, aż do przesilenia letniego, od 
tego dnia dni stają się krótsze, a noce 
dłuższe. Temperatura powietrza wio-
sną rzadko spada poniżej 0 °C. Pod-
czas wiosny temperatura powietrza 
waha się między 5°C a 15°C . 

     Zasadniczo wiosnę poprzedza zi-
ma, jednak pomiędzy tymi okresami 
znajduje się klimatyczny etap przej-
ściowy − przedwiośnie. Za początek 
wiosny fenologicznej przyjmuje się 
początek wegetacji oraz kwitnienie 
przebiśniegów i krokusów.  

W zależności od kontynentu i strefy 

klimatycznej, pory roku zmieniają się 

wcześniej, bądź później i trwają dłu-

żej, bądź krócej. Pierwszy dzień wio-

sny obchodzony jest w dniu równo-

nocy wiosennej, który najczęściej 

przypada w dniu 21 marca, dnia po-

przedniego lub następnego, w zależ-

ności, gdzie jest obserwowany. W 

XX wieku wiosna w strefie czasowej 

Polski rozpoczynała się zwykle 21 

marca, zaś w miarę przybliżania się 

końca stulecia coraz częściej 20 mar-

ca. W 2011 roku pierwszy dzień wio-

sny przypadł na 21 marca (godz. 

00:21), zaś wszystkie kolejne do roku 

2043 będą przypadać wyłącznie 20 

marca, a od 2044 roku – 19 albo 20 

marca. Kolejny początek wiosny w 

dniu 21 marca nastąpi dopiero w roku 

2102. Przyczyną zjawiska jest ruch 

punktu Barana związany z obrotem 

Ziemi wokół osi.  

    Pierwsze kwiaty wiosny nieśmiało 
pojawiają się już w połowie marca, 
otwierając swoje pąki wraz z pierw-
szymi promieniami słońca. Gdy na 
ziemi leży jeszcze zimowa pierzynka, 
kwitną już pierwsze krokusy i pier-
wiosnki, tworząc kolorowe dywany 
pod koronami drzemiących jeszcze 
drzew.  

„Fantazja to 

wieczna 

wiosna.”  

Friedrich 

Schiller 

Str. 5 

Numer 5 

WIOSNA W PIGUŁCE  



W kwietniu (który nie bez powodu 
nosi swą nazwę) codziennie, w każ-
dym zakątku ogrodu, kwiaty eksplo-
dują jak kolorowe fajerwerki. Kwitną 
już tulipany i inne cebulowe, a na 
krzewach pojawiają się energetyczne, 
złociste kwiaty forsycji i bladoróżowe 
ozdobne wiśnie japońskie. Im więcej 
kolorów, tym więcej w nas energii i 
radości! 

 

 

 

Maj to pełnia kwitnącego szczęścia. 
Miesiąc długich dni pełnych słońca i 
ciepła. Pełny jest romantycznych ko-
lorów piwonii, olbrzymich kwiatów 
magnolii i hipnotyzujących zapachów  
bzów.  

Początek czerwca z eleganckimi 
kwiatami różaneczników to już 
przednówek lata i zapowiedź letniego 
karnawału kwiatów. 

 
 Mieszko Jankowski -7b  
 

Na podstawie : wikipedia.org oraz zielonyogrodek.pl 

„Nikt nigdy nie 

zgłębił 

zamysłów 

wiosny” 

Bruno Schulz 
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„Wiosna jest 

rozpuszczaniem 

zimy”  

 

Ludwik Jerzy 

Kern  
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W kulturze ludowej już pierwsze  

znaki wiosny były okazją do powita-

nia nowej pory roku w wyjątkowy 

sposób. Stąd właśnie na przestrzeni 

lat ukształtowały się różnorodne zwy-

czaje, związane z pożegnaniem zimy 

i przywitaniem wiosny. 

Kalendarzowa  wiosna  zaczyna się 

21 marca i jest to termin sta-

ły. Astronomiczna wiosna może za-

czynać się 20 lub 21 marca.  

Dzień ten świętuje się od czasów pra-

słowiańskich. Obchodzono wtedy 

tzw. Jare Gody.  

Dla ludzi na wsi zima była symbolem 
śmierci, dlatego starano się tę złą po-
rę roku przepędzić. Robiono więc ku-
kłę  ze słomy, strojono ją rekwizyta-
mi upodabniającymi do kobiecej po-
staci i nazywano Marzanną,  
Marzańką lub Śmiercią. O tym zwy-
czaju wspomina Jan Długosz: 
 
„Niszczenie i topienie przerzeczonych 
w niektórych wsiach polskich dotych-
czas się jeszcze przedstawia, bałwana 
bowiem, Dziwanny i Marzanny na 
długiej tuce zatkniętego wynoszą i w 
wodzie topią w niedzielę Postu, która 
się zwie Laetare.” 

Topienie Marzanny od czasów pra-
dawnych odbywało się do co naj-
mniej połowy XIX wieku. Młode 
dziewczęta obchodziły z Marzanną 
wieś, recytowały przy tym różne pie-
śni o śmierci oraz teksty mówiące 
o rychłej Męce i Śmierci Jezusa.  

 
„Sła śmiertecka z miasta, 
Pan Jezus do miasta, 
Dziewczęta  jom nosom, 
o jajecka prosom...” 
 

Po odśpiewaniu tekstów i otrzymaniu 
datków od gospodarza żegnano się 
w podobny sposób jak kolędnicy: 

„Za jajecko dziękujemy, 
Zdrowia, scęścia winsujemy, 
Zebyście tu długo zyli, 
A po śmierci w niebie byli, tak Boze 
daj.” 

Następnie topiono Marzannę i szybko 
rozbiegano się do swoich domów. 
Należało jednak biec ostrożnie, po-
nieważ upadek w drodze powrotnej 
był uważany za złą wróżbę – zapo-
wiedź śmierci lub choro-
by. Dziewczęta wówczas zbierały 
wiosenne gałązki i śpiewały: 

„Wyniosłyśmy Marzaneczkę ze wsi, 
Przyniosłyśmy zielony gaj do wsi.” 

Niekiedy też fragmenty Marzanny 
rozrzucano po polach, wierząc, że 
przyniesie to urodzaj w nowym roku.  

Dawne ludowe zwyczaje powitania wiosny 



Ta symboliczna kukła była swego 

rodzaju „darem” przeznaczonym dla 

„tamtego świata” - w zamian za nowe 

życie, wiosnę. Obyczaj topienia Ma-

rzanny obchodzony jest do dziś, ale 

tylko w formie zabawy dzieci, organi-

zowanej w szkołach z okazji pierw-

szego dnia wiosny.   

To nie jedyna tradycja, która prze-
trwała przez setki lat w naszej kultu-
rze. Dawniej w pierwszy dzień wio-
sny obchody polegały też na obmy-
waniu się czystą wodą (co miało 
symbolizować oczyszczenie) i chło-
staniu się wierzbowymi witka-
mi. Dzisiaj ten rytuał w nieco zmie-
nionej formie funkcjonuje ja-
ko śmigus-dyngus i jest związany ze 
świętami wielkanocnymi. 

Tak, jak topienie Marzanny było po-
żegnaniem zimy, tak Gaik był przy-
witaniem wiosny. W niektórych rejo-
nach Polski zwyczaj ten był nazywa-
ny Maikiem. Na początku był obcho-
dzony w różnym czasie. Na Śląsku do 
dziś ten obrzęd przypada na dzień po 
topieniu Marzanny. W innych regio-
nach jest to kwiecień czy nawet maj. 
Gałązkę sosny bądź jodły przystraja-
no świecidełkami, wstążeczkami czy 
innymi ozdobami, a następnie przy 
akompaniamencie śpiewów dziew-
częcych okrążano wieś. Gaik nie mo-
że być przypisany wyłącznie Pola-
kom, gdyż jest to zwyczaj słowiański 
i w zróżnicowanych formach przyjął 
się także na Ukrainie czy Białorusi. 
Współcześnie rzadko obchodzi się ten 
zwyczaj. 

W Bułgarii ludowym zwyczajem 
związanym z odejściem zimy jest 

tzw. przekupywanie Baby Marty. Ba-
ba Marta to znana w Bułgarii złośliwa 
staruszka, która za wszelką cenę stara 
się opóźnić odejście zimy. Aby 
do tego nie doszło, Bułgarzy przygo-
towują biało–czerwone gałganki zwa-
ne martenicami. Gałganki te mają 
różny kształt: jedne mają postać lale-
czek, inne są pomponikami 
czy wstążeczkami. Pierwszego marca 
Bułgarzy obdarowują się tymi gał-
gankami, co ma zadowolić Babę Mar-
tę do tego stopnia, by ta nie opóźniała 
odejścia zimy. Martenicami dekoruje 
się również drzewa i domy, są one 
symbolem budzenia się świata 
po zimowym śnie.  
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polskie-zwyczaje-zwiazane-powitaniem-wiosny/https://
party.pl/porady/dom/dziecko/pierwszy-dzien-wiosny-
jakie-sa-zwiazane-z-nim-obrzedy-i-zwyczaje-113674-r1/
http://www.sjikp.us.edu.pl/pl/projekty/polska-w-oczach-
stereotypy-znane-i-nieznane/stereotypy-alez-nie-
kazachstan-polska-niemcy/kultura-tradycje/swieto-
wiosny-na-swiecie-zwyczaje-i-obrzedy/ 

                          Anna Gallas – 7c  

„Wróbel: Ile to 

się trzeba 

naćwierkać, 

żeby przyszła 

wiosna.”  

Čapek Karel 

Str. 8 

Numer 5 



Liczba p to znane pojęcie nie tylko 

wśród matematyków czy fizyków. 
Zapewne każdy z was słyszał o tej 
magicznej liczbie, która jest jedyną 
mającą własne święto. Swoją popu-
larność zyskała dzięki temu, że jest 
niezbędna do obliczenia pola i obwo-
du koła. Za tym niepozornym symbo-
lem tak naprawdę kryje się trójka z 
nieskończonym rozwinięciem dzie-
siętnym, chociaż zazwyczaj ograni-
czamy się do takiego zapisu: 3,14, 
stąd obchodzimy to święto czternaste-
go dnia trzeciego miesiąca każdego 
roku. Samo święto nie jest tak hucz-
nie obchodzone w Polsce, jak w Sta-
nach Zjednoczonych, gdzie cieszy się 
największym zainteresowaniem. 
Amerykanie najczęściej pieką okrągłe 
ciasta w tym dniu, ponieważ wymo-
wa "pi" jest zbliżona do angielskiego 
"pie", co oznacza ciasto albo placek. 

 

 

 

 

Ciekawostki o liczbie p: 

- pierwszy raz święto było obchodzo-

ne w San Francisco w 1988 roku 

- od 2009 roku jest oficjalnym świę-

tem w Stanach Zjednoczonych 

- przybliżona wartość tej liczby jest 

wspomniana w Biblii 

- w 2005 roku padł rekord Guinnessa 

w recytowaniu kolejnych cyfr liczby 

p, który wynosi 83431 cyfr 

„Nieważne skąd 

czerpiesz 

pomysły – 

ważne dokąd 

Cię zawiodą.”  

 

 Jean-Luc 

Godard  

Str. 9 

Numer 5 

Święto liczby  - 14.03.2020r.  

Kolejne miasto, które chciałabym przedstawić to Praga. Jest to stolica i naj-
większe miasto Czech położone w zachodniej części kraju, leżące nad rzeką 
Wełtawą. W mieście znajdują się siedziby władz czeskich, licznych stowa-
rzyszeń oraz uczelnie wyższe, np.: Akademia Sztuk Scenicznych oraz wiele 
zabytków znajdujących się  na liście UNESCO.   
Pierwszymi mieszkańcami nad Wełtawą były plemiona celtyckie, osiedlające 
się tam około 500 roku p.n.e. Pierwsze słowiańskie plemiona dotarły na tere-
ny  czeskie około 500 roku. Od 973 roku Praga stała się siedzibą pierwszego 
biskupstwa na tamtych terenach. Szczególny rozkwit miasto osiągnęło za rzą-
dów Karola IV.  

Stolice po sąsiedzku- Praga  

                         Piotr Wasilewski 7c 



 Założył on pierwszy w Europie środkowej uniwersytet – Carolinum. 

  Pierwszą atrakcją Pragi, którą chciałabym przedstawić jest Loreta. To kom-

pleks barokowych budynków sakralnych usytuowany na Hradczanach 

(dzielnica w Pradze). Co godzinę wokół Lorety słyszany jest hejnał, grany 

przez 27 dzwonników. Głównym miejscem Lorety jest Santa Casa, czyli 

kopia świętego domu Marii z Nazaret znajdującego się we Włoszech. Le-

genda głosi, że Santa Casa został przemieszczony z Ziemi Świętej do Loreto 

we Włoszech przez anioły. Dlatego kopia powstała w Pradze przyciąga tak 

wielu zwiedzających. 

 Drugim miejscem Pragi godnym polecenia jest Most Karola.  Łączy dziel-
nice Malá Strana i Staré Město  rozdzielone przez Wełtawę i jest jedną z 
najczęściej odwiedzanych atrakcji w mieście. Most ma prawie 516 m długo-
ści i ok. 9,50 m szerokości. Zdobią go m.in. 17 ozdobnych łęków i wiele 
pamiątkowych figur. Początkowo nazywano go Kamiennym lub Praskim 
Mostem, ponieważ był jedynym mostem nad tą rzeką. Aktualnie jest otwarty 
tylko dla pieszych, a dawniej kursował tam tramwaj konny, tramwaj elek-
tryczny, a do 1965 ruch samochodowy.  
Jednym z symboli Pragi jest Brama Prochowa. Jest to gotycka brama miej-
ska mierząca 65 metrów. W 1475 rozpoczęto jej budowę na zlecenie Włady-
sława II Jagiellończyka. W jej sąsiedztwie znajdował się dwór Władysława. 
Po przeniesieniu siedziby królewskiej na Hradczany w roku 1483 brama 
utraciła swoje silne znaczenie. Dzisiejszą nazwę otrzymała w XVII i XVIII 
wieku, gdy stała się składem prochu. Aktualnie na bramie znajduje się taras 
widokowy, z którego można obserwować miasto.  

„Najważniejszy 

w każdym 

działaniu jest 

początek.”  

 

 Platon  

Str. 10 

Numer 5 



Miejscem, który każdy turysta powinien odwiedzić jest Archikatedra Świę-
tych Wita, Wacława i Wojciecha. Jest to siedziba arcybiskupów praskich i 
prymasa czeskiego, najpopularniejszy kościół Pragi. Umieszczony na wzgó-
rzu zamkowym Hradczany. Zawiera drogocenne arcydzieła, rzeźby nawet z 
XIV wieku.  Spoczywają tam ciała władców Czech. Siedziba budowana była 
w kilku etapach, 1344–1385r. i w latach 1870-1929. Architektura katedry jest 
bardzo zróżnicowana i nieregularna, przez co przyciąga do siebie wielu tury-
stów.  
Podsumowując, Praga to duże i urokliwe miasto, w którym nie sposób się nu-
dzić.  
 

Opracowano na podstawie: https://pl.wikipedia.org/wiki/Praga 

                                                                           Maria Lenkiewicz- 7c 

Kiedy wybierzemy się tam na spacer, 
na pewno musimy zobaczyć ławkę 
Schillera. W parku można podziwiać 
piękne stawy, gdzie pływają łabędzie 
i niewielkie wodospady. Drzewostan 
parkowy jest bardzo okazały. W par-
ku doliczono się 65 gatunków i od-
mian drzew oraz blisko 30 gatunków 
krzewów. Na jego terenie znajduje się 
również mały amfiteatr, nowoczesny 
plac zabaw oraz fontanny.  

Obok parku znajduje się Ogród Zo-
obotaniczny. W ogrodzie można zo-
baczyć wiele zwierząt np. surykatki, 
rysie, lamy, alpaki itp. Jest też groźny  
niedźwiedź i lękliwe kangury. 

Jednym z najbardziej zielonych 
miejsc w naszym mieście jest Park 
Miejski położony w dzielnicy Bydgo-
skie Przedmieście. Park zajmuje 25 
ha powierzchni, z czego 0,5 ha to ob-
szar wodny. Park jest typu angielskie-
go, został założony w 1817 roku i jest 
jednym z najstarszych publicznych 
parków miejskich w Polsce. Na po-
czątku XX wieku nazywano go La-
skiem przy Cegielni. Ostatecznie zo-
stał ukształtowany w latach dwudzie-
stych ubiegłego wieku. W 1997 roku 
Park Miejski został wpisany do reje-
stru zabytków.  

Na łonie natury w Toruniu -Park Miejski i Ogród Zoobotaniczny  

„Podróżnik, 

który nie potrafi 

obserwować, 

jest jak ptak 

pozbawiony 

skrzydeł.” 

Moslih Eddin 

Saadim 

Str. 11 

Numer 5 



Poza wybiegami dla zwierząt ogród 
posiada także: ptaszarnie, herpeta-
rium, staw oraz mini zoo. Na terenie 
ogrodu można podziwiać jedenaście 
pomników przyrody ożywionej np. 
platan klonolistny, miłorząb dwukla-
powy czy sosnę czarną. Toruński 
ogród odwiedza rocznie około 100 
tysięcy osób. Można posiedzieć na 
ławkach w cieniu starych drzew, sko-
rzystać z atrakcji placu zabaw dla 
dzieci i przyjść z klasą na lekcję przy-
rody. To doskonałe miejsce dla ro-
dzin i koneserów przyrody. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Źródła:http://www.turystyka.torun.pl/,https://

pl.wikipedia.org/wiki/
Park_Miejski_w_Toruniu,https://pl.wikipedia.org/
wiki/Ogr%C3%B3d_Zoobotaniczny_w_Toruniu 
 
 

                             Agnieszka Kozioł 7c 

„Tylko od nas 

zależy, czy 

będziemy ubożsi 

o jeden dzień, 

czy też bogatsi o 

to, czego w nim 

dokonaliśmy.”   

 Agnieszka 

Lisak 
Dlaczego sport jest dla nas ważny? 

Powszechnie przyjęło się uważać, że sport to zdrowie. Jednak każdy rodzaj 

sportu, od rugby po golfa, daje nam o wiele więcej korzyści niż samo zdro-

wie. Ludzie, którzy choć trochę się ruszają, mają lepszy humor, więcej ener-

gii i lepsze samopoczucie. 

Uprawianie sportu zmniejsza prawdopodobieństwo zapadnięcia na wiele róż-

nych chorób: 

- reguluje przemianę materii 

- wzmacnia system immunologiczny 

- zapobiega osteoporozie i innym schorzeniom kręgosłupa 

- obniża ciśnienie krwi 

Dodatkową korzyścią jest utrzymanie właściwej wagi poprzez zwiększoną 

podczas treningu szybkość spalania kalorii. 

Pomimo panującego obecnie przedwiośnia nie musimy rezygnować z aktyw-
ności fizycznej. Wymienione sporty można uprawiać cały rok. 

Str. 12 

Numer 5 



Bieganie poprawia naszą kondycję, sylwetkę i samopoczucie. Kolejnym plu-

sem biegania jest to, że niepotrzebne są do tego drogie sprzęty i można bie-

gać praktycznie wszędzie. 

Joga to ćwiczenia dla każdego. Poziom trudności można dostosować według 

wieku i sprawności fizycznej. Joga ma zbawienne działanie dla naszego mó-

zgu i układu nerwowego: uspokaja, łagodzi stres i reguluje krążenie. 

Taniec jest powszechną formą rekreacji szczególne wśród kobiet. Poprawia 
formę fizyczną, elastyczność ciała oraz poprawia postawę i równowagę ciała. 

Ciekawostki: 

1. Jedna gra w szachy może zająć 5949 ruchów podczas jednego meczu. 

2. W 1984 roku podczas meczu tenisowego kobiet miała miejsce najdłuższa 

wymiana, która trwała 29 minut. 

3. Największą ilością złotych medali w biegu na 800 metrów mogą pochwa-

lić się Kenijczycy. Jest ich niecałe 5 milionów (łącznie z biegami amatorski-

mi). 

Igrzyska olimpijskie odbyły się w państwach, które już dzisiaj nie istnieją. 
Było tak aż 3 razy. 

Sportowe rekordy Guinessa. 

1. Rekord na najdłuższy czas w pozycji deski (plank) należy do Amerykani-

na Georga Hooda, a wynosi on zawrotne 8 godzin 15 minut i 15 sekund. 

2. 26 stycznia 2020 roku świat obiegła tragiczna wiadomość o śmierci le-

gendy NBA Kobego Bryanta. Był on wyśmienity koszykarzem, który na 

swoim koncie posiadał wiele rekordów Guinessa. 28 stycznia 1997 roku po 

raz pierwszy wystąpił w lidze NBA w barwach Los Angeles Lakers, stając 

się najmłodszym zawodnikiem w historii rozgrywek w lidze NBA. 

3.   Amerykańskie Stowarzyszenie Puszczania Kaczek z siedzibą w Teksasie 
- to właśnie tam w 2013 roku Kurt Steiner ustanowił rekord Guinessa w ilo-
ści puszczonych kaczek na wodzie. Rekord wynosił 88 odbić o wodę. 
 

Podsumowując, jest wiele ciekawych dziedzin sportu, które każdemu są w 
stanie dać wiele przyjemności i zdrowia. Wystarczy tylko chcieć – „dla chęt-
nego nic trudnego”! 

                                                                       Jakub Dobrolubow-VII b 

„Różnica między 

niemożliwym a 

możliwym, leży 

w ludzkiej 

determinacji.”  

 Thomas 

Charles 

Lasorda 

  

Str. 13 
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25.02. bieżącego roku spotkałam się z 

uczennicą klasy 8c Ewą Lewandow-

ską, która jest zaliczana do najwybit-

niejszych sportowców naszej szkoły. 

-Witaj Ewo. Jesteś na progu kariery 

sportowej. Może opowiesz nam, jak 

zaczęła się twoja przygoda ze spor-

tem? 

-Jasne. Wszystko zaczęło się kiedy 

byłam w 3 klasie. Miałam bardzo du-

żo wolnego czasu, którego nie umia-

łam wykorzystać. Kilka dni przed fe-

riami do naszej klasy przyszedł trener 

hokeja na trawie, aby zaprosić nas na 

zajęcia. Stwierdziłam,że pójdę i zoba-

czę jak to wygląda i czy warto. Zaję-

cia bardzo mi się spodobały, więc 

postanowiłam, że zapiszę się do klu-

bu. 

-Jakie są Twoje największe osiągnię-

cia? 

-Ojejku… mam dosyć dużo osią-

gnięć, ale za największe mogę 

uznać:1. miejsce w turnieju hokeja na 

trawie w Poznaniu,1. miejsce w ogól-

nopolskim turnieju mikołajkowym 

oraz zostałam dwukrotnie najlepszą 

bramkarką turnieju. 

-Czy chcesz wiązać swoją przyszłość 

ze sportem? 

-Hm...trudne pytanie. Chciałabym 
kontynuować swoją przygodę z hoke-
jem, jednak nie wiążę z nim większej 
przyszłości. Na razie przynajmniej. 
-Czy masz jakieś rady dla początkują-
cych? 

-Przede wszystkim, nie zniechęcajcie 

się. To jest podstawowa zasada, jeżeli 

wogóle chcecie trenować sport. Do-

dam też, że trzeba być w tym wytrwa-

łym. Przecież Lewandowski nie zo-

stał tak dobrym piłkarzem z dnia na 

dzień. To wymaga wieloletniego wy-

siłku i determinacji. 

-Czy miałaś chwile zwątpienia? 

-Oczywiście, że tak. Nie znam żadne-

go sportowca, który nigdy nie zwątpił 

w siebie. Gdy byłam w 6 klasie nie 

wiedziałam, czy to, co robię ma sens. 

Chciałam już odpuścić, jednak zmo-

tywowała mnie chęć dostania się do 

polskiej kadry. 

-Czy trenujesz coś jeszcze oprócz ho-
keja? 
-Nie, trenuję tylko hokej, ale repre-
zentuję szkołę w innych dziedzinach 
tj.: koszykówka, piłka siatkowa, lek-
koatletyka, piłka ręczna oraz piłka 
nożna. 
-Czy chciałabyś trenować któryś z 
tych sportów? 

-Hm...bardzo lubię aktywność fizycz-
ną, jednak nie mam zamiaru trenować 
innych sportów. 
-Czy jesteś dumna ze swoich osią-
gnięć? 

-Jasne, że tak. Co prawda włożyłam 

w to bardzo dużo wysiłku i wiele cza-

su, ale uważam, że było warto. 

-Dziękuję, że poświęciłaś nam swój 

czas. Życzymy Ci dalszych sukcesów 

w sporcie. 

         Wiktoria Chmielewska  8c  

Moja przygoda z hokejem 

„Życiem rządzi 

pewna zabawna 

zasada – jeśli 

godzisz się tylko 

na najlepsze, 

bardzo często to 

dostajesz.”   

Somerset 

Maugham 

Str. 14 

Numer 5 



 Wiosna to chyba 

najprzyjemniej-

sza pora roku. 

Wszystko budzi 

się do życia, wo-

kół nas robi się 

zielono, a ptaki 

zaczynają dawać nam koncerty każ-

dego ranka.  

Idealną książką na początek tej pory 

roku są „Przygody Sindbada Żegla-

rza” autorstwa Bolesława Leśmiana. 

Jest to dosyć stara baśń, bo z 1913 r., 

co może nas specjalnie nie zachęcać 

do jej przeczytania, ale kiedy się już 

zacznie ją czytać, nie da się od niej 

oderwać.                                                                                

Sindbad jest żywiołowym, młodym 

mężczyzną. Prowadzi spokojne i za-

możne życie mieszkając w Bagdadzie 

razem ze swoim wujem poetą Tara-

bukiem. Pewnego dnia wiersze jego 

wuja przez przypadek porywają fale. 

Na dnie oceanu znajduje je Diabeł 

Morski i postanawia „uwolnić” 

Sindbada od szalonego poety. Zaczy-

na go nękać w snach namawiając  do 

podróży. Sindbad w końcu mu ulega i 

wyrusza w nieznane. Tak zaczyna się 

spirala jego przygód. Główny bohater 

trafia to w coraz bardziej dziwne, nie-

bezpieczne i magiczne zakątki świata. 

Raz  trafia do królestwa króla Miraża, 

innego razu na magnetyczną wyspę, 

albo spotyka Ptaka Rota.  

 
 

„Nie bójmy się 

wiosny, 

zmierzchów 

kwietniowych. 

Nie bójmy się 

wiosny, 

poranków 

majowych.”   

 

Elżbieta 

Horbaczewska  

Str. 15 
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Każda z przygód jest niesamowicie 
ciekawa i kolorowa, nieraz niebez-
pieczna, ale za każdym razem 
Sindbad poznaje i zakochuje się róż-
nych kobietach. Jednak jego historie 
miłosne nie kończą się szczęśliwie. 
Pełen życia młodzieniec w krótkich 
przerwach między podróżami wraca 
do Bagdadu, spędzając trochę czasu z 
wujem, jednak Diabłowi Morskiemu 
zawsze udaje się go zaciągnąć w ko-
lejną wyprawę. W końcu jednak  
Sindbadowi udaje się wyzwolić spod 
władzy Diabła i osiada na stałe w ro-
dzinnym mieście razem ze swoją wy-
branką Arkelą, wujem i jego żoną 
Barabakasentoryną.                                                                                        
Uważam, że ta książka nie ma żad-
nyh minusów i -szczerze mówiąc -  
jest jedną z moich ulubionych. Mimo 
iż znam już wszystkie historie na pa-
mięć, zawsze chętnie do niej wracam. 
Może się wydawać, że baśnie są dla 
małych dzieci, jednak tę może prze-
czytać osoba w każdym wieku. Co 
sprawia, że ta baśń jest tak niezwy-
kła? Jest kilka rzeczy. Po pierwsze to 
jej oryginalność. Każda przygoda 
Sindbada jest zupełnie inna, co po-
woduje, że czytelnik się nie nudzi. 
Nigdy nie możemy się spodziewać, 
gdzie Diabeł Morski zaprowadzi po-
dróżnika i jakie będą tam na niego 
czekać przygody. Autor w tym dziele 
wykazał się przede wszystkim swoją 
kreatywnością i nietuzinkowymi po-
mysłami. Po drugie to język.  

Z  SINDBADEM ZA PAN BRAT  



Jest on bardzo barwny, ale jednocze-

śnie da się go bez problemu zrozu-

mieć. Ilość nowych słów, które moż-

na poznać dzięki tej książce, jest na-

prawdę ogromna. Bolesław Leśmian 

nie przesada z opisami, ale każda hi-

storia dzięki słownictwu ma swoją 

unikalność. Po trzecie jest to komizm, 

który w tej baśni jest bardzo dobrze 

widoczny na przykładzie wuja Tara-

buka, który przez sytuację, gdy jego 

wiersze zostały zabrane przez fale, 

stara się znaleźć coraz to bezpiecz-

niejsze sposoby na przechowywanie 

swojej poezji. Nieraz zaśmiałam się, 

czytając o nowych sposobach wuja. 

 To świetny wybór na tę porę roku, 
ponieważ podczas wiosny wszystko 

na nowo ożywa, możemy znowu do-
strzec piękno świata, w którym żyje-
my, i warto sobie to umilić ciekawą i 
przyjemną lekturą, która jest niezwy-
kle kolorowa , bajkowa i… magiczna.  

 

 

 
 
 
 
 
 
          Bianka Robaczewska -7b  

,,Kiedy film  

zdobywa sukces, 

wówczas jest to 

interes, kiedy 

nie ma sukcesu 

– jest sztuką” 

Carlo Ponti 

Str. 16 

Numer 5 

Wszyscy jesteśmy karaluchami 

Recenzja filmu ,,Parasite’’ 

Myślę, że tego filmu nie da się 
nazwać ,,pięknym’’, dużo bar-
dziej pasuje określe-
nie ,,genialny’’. Film ,,Parasite’’ 
to nie tylko pierwszy południo-
wokoreański zdobywca Oscara i 
Złotej Palmy w Cannes, ale 
przede wszystkim rozgrywające 
się na naszych oczach arcydzieło 
obrazu, dźwięku i esencji sztuki 
filmowej. Jak napisał  Michał 
Walukiewicz z ,,Filmwebu’’: 
,,Członkowie ekranowej familii 
patrzą na świat z poziomu ryns-
oka’’ i ma on niewątpliwe rację.  



Od samego początku bohaterowie żerują na czyiś dobrach, widzimy jak pobie-
rają wifi od sąsiadów czy eksterminują robactwo w swoim domu zostawiając 
uchylone okna podczas miejskiej dezynfekcji. Życie rodziny ulega jednak 
gwałtownej zmianie. Ki-woo czyli spłukany student, dostaję prace jako kore-
petytor córki z bardzo bogatej rodziny Parków. Ki-woo od razu dostrzega oka-
zję i znajduje sposób na załatwienie pracy dla rodziny i znaczące poprawienie 
bytu całej rodziny. W ,,Pasożycie’’ nic nie jest przypadkowe. Każda scena jest 
stworzona z jasnym pomysłem, a każdy kadr współgra z określoną paletą ko-
lorów i narracją. Niektóre ze scen były złożone w tak skomplikowany sposób, 
że olśniewały udawaną prostotą. W filmie, reżyser Joon-ho Bong  cały czas 
nawiązuje do tytułu dzieła. Głównym celem wizualnym było jak największe 
upodobnienie bohaterów do karaluchów. Reżyser był w tym bardzo konse-
kwentny. Bohaterowie za każdym razem, kiedy wychylali się zza ściany, zu-
pełnie nie- ludzko, na początku wykładali ręce. Po wyłożeniu rąk i pokazaniu 
ich dopiero powoli wystawiali głowę. Najczęściej, również odczłowieczająco, 
w pierwszej kolejności widzieliśmy ich włosy, a dopiero później twarz, oczy i 
inne bardzo ważne elementy, potrzebne do rozpoznania drugiego człowieka. 

W jednej ze scen (na obrazku) aktorzy byli spe-
cjalnie okropnie mokrzy, ubrania nienaturalnie 
na nich wisiały i nawet ich kroki wydawały się 
dziwne, jakby bohaterowie wlekli za sobą wła-
sne nogi. Całą scenę uzupełniała muzyka, spra-
wiające wrażenie jakby z innej planety, pełna 

ostrych i kosmicznych dźwięków i czarna paleta barw, rozjaśniana tylko przez 
blado żółte światło W skupieniu oglądając film, odniosłem wrażenie, że reży-
ser umiejętnie odbiła piłeczkę pingpongową pomiędzy dwiema głównymi ro-
dzinami. Nie daje nam chwili na nadmier-
ne współczucie dla żadnej z rodzin i zacie-
ra wszelkie stereotypy i podziały pomiędzy 
wyższą i niższą grupą społeczną. Wręcz 
zadaje nam pytanie: Która grupa jest tak 
naprawdę wyższa czy niższa? I: czy to ma 
w ogóle znaczenie? To dzieło z pewnością zapada na długo w pamięci widza i 
skłania do wielu refleksji. Film jest zagmatwany w takim stopniu, że członko-
wie komitetu przyznającego Parasit-owi Oscara, mieli problem z określeniem 
gatunku filmu. Joon-ho Bong rzeczywiście bardzo zdolnie miesza gatunki fil-
mowe i na ekranie widzimy elementy dramatu, komedii czy nawet thilleru. 
Film polecam bardzo serdecznie, ponieważ rzeczywiście robi gigantyczne 
wrażenie. ,,Parasite” jest już dostępny w serwisie ,,Player”, za jedyne 15 zł. za 
48 godzin dostępu! 
     Antoni Kaszubowski 7c 

„Nie ma 

sposobu, by 

osiągnąć 

szczęście, 

szczęście jest 

drogą.”   
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„Wiosna ubiera 

drzewa, szkoda 

że nas nie 

przyodziewa.”  
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Dnia 17 grudnia 2019 roku raper na swoim Instagramie zamieścił wpis, który 

informuje odbiorców o tym, że Mateusz opuszcza wytwórnię BOR Records i 

zakłada własny label “GUGU”. Również w poście zapowiada nadejście nowej 

płyty “Dzieci Duchy” we współpracy z Kubim, Producentem, którego dokład-

na data, czyli 28 lutego tego roku ujawniła się później. W piątek 28 lutego o 

godzinie 00:00 na portalach muzycznych m.in. Spotify, Tidal czy Deezer po-

jawiły się wszystkie utwory tej płyty. Album składa się z 15 bardzo osobi-

stych kawałków, na których znajdziemy takich twórców jak Bedoes, Paluch, 

Sarius, Tymek, Białas, Kaz Bałagane, Coals i jego brat Rolex. Produkcją bi-

tów, tak jak napisałem wcześniej, zajął się Kubi Producent, a ich płyta poka-

zuje ich życiową formę. Kilka utworów, mianowicie “Kochaj Mnie”, “Noc 

Polarna”, “Dzieci Duchy”, “Na Osiedlu”, “FREESTYLE”, 

“OVERHYPE9000” i “Pali się” posiadają klip na YouTube. Na YouTube nie 

pojawił się utwór “Ćmy”, ale cała reszta dostępna jest na kanale GUGU.  

Według mnie płyta jest naprawdę bardzo dobra i wy-

daje mi się, że zajmie jedno z pierwszych miejsc na 

PopKillerze 2020. Jeśli chodzi o koncerty, to Simba 

pojawi się 8 maja tego roku w Toruniu w “Od No-

wie”, a wszystkie inne koncerty są na jego Instagra-

mie. 

                    Karol Demski-7c  

W magicznym świecie gier  

Witajcie. Dzisiaj opowiem wam o kilku grach, które swoją premie-

rę mają w marcu 2020.  

Borderlands 3 

Borderlands 3 to trzecia główna odsłona uznanej serii strzelanek FPP z ele-

mentami RPG, która znacząco przyczyniła się do wyodrębnienia gatunku tzw. 

looter shooterów (należą do niego również takie produkcje jak, Tom Clancy’s 

The Division Anthem czy Warframe. Produkcja wprowadza szereg zmian i 

usprawnień do znanej formuły. Za opracowanie i wydanie tego tytułu odpo-

wiada firma Gearbox Software (autorzy poprzednich części cyklu, a także 

m.in. serii Brother In Arms).Trzecia główna odsłona słynnej serii Borderlands; 

Szpaku z nowym materiałem - “Dzieci Duchy” 



„Bogaty - to nie 

ten, kto ma dużo 

pieniędzy, lecz 

ten, kto może 

sobie pozwolić 

na życie wśród 

uroków, jakie 

roztacza 

wczesna 

wiosna.”  
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pełna humoru i nastawiona na zabawę w kooperacji strzelanka FPP z silnym 

pierwiastkiem RPG. Akcja trójki toczy się kilka lat po wydarzeniach z Border-

lands 2. Premiera na PS4, Xbox One oraz na serwisie Steam odbędzie się 13 

marca. 

Doom Eternal 

Jedną z gwiazd marca jest Doom Eternal, strzelanka, na którą czekali chyba 

wszyscy fani świetnie przyjętego Dooma z 2016 roku. Gra zaoferuje więcej 

możliwości, lepszy silnik graficzny, pozwalający generować nawet 1000 kla-

tek na sekundę, ale przede wszystkim nowe przygody Doom Slayera. Razem z 

nią do sprzedaży trafi też Doom 64, czyli reedycja gry wydajnej w 1997 roku 

na konsolę Nintendo 64. Premiera na PC odbędzie się 20 marca. 

Half-life: Alyx 

Half-Life: Alyx to kolejna część niesamowicie popularnego cyklu stworzone-

go przez Valve. Tym razem mamy jednak do czynienia z grą VR, do której 

uruchomienia niezbędne będą odpowiednie gogle. Jeśli chodzi o fabułę, to nie 

jest to epizodyczna lub poboczna opowieść, a pełnoprawna kontynuacja po-

przednich odsłon gier z serii Half-Life. Premiera na PC odbędzie się 23 marca. 

 

Ori and the Will of the Wisps 

Ori and the Will of the Wisps to kontynuacja gry Ori and the Blind Forest o 

przygodach tytułowego duszka imieniem Ori, który tym razem opuszcza gra-

nice lasu Nibel, aby odkryć swoje przeznaczenie. Podobnie jak w przypadku 

pierwowzoru, mamy tu do czynienia z urokliwą grą platformową. Podczas gry 

będziemy musieli wykazać się nie tylko zręcznością, ale również sprytem, 

szczególnie podczas omijania pułapek i rozwiązywania licznych zagadek lo-

gicznych. Premiera gry na PC oraz Xbox One odbędzie się 11 marca 

Poza tym chciałbym poinformować osoby, które jeszcze o tym nie słysza-
ły, że przez zagrożenie koronawirusem na IEM 2020 nie była dozwolona 
publiczność. Wiele osób oraz firm straciło pieniądze, niektórzy jednak 
stali pod „spodkiem” i dobrze się bawili wraz z innymi. 
 
Źródła: GRYonline, PClab, PCworld, Android. 

 

       Kajetan Matusiak-7c  



 

Niebo włożyło turban obłoczny z jaskółką, 
Jabłonie stoją w wielkich kapeluszach z kwiatów 

Szeptania pogłaskania lecą z pyłem kwiatów 
Omijając twarz moją jako liść pożółkłą. 

 
Lipy stroją się w jedwab zielony i nowy, 

Jak biżuteria szczęścia płoną sznury kwiatów 
Pocałunki żeglują na muzyce kwiatów 

Mijając moją szyję w szaliku włóczkowym. 
 

Zamknę najszczelniej serce przed śpiewem słowika 
I pójdę przez gąszcz kwitnień, rozkwitów, kwiatów, 

Przez chmury całowanych, kołysanych kwiatów, 
Nie śmiąc przypiąć do piersi fijołka czy storczyka. 

 
Pod modną parasolką świat w śmiechu się trzęsie. 

Patrzy zabójczym okiem zza bukietu kwiatów, 
Ma we krwi wszystkie wonie, wszystkie gwiazdy światów, 

I ma mnie, jak bezwiedną, zimną łzę na rzęsie. 

Maria Pawlikowska – Jasnorzewska  „Babcia na wiosnę” 

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


