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Jak działają wirusy i jak im zapobiegać? 

 Krótko o wirusach 

 
Wirus, a z łaciny virus(trucizna, jad) to małe, złożone cząstki organiczne, 

które nie posiadają budowy komórkowej. Wirusy zbudowane są z kwasów 

nukleinowych i białka. Kwasy nukleinowe stanowią materiał genetyczny wi-

rusa, lecz białko tworzy otoczkę wirusa tzw. kapsyd. Wirusy nie są zdolne 

do samodzielnego rozmnażania się - rozmnażają się wewnątrz komórek go-

spodarza. Wirusy wywołują wiele infekcji, najczęściej są to infekcje dróg 

oddechowych.  

 
Jak działają wirusy? 

 
1. Wniknięcie wirusa do wnętrza komórki gospodarza – rozpoczęcie infekcji. 

Wirus przyłącza się do błony komórkowej, a następnie przedostaje się do 

wnętrza komórki gospodarza.  

2. Wprowadzenie materiału genetycznego do jądra komórki. 

W komórce wirus zostaje rozłożony na kwas nukleinowy oraz białko. Uwol-

niony materiał genetyczny wirusa (RNA lub DNA) zostaje wprowadzony do 

jądra komórki gospodarza. Kwas nukleinowy zawiera informacje niezbędne 

do namnażania się wirusa.  

3. Namnażanie się wirusa (replikacja) – powstanie wirusów potomnych. 

Materiał genetyczny wirusa przejmuje kontrolę nad metabolizmem komórki, 
zmuszając ja do wytworzenia wirusów potomnych. Zachodzi synteza kwasu 
nukleinowego wirusa i białek otoczki wirusa. Kwas nukleinowy i białka 
(elementy składowe wirusa) łączą się ze sobą i powstają wirusy potomne. 
4. Rozpad komórki gospodarza (liza komórki) – uwalnianie wirusów. 

Wirusy potomne atakują komórkę gospodarza. W zakażonej komórce docho-
dzi do zahamowania syntezy białek i kwasów nukleinowych, co prowadzi do 
rozpadu komórki gospodarza. Zakażona komórka ulega zniszczeniu i ob-
umiera uwalniając wirusy potomne, które zakażają kolejne komórki gospo-
darza.  
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Jak skutecznie przeciwdziałać wirusom? 

 
1. Higiena oraz właściwe mycie  rąk. 

 

 Zakrywać nos i usta jednorazową chusteczką higieniczną podczas kicha-

nia, kaszlu. Jeśli nie masz chusteczki zakrywaj nos i usta przedramieniem. 

 Wyrzucić chusteczkę zaraz po jej zużyciu. 

 Z objawami przeziębienia lepiej pozostać w domu. 

 Unikać dotykania nosa i ust nieumytymi rękoma, szczególnie poza do-

mem. 

 Częste mycie rąk ciepłą wodą z mydłem (około 20 sekund). 

Wietrzenie pomieszczeń w chłodne dni minimum 3-4 razy dziennie po 10 mi-
nut. 
2. Zbilansowana i zróżnicowana dieta. 

Odpowiednia dieta dziecka powinna być różnorodna i zawierać składniki po-

karmowe pochodzące z różnych źródeł. Ważne jest dostarczanie różnorod-

nych witamin, mikro i makro elementów pochodzenia naturalnego mięso, ry-

by, nabiał, kasze, ryż, jajka, warzywa, owoce, orzechy. Nie bez znaczenia jest 

odpowiednie nawodnienie. Warto pamiętać, że najlepszym napojem dla każ-

dego jest woda.  

3. Sen i odpoczynek. 

Dla każdego organizmu konieczna jest odpowiednia ilość wypoczynku w cią-

gu doby. Dzienne zapotrzebowanie na sen dzieci i młodzieży to około 9-11 

godzin dziennie.  

4. Szczepienia ochronne. 

Są niezbędne w prawidłowym budowaniu odporności dziecka. Chronią przed 

groźnymi chorobami i ich powikłaniami. Niestety, w obecnej chwili wszelkie 

szczepienia są wstrzymane. 

5. Aktywność na świeżym powietrzu. 

Codziennie spędzona godzina zabawy, spaceru na świeżym powietrzu ma 

zbawienny wpływ na prawidłowe funkcjonowanie układu oddechowego. Bło-

na śluzowa dróg oddechowych  lepiej funkcjonuje i regeneruje się, gdy jest 

nawilżona chłodnym, rześkim powietrzem. Niestety, w obecnej chwili musi-

my się zadowolić otworzeniem okna.  

 

„Cierpienie 

uczy 

odróżniać 

rzeczy 

istotne od 

nieistotnych.

” 

H.Elzenberg 
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Zarazo… precz!, czyli jak w dawnych wiekach walczono z 
powietrzem morowym i wirusami. 

Ziemie polskie przez wieki były pu-
stoszone epidemiami chorób zakaź-
nych. Powszechny strach przed pla-
gami jest widoczny w pieśniach reli-
gijnych oraz obrzędach, które miały 
odpędzić morowe powietrze. Polacy 
żyli w nieustannym zagrożeniu nie-
mal do drugiej połowy XX wieku. 
Klęski żywiołowe, wśród których 

największą grozę budziły epidemie, 
nawiedzały Europę oraz Polskę przez 
długie stulecia. Pierwsze wzmianki 
źródłowe o chorobach zakaźnych na 
ziemiach polskich dotyczą początku 
XI wieku. Jak pisał kronikarz Jan 
Długosz "Głód, mór i zaraza okropne 
panował tymi czasy nie tylko w Pol-
sce, ale i w całym prawie świecie". 

„Przyroda  

jest lekarzem 

dla  

wszelkich  

chorób.”-  

 

Hipokrates 
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Ciekawe informacje o koronawirusie 

 emisja chińskiego węgla w okresie od 3 do 23 lutego względem analogicz-

nego okresu w 2019 r. zmniejszyła się 150 miliardów ton 

 Chiny stały się trzecim największym rynkiem coca-coli na świecie. Firma 

przewiduje, że koronawirus zredukuje jej zyski z każdej akcji o 1 lub 2 centy 

w pierwszym kwartale bieżącego roku. 

 W okresie epidemii zaleca się pozostanie w domu. Wykorzystują to chiń-

scy gracze, którzy w okresie chińskiego nowego roku szturmowali serwisy 

streamingowe oraz gier wideo. Liczba osób korzystających z nich w porówna-

niu z ubiegłym rokiem znacznie wzrosła. 

 Zauważalny jest spadek popularności chińskich restauracji w porównaniu 

z amerykańskimi. Wzięto pod uwagę m.in. liczbę rezerwacji, zamówień do 

domu, odwiedzin witryn internetowych. Pojawiło się wiele teorii o wzroście 

ksenofobii względem Chin. 

Od początku 2020 r. znaczny spadek majątku odnotowali liczni miliarderzy. 

Wśród nich wymienia się m.in. Sheldona Adelsona - właściciela kasyn w Las 

Vegas, Micky'egoArisona - szefa Carnival Corporation zajmującego się rejsa-

mi wycieczkowymi, Terry'egoGou - szefa Foxconn oraz SteliosaHaji-Ioannou, 

założyciela linii easyJet. 

 

 

     Koronawirus 

 

 

Mieszko Jankowski -7b  



Lęk przed wszechobecną śmiercią, w 
szczególności nagłą, nieustannie to-
warzyszył ludziom późnego średnio-
wiecza. Widać to na przykładzie po-
pularności traktatów nauczających 
"dobrego umierania" albo w najważ-
niejszym polskim utworze poetyckim 
średniowiecza – "Rozmowach mi-
strza Polikarpa ze Śmiercią". Najbar-
dziej katastrofalna epidemia dżumy w 
Europie miała miejsce w późnym śre-
dniowieczu. Nazywana „czarną 
śmiercią”, zaczęła się pojawiać w po-
łudniowej części kontynentu, w zatło-
czonych śródziemnomorskich portach 
od około 1347 r. Nie wiadomo, jakie 
rozmiary kataklizm przybrał w Toru-
niu. Jednak jako miasto hanzeatyckie, 
połączone siecią szlaków handlo-
wych, Toruń musiał mieć kontakty z 
innymi wielkimi ośrodkami handlo-
wymi całej Europy, stąd też „czarna 
śmierć” i do niego zawitała. Miasta 
objęte epidemią zatrudniały lekarzy 
do obsługi chorych. Ówczesny po-
ziom wiedzy medycznej sprawiał, że 
lekarze i uczeni nie byli w stanie 
określić dokładnych przyczyn zarazy. 
Uciekano się więc do specyficznych 
lekarstw tworzonych w oparciu o zio-
ła mające właściwości bakteriobój-
cze, takie jak czosnek, rozmaryn, 

kminek, które 
mieszano z octem 
winnym. Okadza-
no chorych dy-
mem  i zalecano 
leżenia raz na jed-
nym, raz na dru-
gim boku. Toruń 
już od XVI w. był 

prężnym ośrodkiem produkcji tzw. 

driakwi (teriaku), specyfiku, który był 
powszechnie określany jako uniwer-
salna odtrutka i antidotum o szero-
kich właściwościach leczniczych. By-
ła to mieszanina ziół, żywic, miodu, 
opium, jadu żmii i innych substancji. 
Aby uchronić medyków przed zaka-
żeniem, wymyślono dla lekarzy spe-
cjalny, dość przerażający strój. 
Lekarze nosili długie płaszcze z cięż-
kiego materiału pokrytego woskiem. 
Na twarzach mieli charakterystyczne 
maski z długim dziobem. Teraz wy-
glądają one dość dziwnie. Jednak ich 
wygląd i konstrukcja były całkiem 
sensowne. Dziób maski wypełniany 
był sianem i mieszankami wonnych 
ziół, mających pełnić funkcje filtru i 
powstrzymywać „zgniłe powietrze”. 
Dodatkowo lekarze, by ograniczyć 
kontakt z chorymi, posiadali drewnia-
ne laski – za ich pośrednictwem doty-
kali chorego i stawiali diagnozę. 

 
Doktor Dżuma, przykładowy strój 
lekarza z czasów epidemii dżumy w 
XVII-XVIII w. Wystawa w toruńskim 
Muzeum Etnograficznym w 2016 
r. (Fot. Mikołaj Kuras) 

 

 

  

„Co za 

bzdura, że 

cierpienie 

wzbogaca. 

Znacznie 

więcej 

uczymy się, 

kiedy 

jesteśmy 

szczęśliwi” – 

F.Sagan 

Str. 4 

Numer 6 



W Toruniu już od średniowiecza 

funkcjonowało kilka szpitali. Zakła-

dane najczęściej poza murami miasta 

– takie jak św. Jerzego czy św. Ducha 

na nabrzeżu wiślanym. Był też szpital 

św. Piotra i Pawła (przy ul. Wielkie 

Garbary) oraz św. Katarzyny na 

przedmieściu nowomiejskim. Włoda-

rze miast szybko zrozumieli, że jedną 

z przyczyn szerzących się epidemii 

jest zanieczyszczona woda. Stąd bu-

dowa kanałów doprowadzających 

wodę do miasta z innych ujęć, niż to, 

do którego spływają ścieki. W Toru-

niu takim ujęciem wody pitnej stała 

się Drwęca, której wody popłynęły 

Strugą Toruńską.Struga ta do XIII 

w. uchodziła wyłącznie do rze-

ki Drwęcy, potem Krzyżacy dokonali 

rozdziału wód Strugi Toruńskiej, 

część kierując wykonanym przez sie-

bie sztucznym kanałem do Toru-

nia. Rzeka uchodzi do Wisły dwiema 

odnogami. Pierwsza odnoga pod ul. 

Uniwersytecką biegnie do pozostało-

ści kościoła podominikańskiego, dalej 

pod średniowiecznym Mostem Pau-

lińskim, ulicą Strumykową w kierun-

ku przedzamcza zamku krzyżackiego. 

Druga odnoga płynąc przez tere-

ny Muzeum Etnograficznego, ma ko-

ryto w osi ulicy Czerwona Droga 

(nazwa ze względu na czerwone łoży-

sko rzeki) dawne ogródki jordanow-

skie, a następnie wychodzi na po-

wierzchnię za Placem Rapackiego w 

tzw. Dolinie Marzeń. Według źródeł, 

podobne pochodzenie ma kanał Tryn-

ka w Grudziądzu.Został zaprojekto-

wany przez Mikołaja Kopernika w 

czasie jego pobytu w tym mieście na 

Sejmiku Generalnym Prus Królew-

skich w 1522 r.  Dostarczał wody pit-

nej mieszkańcom z przepływającej 

niedaleko rzeki Osy. Otwarcie kanału 

nastąpiło w 1552 r., podczas pobytu 

króla Zygmunta Augusta w Grudzią-

dzu. W kolejnych stuleciach, między 

XVI-XVIIIw., Toruń nawiedzały epi-

demie jeszcze 16-krotnie. 

W czasie epidemii Rada Miasta w 

Toruniu wydawała specjalne uchwa-

ły. Najważniejszą zasadą wszelkich 

uchwał rady miejskiej była kwaran-

tanna stosowana wobec zarażonych 

mieszkańców. Zarządzenia zawierały 

zarówno opisy działań o charakterze 

profilaktycznym, do których należało 

dezynfekowanie pomieszczeń po-

przez okadzanie ziołami, zmienianie 

bielizny i ubrania, jak i zalecenia me-

dyczne i farmaceutyczne. Domy, w 

których znajdował się ktoś zakażony 

były oznaczane poprzez namalowanie 

białego krzyża. Ciała zmarłych wraz 

z ubraniami i rzeczami był palone. 

Obok racjonalnych wskazówek do-

strzec możemy informacje o charak-

terze quasi-medycznym oraz magicz-

nym, jak noszenie amuletów. 

Gdy do Torunia dochodziły wieści o 

zbliżaniu się zarazy, sposobem walki 

z rozprzestrzenianiem się epidemii  

było wywieszanie zarządzenia o za-

kazie przywożenia do Torunia zaka-

żonych towarów takich jak wełna, 

futra, pierze, skóra.  

"Bez 

matematyki, 

jesteśmy 

ślepi."- 

Alain 

Badiou 
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Ponadto rajcy zakazywali wjazdu ob-

cym na przedmieścia i do miasta. 

Wymagali od przyjezdnych specjal-

nych paszportów, w których 

uwzględniono opis danej osoby, kolor 

włosów, ubiór, wzrost. Dokument 

taki miał zawierać także informacje 

na temat odbytych noclegów w trak-

cie wędrówki do Torunia, dzięki cze-

mu można było skontrolować podróż-

nego, czy znajdował się na terenach 

objętych zarazą. Inną próbą obrony 

przed  epidemiami było stawianie 

tzw. krzyży cholerycznych, zwanych 

również morowymi. Często przybie-

rały formę z dwoma poprzecznymi 

ramionami i miały na celu ochronę 

przed zarazami. 

Śmiertelne epidemie nie skończyły 

się z końcem epoki staropolskiej. Mi-

mo iż dżuma wygasła w XVIII w., to 

pierwsza połowa wieku XIX przynio-

sła inne zagrożenie w postaci cholery. 

Zmagano się z nią do połowy tego 

stulecia, a pamiątką po niej są liczne 

cmentarze choleryczne zakładane po-

za murami miasta, jak na przykład na 

Mokrem, czy leżące w podtoruńskich 

miejscowościach.  

Od kilku wieków ludzkość zmaga się 

również z epidemiami grypy. 

Największe epidemie grypy: 

- koniec XVI wieku - pandemia obej-

mująca Europę, Azję i Afrykę 

- lata 1729-1730 - kolejna pandemia, 

która tym razem przedostała się też 

do Ameryki; w listopadzie 1729 roku 

zanotowano pojawienie się grypy w 

Polsce 

- lata 1781-1782 - pandemia na nie-

spotykaną wcześniej skalę rozpoczęła 

się w Chinach - lata 1889-1891 - ko-

lejna pandemia. 

Najbardziej zjadliwa grypa pojawiła 

się po I wojnie światowej i pochodzi-

ła od ptaków. Był to szczep H1N1, 

który wywołał pandemię choroby na-

zwanej hiszpanką. W latach 1918–

1919 przez świat przetoczyły się jej 3 

fale. Ocenia się, że wywołała ponad 

500 mln zachorowań i pochłonęła 50-

100 mln ofiar, dużo więcej niż I woj-

na światowa. Do Europy sprowadzili 

ją amerykańscy żołnierze. Jako że 

główne ich transporty docierały do 

portów Francji, kraj ten stał się wylę-

garnią śmiertelnej zarazy. Początko-

wo sądzono, że przyszła z Hiszpanii, 

stąd jej nazwa. 

Mniej groźne epidemie grypy zanoto-

wano na świecie jeszcze pod koniec 

lat 50. (grypa azjatycka, około milio-

na zgonów) oraz 10 lat później (grypa 

hongkong). 

Źródła: Wikipedia, Polskie Radio, Gazeta Wyborcza, 

Nauklove,https://nowosci.com.pl/hiszpanska-zaraza-w-

miescie-naszem/ar/11079564 

Po-
mnik 
toruń-
skiej 
pta-
siej 
grypy

     
  Anna Gallas -7c 

„Geniusz to 

wieczna 

cierpliwość.” 

- Michał 

Anioł 
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Koronawirus w liczbach 

„Mierząc się 

z przeszkodą, 

człowiek 

poznaje 

samego 

siebie”- 

 A.de Saint-

Exupery 

Str. 7 

Numer 6 

W tym artykule postaram się wyjaśnić kilka matematycznych nieścisłości 

związanych z dobrze nam znanym koronawirusem. W trudnym czasie pande-

mii większość z nas na bieżąco sprawdza statystyki zakażeń i zgonów, lecz 

wcale nie warto skupiać na nich uwagi. Prostym wyjaśnieniem jest czas trwa-

nia, w którym badane są próbki. Na przykład, gdy czas badania próbki wynosi 

trzy dni, to statystyki, które dostępne są w mediach wcale nie są aktualne tylko 

pochodzą właśnie z przed tych przykładowych trzech dni. Dlatego osobiście 

nie polecam ciągle śledzić liczby zakażeń i zgonów, ponieważ nie są one do 

końca wiarygodne. Również ciekawym tematem jest samo rozprzestrzenianie 

się tego wirusa i związany z tym ciągły wzrost zachorowań. Z najnowszych 

badań wynika, że jedna osoba, która nie będzie przebywać w izolacji, dziennie 

może zarazić od dwóch do czterech osób. Może te liczby nie wydają się duże, 

ale kiedy weźmiemy pod uwagę dłuższy okres czasu, to wtedy te liczby są o 

wiele większe. Z kolei biorąc pod uwagę miesiąc, to tylko od tej jednej osoby 

może zarazić się około 400 osób, licząc, że zarażającym jest tylko ta jedna oso-

ba. Oczywiście w rzeczywistości jest o wiele gorzej, ponieważ każdy zakażony 

zaraża i niestety w takim przypadku liczba zakażonych rośnie bardzo dyna-

micznie. Właśnie dlatego izolacja takich osób jest ważna, ponieważ to jest, pó-

ki co, jedyny sposób na zatrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa. Należy jesz-

cze wyjaśnić jedną nieścisłość dotyczącą porównywania liczb zakażeń i zgo-

nów do populacji w danym kraju. Nie należy rozumować w taki sposób, że im 

więcej mieszkańców w danym państwie, tym więcej zakażonych lub zgonów. 

Tak naprawdę statystyki w różnych krajach zależą wyłącznie od zastosowa-

nych środków ostrożności, bądź ich braku. 

Dodam jeszcze kilka zagadek logicznych dla 

tych, którym doskwiera nuda. Odpowiedzi do 

poniższych zagadek będą dostępne w kolejnym 

numerze gazetki. 

Zagadka 1: Ile razy można odjąć 1 od 100? 

Zagadka 2: Dwaj ojcowie zabrali swoich synów na ryby. Każdy ojciec i syn 

złapali po jednej rybie, ale kiedy wrócili do obozu zastali tylko trzy ryby. Jak 

to mogło się stać? (Żadna ryba nie została zjedzona, zgubiona lub wyrzucona). 

Zagadka 3: Masz pokroić tort urodzinowy. Każdy z 8 gości chce otrzymać ka-

wałek takiej samej wielkości. Tort możesz przekroić tylko 3 razy. Jak to zro-

bić? 

Rozwiązania zagadek na końcu numeru. 

                                       Piotr Wasilewski – 7c  



Podczas kwaran-
tanny nuda doty-
ka każdego z nas. 
Nie mamy już co 
ze sobą zrobić-
chodzimy po do-
mu w nadziei, że 

nagle dostaniemy komunikat, że mo-
żemy wyjść bezproblemowo z do-
mu.  Jednak jeszcze trochę jesteśmy 
skazani na przebywanie w środku. 
Tak dużo wolnego czasu możemy 
jednak przeznaczyć na refleksje i 
przemyślenia, dlatego książką, która 
może zabić naszą nudę oraz nad którą 
będziemy mogli się dosadnie zastano-
wić jest „Nienawiść, którą dajesz” 
autorstwa Angie  Thomas. 
Główną bohaterką jest 16 letnia czar-
noskóra Starr. Mieszka razem z rodzi-
ną na przedmieściach, w dzielnicy 
Garden Heights. Życie nastolatki nie 
jest jednak łatwe, ponieważ musi żon-
glować swoją osobowością między 
dwoma zupełnie różnymi światami - 
„czarną” dzielnicą gdzie mieszka i 
„białą” tam gdzie chodzi do szkoły. 
Nie chce się zachowywać w szkole 
tak jak w domu, ponieważ obawia się, 
że ludzie ze szkoły przyjmą dla niej 
stereotyp czarnej córki byłego gang-
stera. Pewnego razu dziewczyna wy-
biera się na imprezę, gdzie spotyka 
swojego kolegę z dzieciństwa - Kha-
lila. Wracając razem samochodem z 
imprezy, zauważają policję jadącą za 
nimi, mimo tego, że nie popełnili żad-
nego wykroczenia. Zatrzymują się, a 
policjant każe Khalilowi pokazać do-
kumenty, wysiąść z auta i się nie ru-
szać. Chłopak poruszył się, chcąc 
sprawdzić, czy ze Starr siedzącą w 

samochodzie wszystko w porządku, 
jednak nie zdążył-policjant zastrzelił 
go bez żadnych podstaw na oczach 
jego przyjaciółki. Od tamtego czasu 
życie dziewczyny zupełnie się zmie-
nia. Policjant zabił go, tylko przez 
kolor jego skóry, czego dziewczyna 
nie może pojąć. W świecie Starr nikt 
nie jest za młody na aresztowanie czy 
nawet śmierć. Dlatego każdego dnia 
będąc czarnoskórą odczuwa obawy i 
niepokój. Na początku nastolatka wa-
ha się i boi o tym mówić, ale w końcu 
stwierdza, że nie chce, by biali ludzie 
tak traktowali osoby o jej kolorze 
skóry, przerywa milczenie i zaczyna 
walczyć o prawa ludzi takich jak 
ona.   Ta powieść niesamowicie 
otwiera nam oczy na świat. Pokazuje, 
że rasizm jest naprawdę bardzo du-
żym problemem na świecie (tutaj 
akurat ukazany w USA) i w żadnym 
wypadku nie należy go lekceważyć. 
W książce padło zdanie : „widzisz 
białego mężczyznę w garniturze, ja-
dącego swoim lśniącym mercedesem 
i czarnego chłopaka w podkoszulku 
słuchającego rapu. Kogo szybciej byś 
zastrzelił?” Mimo tego, że sytuacja 
osób o ciemnym kolorze skóry zmie-
niła się o wiele na lepsze, niż to było 
kiedyś, to jednak często możemy za-
uważyć ludzi patrzących się z pewną 
odrazą na czarnoskórych. Niby pro-
sta, w wielu momentach zabawna po-
wieść dla nastolatków, zwraca uwagę 
na poważne problemy współczesnego 
świata. Pozwala nam przemyśleć wła-
sne zachowanie ale i funkcjonowanie 
społeczeństwa. Dzięki niej mamy 
możliwość poczuć tę nierówność, 
która spotyka tak wielu.  

Lektury na czas kwarantanny 

„Wielkość 

człowieka 

polega na jego 

postanowieni

u, by być 

silniejszym 

niż warunki 

czasu i 

życia.”-

A.Camus 
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powieść dla nastolatków, zwraca 

uwagę na poważne problemy współ-

czesnego świata. Pozwala nam prze-

myśleć własne zachowanie ale i funk-

cjonowanie społeczeństwa. Dzięki 

niej mamy możliwość poczuć tę nie-

równość, która spotyka tak wielu. Jest 

ona skierowana głównie do młodych 

osób, a autorce dobrze udaje się do 

nich dotrzeć, dzięki młodzieżowemu 

językowi oraz sytuacjach z życia co-

dziennego spotykających już wszyst-

kich, nie tylko czarnoskórych, bo 

oprócz tak ważnych tematów poru-

szanych w tej powieści opowiada ona 

też o przyjaźni i zwykłym życiu osób 

w naszym wieku. Krytycy i magazy-

ny również są zgodni co do świetno-

ści tej książki : „Poruszająco auten-

tyczna” - Publishers Weekly,  „Cud 

wiarygodności”- Booklist, „Mocna, 

prowokująca powieść”- Horn Book, 

„Nieustraszenie szczera i poruszająco 

ludzka. Każdy powinien przeczytać tę 

książkę”- Becky Albertalli. Do tego 

„Nienawiść, którą dajesz” jest rów-

nież bestsellerem New York Timesa, 

a na jej postawie w 2018 roku został 

stworzony film o tym samym tytule, 

chociaż osobiście uważam, że nie od-

daje on do końca całego problemu. 

Autorka po prostu bardzo dobrze się 

spisała, bo pisanie o takich rzeczach 

to nie jest wcale takie „hop siup”. Jest 

to jej debiutancka powieść, więc tym 

bardziej zrobiła bardzo dobrą robotę.  

 

     Bianka Robaczewska 7B 

„Granice 

mojego 

języka są 

granicami 

mojego 

świata”- 

Ludwig 

Wittgenstei

n 
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Jeden wspólny los 

Dzisiaj, kiedy włączamy telewizor,słyszymy same złe informacje. W dobie 
pandemii, kiedymusimy wykazać się prawdziwym człowieczeństwem, empatia 
i solidarność powinny byćtym, co nas określa. Od ponad pół wieku nie było 
sytuacji, by tak wiele zależało odwspólnego działania. Lecz dziś to właśnie my 
stajemy przed takim wyzwaniem. Nigdyjeszcze nie było tak, że tylko działania 
wspólne mogą nas do czegoś doprowadzić, lecz dzisiajstajemy właśnie przed 
takim wyzwaniem. Jak mamy to zrobić? Jak solidaryzować sięz innymi, gdy 
wydaje się to niezwykle trudne? Tutaj z pomocą przychodzą nam postacie- 
przykłady literackie. Weźmy na przykład człowieka, który ma wszystko: pie-
niądze, pozycję społeczną i zapewniony byt. Nawet on, z osoby ponurej i nie-
przystępnej potrafisię zmienić w kogoś o dobrym sercu, gdy wytknie mu się 
jego błędy i pokaże, że dzięki temu,co posiada, może pomagać biedniejszym 
od siebie, a tym samym i zyskać spokój duszy.Mowa oczywiście o Scrooge’u, 
bohaterze „Opowieści wigilijnej” Charlesa Dickensa. Tenkrótki utwór pokazu-
je niecodzienną przemianę postaci. Aspołeczny mężczyzna zmienił całeswoje 
dotychczasowe życie; strach przed wieczną karą doprowadził do tego, że po-
święcił onwszystkie swoje siły pomocy tym, którzy jej potrzebowali.  



Co prawda, można zastanawiaćsię, z czego wynikała przemiana Scrooge’a. 

Jedni z pewnością zarzuciliby mu wyrachowaniei egoizm. Jeśli jednak zasta-

nowić się nad całościowym aspektem utworu, wówczas nie wolnopominąć 

tytułu. A mowa w nim o Wigilii. To czas magiczny, czas cudów. Jeden z nich 

miałwłaśnie miejsce w życiu starszego człowieka i na zawsze odmienił jego 

wnętrze. Jegoprzemiana z pewnością jest głęboka, a co za tym idzie – trwała. 

Scrooge stał się empatyczny,solidaryzował się z tymi, dla których los nie był 

tak łaskawy, bo odkrył, na czym polegaprawdziwe człowieczeństwo.  

W literaturze odnaleźć można też postać bohaterskiego Ernesta Nemeczka, 

który niezostawił swoich towarzyszy w potrzebie. Nawet, gdy chłopiec nie 

był w pełni sił, nie opuściłprzyjaciół. Jego postawę można określić jednym 

słowem –  solidarność. Pomógł tym, którzypotrzebowali pomocy. Co więcej, 

działał w myśl zasady, że dobro zawsze do nas wraca. Takteż się stało. To 

przecież Nemeczek mógł liczyć na swoich towarzyszy, gdy inni się z nim 

nieliczyli. Stając z nimi do boju spłacił swój dług i właśnie dlatego może być 

wspaniałymzobrazowaniem idei empatii i solidarności. Książka „Chłopcy z 

Placu Broni” FerencaMolnara pełna jest podobnych przykładów działania 

wspólnotowego. Dlaczego tak się działo?Bohaterowie, choć nie byli jeszcze 

dorośli, poznali prawdziwą wagę przyjaźni, zjednoczeniaz innymi w obronie 

wspólnych celów. Dzielili oni radości i smutki, łączył ich „jedenwspólny 

los”. 

To tylko niektóre z wielu przykładów, które można przywołać mówiąc o soli-

darnościi  empatii. Zapewne każdy z nas, czytelników,  pamięta ich więcej, 

chociażby” Anię z Zielonego Wzgórza ‘, która dzielnie ratowała małą Min-

nie, mimo kłótni z matką Diany w chwili próby,czy Alinę z utworu Juliusza 

Słowackiego i jej stosunek wobec osób starszych. Ci bohaterowie mogą stać 

się naszymi wzorami w pogoni za doskonałością. Dzięki nim nauczymy się, 

jak prawdziwie tworzyć wspólnotę, to jest solidaryzować się z innymi. 

 A czy to nie jest najważniejsze? 
             
                Max Leśniewski – 7c  

„Z językami, 

wszędzie 

jesteś w 

domu.”- 

Edmund de 

Waal 
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Ćwiczyć możesz w domu 

W tym trudnym dla nas czasie, w którym głównym bohaterem jest koronawi-

rus, nie zapominajmy o własnej aktywności. „W zdrowym ciele zdrowy 

duch” – powiedział kiedyś rzymski poeta Juwenalis i tego się trzymajmy. 

Nie możemy wychodzić z domu, korzystać z boisk, siłowni, sal gimnastycz-

nych, ale do ćwiczeń możemy wykorzystać swój dom. Wszystko zależy od 

naszej kreatywności i chęci. Aby ułatwić Tobie zadanie, podpowiem z jakich 

ćwiczeń możesz korzystać w przysłowiowych swoich czterech ścianach. 

Nie zapomnij o rozgrzewce i rozciąganiu! Rozgrzewka składa się z ćwiczeń 

wykonywanych przed treningiem właściwym, ma zadanie przygotować orga-

nizm do wysiłku fizycznego. 

1. Deska 

Połóż się na brzuchu, zegnij łokcie i połóż przedramiona na podłodze, utrzy-

mując łokcie w linii za sobą. Podnieś klatkę piersiową i wyprostuj ciało, two-

rząc linię prostą od stóp do głów. Utrzymuj ciało w napięciu i przytrzymaj 

pozycję przez minutę. Ćwiczenie deski (plank) przynosi szybkie i niesamowi-

te efekty wizualne, z tego względu, że do pracy zostaje zaangażowanych wie-

le partii mięśniowych – mięśnie brzucha, pleców, ramion oraz nóg. 
https://www.youtube.com/watch?v=y1hXARQhHZM  

2. Burpees  

Polska nazwa to “krokodylki” czy “padnij-powstań”, to jedne z najefektyw-

niejszych ćwiczeń do budowy żelaznej kondycji i spalania tkanki tłuszczowej. 
https://www.youtube.com/watch?v=TU8QYVW0gDU 
3. Trening z wykorzystaniem butelek wody 

Jest wiele prostych ćwiczeń, które możemy wykonać w domu, a do obciążeń 

wykorzystać butelki wody. Filmik umieszczony w poniższym linku, bardzo 

dobrze to obrazuje. 
https://youtu.be/ifpZGsSAHn8 
4. Skoki przez skakankę 

Istnieje powód, dla którego bokserzy wybrali właśnie skoki przez skakankę 

na jedno ze swoich głównych ćwiczeń. Ta mała linka może naprawdę dać w 

kość! Główne mięśnie, które pracują podczas ćwiczenia: uda, łydki, pośladki, 

ramiona, brzuch. 

5. Hula  

Powrót do dziecięcej zabawy hula hoop może wydać się śmieszny, ale to kół-

ko może zdziałać cuda dla twojego ciała! Główne mięśnie, które pracują pod-

czas ćwiczenia: ramiona, brzuch. Czas na wykonanie ćwiczenia: interwały po 

30-60 sekund przez 10 minut. W domu musisz znaleźć odpowiednie miejsce 

nadające się do tego ćwiczenia, ponieważ potrzebujesz trochę przestrzeni.  

„Znajomość 

języków jest 

bramą do 

wiedzy”- 

Roger 

Bacon 
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. Stań w lekkim rozkroku i chwyć oburącz koło oparte na twoim pasie. Na-

stępnie kręć duże koła. W ten sposób doskonale kształtujesz talię. Ręce trzy-

maj lekko uniesione w górze tak, żeby zachować równowagę. 

6. Jeżeli powyższe metody ćwiczeń dobrze już znasz lub brakuje Tobie w 

dalszym ciągu motywacji, możesz wykorzystać czas pozostawania w domu 

na generalne porządki: umyj okna, wytrzyj kurze, odkurz mieszkanie. Gdy 

dobrze przyłożysz się do wykonywanych zadań, na pewno poczujesz to w 

swoich mięśniach. Połączysz przyjemne z pożytecznym, a Tobie podziękują 

na pewno rodzice i twoje ciało. 

Wykorzystaj czas przymusowego pobytu w domu również na aktywności, a 
kiedy będziemy mogli wyjść na świeże powietrze i zaczniemy normalnie 
funkcjonować, będziesz mógł pochwalić się dobrą kondycją i wyglądem 
swojego ciała. 
 
         Jakub Dobrolubow kl.- VIIb  „Doprawdy, 

jak to miło 

coś umieć 

”Molier 
Z językami… w świat! 

,,Jeden język ustawia Cię w korytarzu życia. Dwa języki otwierają każde 

drzwi po drodze.’’ – Frank Smith (angielski psycholingwista) 

Początek mojej przygody z językami obcymi wcale nie miał tak filozoficzne-
go podłoża. Trudno się przecież spodziewać, by pierwszoklasista planował 
swoją przyszłość. „Tajemnicze coś” podpowiadało mi jednak, aby zacząć ro-
bić więcej. Dlatego po powrocie z wakacji w Hiszpanii rozpocząłem naukę 
hiszpańskiego. Niedługo potem dołączył język angielski „na poważnie”. Z 
racji tego, że mój anglista jest właściwie rusycystą i kocha ten język, nie 
chcąc robić mu przykrości,  zgodziłem się też na dodatkowe lekcje rosyjskie-
go.  Miałem dwa w jednym! Kurs języka chińskiego z kolei otrzymałem jako 
nagrodę za wyniki w nauce. I tak oto w banalny sposób stanąłem przed do-
mem z „czworgiem drzwi”, a właściwie pięciorgiem.  O tych ostatnich mó-
wię mniej chętnie, bo stoją za nimi Helga i Helmut „szprechający po niemiec-
ku”, a ja niezbyt lubię ten język. 
Każde drzwi są inne. Jedne łatwe, inne trudne do otwarcia. Na ich klamkach 
wiszą stopniowania, deklinacje i koniugacje. Jedne drzwi mają 8 tysięcy lat 
(znaki chińskie), za innymi z kolei czeka niezliczona ilość czasów gramatycz-
nych. Przyznaję się, że czasami nie mam ochoty ich otwierać. Chętnie odpo-
cząłbym po prostu, pograłbym w  gry komputerowe albo w piłkę nożną.   
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Kiedy jednak widzę oczami wyobraźni świat po drugiej stronie tych „wejść- 

wyjść”, zbieram się w sobie i po kolei je otwieram. Siadam przy moim biur-

ku, bądź na sali wykładowej i poświęcam czas na naukę. Rozczaruję każde-

go, kto rozpoczynając czytanie tego artykułu pomyślał, że w załączniku 

oznaczonym * znajdzie „magiczny przepis na język obcy”.  Niestety! Jedynie 

wytrwałość i systematyczność może być w tej kwestii drogowskazem.  Waż-

ne też jakich „kompanów” wybierzemy sobie na te lingwistycznie urozma-

iconą drogę. Miałem szczęście trafiając na Anglika Johna, Hiszpana Mariano 

i Chinkę Yankę (która opisuje mi w mailach obecną sytuację z koronawiru-

sem w Chinach). Nie tylko wymagali ode mnie słówek, gramatyki i rozwią-

zywania testów. Pokazali mi, że mogę porozumieć się z ludźmi innych nacji, 

kultur, wyznania czy nastawienia do życia. Uzmysłowili mi, że ode mnie sa-

mego zależy, gdzie zajdę w przyszłości. 

 Już teraz odnoszę moje małe sukcesy. Wystąpiłem w programie telewizyj-

nym „Ahora Español”, a na wakacjach byłem rodzinnym tłumaczem. W tym 

roku zostałem już po raz drugi laureatem w Konkursie Kujawsko-

Pomorskiego  Kuratora Oświaty z języka hiszpańskiego i finalistą z języka 

niemieckiego. To przyjemna chwila otrzymywać wyróżnienie i ściskać dłoń 

ważnych osobistości naszego miasta i regionu. 

 Nie zamierzam pouczać moich rówieśników, jak mają postępować. Chcę im 

tylko podszepnąć, że czasami warto zrezygnować z rozrywek i przyjemności, 

by móc więcej czasu poświecić na naukę języków obcych, dzięki którym in-

ne kraje i inni ludzie stają się na bliżsi, a my możemy nazywać siebie 

„obywatelami świata”!        

      Max Leśniewski -7c 

Autor jest tegorocznym laureatem Konkur-
su Przedmiotowego z Języka Hiszpańskie-
go (również ubiegłorocznym) i finalistą 
Konkursu Przedmiotowego z Języka Nie-
mieckiego. Gratulujemy! 

„Cóż za 

smutna 

epoka,w której 

łatwiej jest 

rozbić atom 

niż zniszczyć 

przesąd.”- 

A.Einstein 
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W obecnym roku szkolnym jednym z 

najbardziej radosnych dla nas dni był 

ten, w którym ogłoszono ostateczne 

wyniki konkursu przedmiotowego z 

biologii na etapie wojewódzkim. 4 

marca 2020 r. z niecierpliwością ob-

serwowałyśmy, jaki symbol ukaże się 

przy naszych nazwiskach na  oficjal-

nej stronie Kuratorium Oświaty w 

Bydgoszczy. W końcu ogłoszono 

ostateczne wyniki i okazało się, że 

przy obu nazwiskach Zuzanna Ce-

glewska i Natalia Ceglewska stoi 

znak pucharu, który oznacza 

„Laureata konkursu”. 

Z pewnością droga do naszego sukce-

su nie była prosta. Pierwszym kro-

kiem była decyzja, czy podejmujemy 

wyzwanie. Wiedziałyśmy, że trzeba 

będzie przyswoić dużą porcję mate-

riału i poświęcić swój wolny czas. 

Postanowiłyśmy dać z siebie wszyst-

ko, by podążać za marzeniami. Nie 

mogło być inaczej, przecież biologia 

to nasza pasja. Zamiłowaniem do te-

go przedmiotu zaraziła nas nasza na-

uczycielka - pani Monika Szałkow-

ska. 

Swoją wędrówkę do celu zaczęłyśmy 

od etapu szkolnego. Odbył się on 

30.10.2019 r. w naszej szkole. Oby-

dwie przeszłyśmy do etapu rejonowe-

go. Zakres wiedzy, wymagany na po-

szczególnych etapach, ujęty został w 

szczegółowym regulaminie konkursu 

dla uczniów klas IV-VIII szkół pod-

stawowych, dostępnym na stronie 

kuratorium. Na etapie szkolnym za-

kres wiedzy obejmował głównie pod-

stawę programową oraz dodatkowe 

informację na temat budowy człowie-

ka i zwierząt. Przygotowując się do 

etapu rejonowego, musiałyśmy przy-

swoić kolejny pakiet wiedzy dotyczą-

cy genetyki i organizmów modyfiko-

wanych genetycznie (GMO). To wła-

śnie genetyka zainteresowała nas naj-

bardziej. Zafascynowały nas tematy 

dotyczące roli RNA w biosyntezie 

białek, dziedziczenie dwugenowe 

oraz rodzaje mutacji genetycznych. 

Etap drugi odbył się 26.11.2019 w 

Szkole Podstawowej nr 4 w Toruniu. 

Po ogłoszeniu wyników okazało się, 

że jesteśmy w czołówce uczniów z 

najwyższą punktacją i zakwalifiko-

wałyśmy się  do etapu wojewódzkie-

go. Po otrzymaniu pozytywnych wy-

ników z każdej części konkursu były-

śmy gotowe na nowe wyzwania. 

Przepustka do każdego kolejnego eta-

pu była dla nas małym sukcesem. Da-

wała nam jeszcze więcej siły i dużo 

radości. 

Etap wojewódzki był najbardziej wy-

czerpujący. Zakres materiału, który 

miałyśmy opanować był bardzo duży. 

Wymagane były wszystkie wiadomo-

ści z dwóch poprzednich etapów po-

szerzone o treści dotyczące ewolucji 

życia, ekologii i ochrony środowiska. 

Była to ostatnia prosta do naszego 

celu.  

Nasza droga do „Laureata” 

„Wiedza daje 

pokorę 

wielkiemu, 

dziwi 

przeciętnego i 

nadyma 

małego” 

Lew Tołstoj 

Str. 14 

Numer 6 



Wiedziałyśmy, że już na tym etapie 

osiągnęłyśmy coś dla nas bardzo 

wielkiego.  

Trzeci etap miał odbyć się 

18.02.2020 r. w VII Liceum Ogólno-

kształcącym w Bydgoszczy. W końcu 

nadszedł ten dzień, pełne nadziei po-

jechałyśmy do Bydgoszczy napisać 

ostatni test. Wiedziałyśmy, że po-

przeczka została zawieszona bardzo 

wysoko. Rzeczywiście egzamin oka-

zał się bardzo trudny, jednak udało 

się nam osiągnąć to o czym marzyły-

śmy. Na 122 uczniów biorących 

udział w etapie wojewódzkim znala-

złyśmy się w gronie 24 osób, które 

zdobyły tytuł „Laureata konkursu”. 

Teraz możemy stwierdzić, że warto 

mierzyć się z przeciwnościami i nie 

poddawać się. Nieraz dawało o sobie 

znać zmęczenie, które było naszym 

największym wrogiem. Niekiedy nie 

można było pozwolić sobie na wyj-

ście do kina lub na spotkanie ze zna-

jomymi. Każdy etap był dla nas 

ogromnym przeżyciem. Na początku 

pojawiał się stres, ale z biegiem czasu 

nauczyłyśmy się nad nim panować.  

„Wiosna nie 
zna różnic 

wieku - każdy 
wydaje się 

młody i 
radosny. 

Troski idą na 
chwilę w 

zapomnienie, a 
serca pulsują 
przeczuciem 

nieśmiertelnoś
ci.” 

 L. M. 
Montgomery 

Str. 15 

Numer 6 

W przygotowaniach ważny jest dobry 

plan, który jest połową sukcesu. Trze-

ba go systematycznie realizować. 

Ogromną ilością małych kroków moż-

na przejść olbrzymi dystans. 

Wsparciem w drodze do celu byli dla 

nas rodzice, przyjaciele i nauczyciele, 

którym bardzo dziękujemy. Same dla 

siebie również byłyśmy dużym opar-

ciem. Udowodniłyśmy sobie, że potra-

fimy dążyć do celów.  

Dziś wiemy, że warto brać udział w 
konkursach przedmiotowych, ponie-
waż sukcesy na kolejnych etapach da-
ją wiele satysfakcji, szczęścia i rado-
ści. Udział w konkursie nauczył nas 
pracy nad sobą, konsekwencji w dzia-
łaniu, wzajemnej motywacji i tego, że 
pracą można sięgać po marzenia. 
 
Zuzanna Ceglewska, Natalia Ceglew-
ska, kl. 8a  
 
Autorki są tegorocznymi laureatkami 
Konkursu Przedmiotowego z Biologii. 
Gratulujemy! 

Wiosna na talerzu 

Kiedy przychodzi zima, zmieniamy „letnie sandałki’’ na „zimowe kozaki”, 
zestaw witamin, wspieramy naszą odporność na wszelkie sposoby, dlatego 
kiedy „wraca” wiosna zmieniamy nasze „zestawy” na wiosenne. Na naszych 
talerzach pojawia się więcej „kolorów”. W tym artykule podam kilka przykła-
dów wiosennych potraw. 



Zupa z kaczki 

Składniki: 

2 kacze piersi 
6 łyżek sosu sojowego 
2 ząbki czosnku 
kawałek imbiru 
1 litr bulionu 
1 pęczek dymki - makaron chiński 
 

Sposób przygotowania: 

Skórę na kaczce naciąć, piersi zalać sosem sojowym, dodać przeciśnięty 

przez praskę czosnek i starty kawałek imbiru, wymieszać i zamarynować 

przez  24 godziny. 

Piersi obsmażyć na gorącym tłuszczu - najpierw skórą do dołu (około 5 mi-

nut), a potem odwrócić i smaży ć jeszcze 3 minuty.  

Usmażone mięso odłożyć na 5 minut, aby odpoczęło, a potem pokroić je w 

plastry. 

Przygotować makaron chiński według przepisu na opakowaniu, zalać gorą-

cym bulionem, dodać mięso kaczki i posypać dymką. 

 

 Placek drożdżowy z owocami 

Składniki: 

Ciasto: 

200 ml letniego tłustego mle-
ka 
1/3 łyżeczki soli 
40 g świeżych drożdży 
100 g cukru 

500 g ogrzanej mąki pszennej szymanowskiej (typ 480) albo luksusowej 
(typ 550) 

2 łyżki dobrego rumu 
150 g masła 
5 żółtek + 2 jajka (w temp. pokojowej) 
50 g śmietanki 36% 
Owoce: 

600 g truskawek lub rabarbaru 

3 łyżki cukru trzcinowego 

skórka otarta z 1/2 cytryny 

ziarenka z 1 laski wanilii 

„Kto widział 
zimę, wiosnę, 
lato i jesień, 

ten nie 
zobaczy już 

nic radykalnie 
nowego.”- 

T. Prochaśko 

Str. 16 
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Kruszonka: 

75 g cukru trzcinowego 
100 g mąki 
75 g masła 
szczypta soli 
 

Sposób przygotowania: 

Łyżkę mleka mocno podgrzać i rozpuścić w nim sól. Odstawić. Drożdże roz-

puścić w pozostałym letnim mleku, dodać łyżeczkę cukru i łyżeczkę mąki, 

wymieszać. Przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe miejsce (25-28°C), 

aby drożdże zaczęły pracować. 

Po około 30 minutach rozczyn powinien trzykrotnie zwiększyć objętość. Ma-

sło utrzeć z pozostałym cukrem do białości, następnie dodać po jednym 

żółtku i po jednym całym jajku, wciąż ucierając.  

Pozostałą ciepłą mąkę przesiać przez gęste sito do miski, dodać wyrośnięty 

rozczyn, wyrabiać ręką. Wlać śmietankę, a potem, w dwóch częściach, 

masę maślano-jajeczną. Wyrabiać ręką około 20 minut, aż ciasto będzie 

gładkie i elastyczne. Pod koniec dodać łyżkę mleka z solą oraz leciutko 

ogrzany rum. Wyrabiać jeszcze chwilę. 

Wyrobione ciasto włożyć do miski, przykryć ściereczką i odstawić w ciepłe 

miejsce do wyrośnięcia (powinno podwoić objętość). Rozgrzać piekarnik 

do 180 st. C. Owoce oczyścić i pokroić w plastry lub kawałki, wymieszać 

z cukrem trzcinowym, odstawić na 20-30 minut, aby puściły sok. 

Włożyć ciasto do dużej prostokątnej formy wysmarowanej masłem i oprószo-

nej mąką. Następnie odsączyć owoce z nadmiaru płynu, wymieszać ze 

skórką cytrynową i wanilią. Ułożyć równomiernie na cieście. Odstawić do 

wyrośnięcia.  

Kruszonka: 

Cukier połączyć z mąką i solą. Po kawałeczku dodać masło, rozgniatając 
wszystko, aż powstaną grudki. Posypać placek kruszonką. Piec mniej wię-
cej 30 minut. 

„ Oto i 

wiosna! 

Wszystko 

wzrasta. 

Trawa, 

liście… Ale 

wiosna to 

pragnienie, 

czyste 

pragnienie! 

Str. 17 

Numer 6 



Kurczak z warzywami 

Składniki: 

2 piersi kurczaka 
2 ząbki czosnku 
2 łyżki oliwy 
1 pęczek zielonych szparagów 
1 cukinia 
2 pomidory 
sól 
świeżo mielony pieprz 
 

Sposób przygotowania: 

Mięso umyć i oczyścić z błon. Czosnek posiekać i wrzucić na patelnię z zim-

ną oliwą. 

Postawić na średnim ogniu. Kiedy tłuszcz zacznie skwierczeć, włożyć kur-

czaka i smażyć po 3-4 minuty z każdej strony, aż będzie złocisty. 

Szparagi pokroić na kawałki o długości 4 cm (twarde końcówki wyrzucamy), 

cukinię i pomidory - w kostkę. Dorzucić warzywa do kurczaka, posolić, 

pieprzymy i dusimy na wolnym ogniu 10-15 minut, aż powstanie sos 

(warzywa powinny być chrupiące). 

Podać z młodymi ziemniakami oraz sałatą z winegretem. 

(Opracowano na podstawie: KUCHNIA magazyn dla smakoszy) 
 
         Zofia Dobrowolska 7C 

”Kochać to nie 

znaczy 

patrzeć na 

siebie 

nawzajem, 

lecz patrzeć 

razem w tym 

samym 

kierunku.”- 

Exupery  

Str. 18 
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O czym rozmawiać z chłopakiem na pierwszej randce? 

Wiosna potocznie jest nazywana czasem zakochanych. Dlaczego? Dni robią 

się dłuższe, więc za oknem jest coraz więcej słońca. Wydzielamy wtedy 

mniej melatoniny, co sprawia, że jestem mniej senni i bardziej chętni życia. 

Wiosną więc szukamy miłości. Umawiamy się więc z chłopakiem. Ale o 

czym z nim rozmawiać na pierwszym spotkaniu? 

Jednym z prostszych pomysłów jest rozmowa o zainteresowaniach. Na po-
czątku rozmowy warto się o nie spytać, bo potem mogą one stworzyć dalszą 
płaszczyznę do kontynuacji rozmowy. Może okaże się, że mamy takie samo 
hobby, a zainteresowania łączą ludzi. Być może wspólne hobby, jak np. jeż-
dżenie na rolkach, skłoni was do takiego właśnie spędzenia czasu na drugiej 
już randce. Rozmowa o zainteresowaniach jest wyjątkowo przyjemną rozmo-
wą, bo tematy, o których najbardziej lubimy rozmawiać, to właśnie nasze  



zainteresowania. 

Oczywiście istnieje też uniwersalna lista tematów. A w niej takie tematy,  jak 

np. rodzina. To na te tematy łatwo nam się rozmawia, bo naszą rodzinę zna-

my lepiej niż samych siebie,  więc możemy o niej mówić, narzekać czy ją 

chwalić godzinami. Możemy się podzielić relacjami, jakie łączą nas z rodzeń-

stwem czy rodzicami i sprawdzić, czy mamy podobne podejście do swoich 

bliskich. Oprócz rodziny istnieją uniwersalne tematy, takie jak pytania o nie-

daleką przyszłość, np. jakie ma plany na wakacje, weekend? To również spra-

wi, że rozmowa będzie lekka i przyjemna. Możemy się pochwalić i umówić 

na kolejne spotkanie. 

Ostatnią z moich propozycji jest rozmowa o szkole. Zazwyczaj chłopak, któ-

rego poznajemy, jest z tej samej szkoły. Możemy więc z nim porozmawiać o 

nauczycielach, przedmiotach czy kolegach z klasy. Może w trakcie rozmowy 

okaże się, że mamy takich samych znajomych czy wrogów. W końcu świat 

jest mały! Być może okaże się, że tak samo lubimy niektóre przedmioty. Albo 

wręcz przeciwnie, że dobrze nam idzie z przedmiotu, z którym nasz rozmów-

ca ma problem. W takim wypadku możemy zaproponować pomoc w nauce 

do kolejnego sprawdzianu, czy pomoc przy zadaniach domowych. 

Tak naprawdę  nie powinniśmy stresować się brakiem tematów, bo one same 
się znajdą w trakcie rozmowy. Bardzo możliwe, że ten artykuł się wam nie 
przyda, bo jeżeli zdecydowaliśmy się już z kimś umówić, to na pewno jest to 
osoba warta uwagi, z którą mieliśmy już okazję porozmawiać. 
 
        Natalia Stark – 7b  

,,Ptak 

siedzący na 

drzewie nie 

boi się, że 

gałąź się 

złamie. Nie 

dlatego, że ufa 

gałęzi, ale 

dlatego, 

że  wierzy we 

własne 

skrzydła."  

Str. 19 
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Czas budowy gniazd 

Wiosna to z pewnością jedna z najpiękniej-
szych pór roku. Gdy słyszymy słowo ,,wiosna", 
przed oczami  stają nam zieleniejące łąki, które 
pokrywają się z kwiatami. Podobnie w lesie 
wszystko ożywa. Powietrze jest świeże i rześ-
kie, a rośliny i zwierzęta budzą się z zimowego 
snu.  
Wiosna to również czas budowania gniazd. 

Gniazdo w życiu ptaków pełni niezwykle ważną rolę. Jest to miejsce spotka-
nia się partnerów na początku okresu lęgowego, a także czynnik łączący parę 
ptaków na cały sezon.  



Ptak, który pierwszy siada na gnieździe (jest to najczęściej samiec), natych-

miast przystępuje do poprawiania konstrukcji. Znosi materiał, układa gałązki 

i pilnuje, aby obranego gniazda nie zajął inny ptak. Budowa gniazd jest czyn-

nością regulowaną instynktem. Bywa niekiedy, że gdy gniazdo jest już goto-

we, a chęć do jego budowy nie wygasa, to wtedy ptak rozpoczyna w pobliżu 

budowę kolejnego gniazda. Konstrukcje gniazda tworzą patyki i gałęzie ukła-

dane w formie pierścienia. Generalnie jako wyściółkę ptaki mają do wyboru 

materiał roślinny (trawy, liście, perz) oraz zwierzęcy (pajęczyny i pióra). Ba-

dania pokazały, że choć sierść i pióra mają lepsze właściwości izolacyjne, to 

w przypadku zanurzenia tracą je w większym stopniu niż materiały roślinne.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Z tego powodu ptaki wodne preferują wyściółkę roślinną.  

Widziane z góry gniazdo bocianie ma kształt kulisty, ale bywają też gniazda 

o kształcie eliptycznym, zwłaszcza gdy podstawę stanowi kilka gałęzi.  

Ptaki budujące gniazda bardzo blisko siebie, tworzą kolonie lęgowe. Do ga-
tunków typowo kolonijnych należą: kormorany, czaple, mewy, rybitwy i per-
kozy zauszniki. Bociany, czaple i ptaki drapieżne budują bardzo duże gniaz-
da, które po poprawce i rozbudowie funkcjonują przez wiele kolejnych lat.  

Najważniejsze 

w życiu jest 

nie to, co 

posiadamy, 

lecz kogo 

spotykamy.”  

 J. M. 

Lawrence  

Str. 20 
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Rzymska apokalipsa-  wirtualne zwiedzanie starożytnych 
zabytków stolicy Włoch 

„Najciężej w 

życiu ma ten, 

kto unika 

trudności.”-

B.Prus 

Str. 21 
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Cała plejada gatunków chowa swe gniazda do środka drzewa, korzystając z 

wypróchniałych dziupli, zaś duże gatunki np. bocian szukają innych sposo-

bów na znalezienie odpowiedniego miejsca do zamieszkania. 

Linki do stron internetowych: • https://dzikiezycie.pl, • https://cierpiszewo.torun.lasy.gov.pl• 

www.bocianopedia.pl;https://www.google.com/search?
rlz=1C1AVNE_enPL706PL712&q=gniazda&tbm=isch&chips=q:gniazda,online_chips:jask%C3%B3%C5%
82ka&sa=X&ved=2ahUKEwi8-4zVzcLoAhXSwsQBHQi8A2AQgIoDKAF6BAgKEAY&biw=1600&bih=789 
 

        Julia Meller -7c  

Miastem, które dzisiaj chciałabym 

przedstawić jest Rzym. Dużo się o 

nim mówi w czasie pandemii. Nikt 

fizycznie by go dziś nie odwiedził. 

Pozostaje nam podróż wirtualna. 

Rzym jest stolicą i największym mia-
stem we Włoszech, które leży w 
środkowej części kraju nad rzeką Ty-
ber i Morzem Śródziemnym. Ma po-
wierzchnię 1287 km², a liczba ludno-
ści wynosi 2 868 104, Rzym jest 
czwartym co do wielkości miastem w 
Europie. Jest metropolią o dużym 
znaczeniu globalnym i węzłem ko-
munikacyjnym oraz jest jednym z 
najczęściej odwiedzanych miejsc. 
Rzym powstał w epoce żelaza,  

jako osada Latynów, na szczycie Pa-
latynu. Jego mieszkańcy byli prosty-
mi pasterzami owiec. Z czasem zajęli 
się rzemiosłem i handlem z sąsiada-
mi. Ludności zaczęło przybywać i 
zasiedlono Eskwilin i Kapitol. We-
dług tradycji, przekazanej nam przez 
Liwiusza, Rzym założył Romulus 21 
kwietnia 753 p.n.e. i został jego 
pierwszym królem. Od tej daty liczo-
na była historia miasta – „Ab urbe 
condita”, lecz nie będę jej dzisiaj 
przedstawiać, ponieważ jest ona bar-
dzo długa i zawiła. Rzym przez swo-
ją historię zyskał wiele zabytków, 
starożytnych, jak i nowożytnych.  



Dziś przedstawię te najważniejsze 

należące do grupy starożytnych.  

Pierwszym, a zarazem najbardziej 
rozpoznawalnym zabytkiem Staro-
żytnego Rzymu jest Koloseum. 
Jest ono antyczną areną, a właści-
wie dawnym Amfiteatrem Flawiu-
szów. Powstał na zlecenie Wespa-
zjana i Tytusa – cesarzy z dynastii 
Flawiuszów, budowany był od 8 
do 10 lat(nie określono konkretnej 
daty),budowa skończyła się w 80r-
oku. Odbywały się w nim m.in. 
walki gladiatorów, naumachie, po-
lowania na dzikie zwierzęta. Tra-
dycja mówi, że mordowano tam 
chrześcijan, co upamiętniono krzy-
żem wewnątrz budowli. Nazwa 
Koloseum powstała we wczesnym 
średniowieczu od znajdującego się 
w pobliżu budowli ogromnego po-
sągu Nerona przedstawionego jako 
Helios. W 445 zostało poważnie 
uszkodzone przez trzęsienie ziemi, 
w 1349 w wyniku trzęsienia ziemi 
zawaliła się zewnętrzna część po-

łudniowej ściany. południowej 
ściany. Obiekt został ogłoszony 
jednym z siedmiu nowych cudów 
świata 7 lipca 2007 roku.  

”Trzeba żyć, a 

nie tylko 

istnieć.”-

Plutarch  

Str. 22 
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Drugim , najlepiej zachowanym 
starożytnym zabytkiem Rzymu jest 
Panteon. Z łaciny, miejsce poświę-
cone wszystkim bogom. To okrą-
gła świątynia na Polu Marsowym. 
Budowla powstała w 27 r. p. n.e. 
na zlecenie Marka Wipsaniusza 
Agryppy, a następnie została prze-
budowana w 125 roku przez cesa-
rza Hadriana. W IV wieku został 
zamieniony na kościół. Wnętrze 
Panteonu jest proste i symetryczne. 

W czasach antycznych w bocznych 
niszach stały posągi bóstw, teraz są 
ozdobione rzeźbami i freskami o 
charakterze chrześcijańskim. W 
środku świątyni znajdują się liczne 
kaplice grobowe, m.in. sarkofag 
Rafaela Santi i władców Włoch. 
Trzecim zabytkiem, który chciała-
bym przedstawić jest Forum Ro-
manum. Jest to najstarszy plac 
miejski w kraju i ruiny dawnych 
okazałych budowli, m.in. świątyni 
rzymskich bogów, łuków triumfal-
nych, kolumn i pomników,  



„Nie można 

pytać życia o 

sens, można 

mu tylko 

samemu sens 

nadać.”-

R.Gary 

Str. 23 

Numer 6 

łuków triumfalnych, kolumn i po-

mników, otoczone sześcioma wzgó-

rzami. Można tam zobaczyć impo-

nujące pozostałości świątyni Wenus 

i Romy wybudowanej w 135 roku 

przez cesarza Hadriana. Warto za-

trzymać się również przy Bazylice 

Maksencjusza, ruinach świątyni An-

toniny i Faustyny z II wieku, Kurii 

lub Łuku Septymiusza Sewera.   

Podsumowując, Rzym jest pełen 
atrakcji i zabytków, które zawiera-
ją wdech w piersi i których nie 
sposób zapomnieć. Mówi się, że 
kto chociaż raz odwiedził Rzym, z 
pewnością do niego powróci.   

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

 Maria Lenkiewicz- 7c 

Bydgoskie Przedmieście perełką przedwojennego Torunia 

Bydgoskie Przedmieście jest to jedno 

z najstarszych osiedli w Toruniu, po-

wstałe w XIX wieku.  

Zacznę od tego, że w 1797 roku po-

wstał tam najstarszy ogród zoobota-

niczny w Polsce. O nim więcej infor-

macji znajdziecie we wcześniejszym 

wydaniu gazetki szkolnej.  

Głównym walorem Bydgoskiego Przedmieścia jest jego dawna architektura. 

Znajdują się tu przede wszystkim urokliwe kamienice czynszowe z końca 

XIX i początku XX w.  Zdobią je liczne detale architektoniczne i efektowne 

motywy dekoracyjne. W jednym z pensjonatów zwanym ,,Zofijówką” przed 

II wojną światową gościło wiele znanych osobistości, takich jak np. Stani-

sław Przybyszewski, Stanisław Ignacy Witkiewicz i Juliusz Osterwa. Kiedyś 

była to bardzo elegancka dzielnica z pięknymi willami, które większość z 

nich możemy jeszcze podziwiać. Wille zaczęto budować w XIX wieku. W 

prestiżowych budynkach mogli mieszkać tylko najbogatsi torunianie.  

Do najciekawszych budynków wybudowanych w tej dzielnicy należy przed-
wojenna siedziba konsulatu niemieckiego przy ul. Bydgoskiej 34/36. Bogato 
zdobiony, symetryczny bliźniak zbudowano za pomocą techniki szkieleto-
wej. Technika ta była typowa dla miejskiej architektury willowej końca XIX 
wieku.  



W 1817 roku pojawił się zamysł na utworzenie tam Parku Miejskiego. Jed-

nym z wielu zabytków tej dzielnicy jest przystanek tramwaju konnego z 

1848 roku. 16 maja 1891 roku obok ogrodu zoobotanicznego powstała linia 

tramwajowa, która do dnia dzisiejszego jest nadal czynna. Dużo osób kiedyś 

marzyło, żeby tam zamieszkać, lecz dla ludzi niebogatych było to marzenie 

niedo spełnienia. Niestety, dzisiaj ta dzielnica została okrzyknięta, jako naj-

bardziej niebezpieczne miejsce w Toruniu. Czy to prawda? Nie wiem, lecz 

czego można się bać w tak pięknym, zabytkowym miejscu? 

Gdy będziemy mogli wyjść z domów i wreszcie pospacerować, nie zapo-

mnijcie odwiedzić perełki przedwojennego Torunia – Bydgoskiego Przed-

mieścia. W promieniach słońca posłuchajcie historii, jaką ma do powiedze-

nia wiele kamienic, podwórek i zaułków. Zakochajcie się w miejscach, które 

na jakiś czas odeszły w niepamięć. Przywołajmy je do życia, jak czynią no-

wi właściciele z odnawianymi budynkami. 

Źródła:  Wikipedia, Podróże.pl, Toruń – wyd. Urząd Miasta Torunia 
 

     Agnieszka Kozioł 7C 

„Prawdziwe 

szczęście jest 

rzeczą 

wysiłku, 

odwagi i 

pracy.”-

Balzac  

Str. 24 

Numer 6 

Późną zimą lub wczesną wiosną, którą określa się  marzec, wielu raperów 
wypuszcza swoje krążki. Można powiedzieć, że jest to ich rutyna, gdyż daty 
premier wielu płyt raperów pokrywają się datami bliskimi wiośnie. Oczywi-
ście nie oznacza to, że każdy artysta tak robi, jednak wielu zaczyna pisać 
pierwsze wersy nowego albumu jesienią poprzedniego roku, a kończy je za-
raz po rodzinnych Świętach Bożego Narodzenia. Wydaje mi się, że okres 
świąteczny daje wiele przemyśleń, szczególnie twórcom tekstów, co wpływa 
na płytę często bardzo dobrze. Dokończone albumy często trafiają na portale 
muzyczne w czasie wiosny również dlatego, że za chwilę rozpoczyna się se-
zon letni. Oznacza to, że wszystkie koncerty zewnętrzne nie będą oglądane 
przez słuchaczy w kurtkach zimowych, tylko w lekkich ubraniach, co da im 
swobodę i lepszą zabawę, a w rezultacie lepsze wspomnienia. Myślę, że z 
racji tych dwóch powodów , wielu twórców stara się wypuszczać swoje krąż-
ki na wiosnę. W tym roku takim twórcą był Janek. Dokładniej Jan-rapowanie 
z NOCNYM pod szyldem SBM wydali płytę pt. “Uśmiech”. Jest to album z 
kategorii “ważne” dla Janka. Tak jak powiedział na wspólnym kawałku ze 
Szpakiem. Krążek posiada 12 utworów, z czego do “Co ja wiem?” dograł się 
Vito Bambino, a w “GŁÓWNY” cuty wrzucił DJ Kebs.  

Wiosenne nawyki i rutyna raperów 



terii w naszym organizmie,  co zno-
wu doprowadza do osłabienia od-
porności. Zapobiegają temu zjawi-
sku witaminy, sole mineralne, błon-
nik(wspomaga ruchy jelit),tłuszcze, 
jak i picie dużej ilości wody. Dlate-
go w tym artykule przedstawię kilka 
potraw z dużą porcją witamin, a tak-
że owoców i warzyw. 
Pstrąg z mango 

 

Podczas tego wyjątkowego stanu pan-
demii na całym świecie warto dbać o 
swoją odporność, ponieważ osłabiony 
organizm jest łatwiejszym celem ata-
ku. Odporność to bardzo ważna rzecz, 
dzięki niej nie chorujemy, unikamy 
drobnych przeziębień. Częste choroby 
doprowadzają do osłabienia odporno-
ści, co powoduje, że odporność jest 
tak słaba, że po jednej chorobie orga-
nizm nie może przygotować się na 
drugą i znowu choruje. Przez to, że 
organizm choruje i ma osłabioną od-
porność, gorzej sobie radzi z chorobą, 
Przepisany  antybiotykn doprowadza 
do wyniszczenia dobrych i złych bak-

Zdrowie na talerzu czyli przepisy na czas pandemii 

Raper mówi na albumie, że wraca na studia, na które będzie uczęszczał w 
Warszawie, a nie rodzinnym Krakowie. Każdy medal ma dwie strony, wy-
danie płyty “Uśmiech” oznacza koniec współpracy Janka z SBM oraz NOC-
NYM. Trzy  płyty wydane pod produkcją NOCNEGO i publikacji u SB 
Maffiji zostały odebrane bardzo dobrze przez słuchaczy, więc wielu zasta-
nawia się, co będzie dalej. Aktualnie raper nie wspomina o nowej płycie, 
tylko skupia się na studiach. Osobiście uważam ten projekt za jego najlep-
szy pod względem tekstowym, lecz brzmieniowo nie pokonał on jego po-
przedniej płyty pt. “Plansze”. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
źródła: https://www.instagram.com/p/B896G6uIDqD/, https://www.instagram.com/p/B9hXjeBg13U/ 
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„Pokarm jest 

warunkiem 

życia 

ludzkiego, 

ilość i jakość 

pokarmu 

warunkuje 

jego 

przedłużenie.

” 

A.  

Klimuszko 

Str. 25 

Numer 6 



Składniki: 

Filet pstrąga łososiowego - ok. 120g 
Mango - 1/2 sztuki  
Szczypiorek  
Sól, pieprz 
 Sposób przygotowania: 

Osuszoną rybę oprószyć solą i pie-

przem. 

Ugrillować  na patelni do grillowania 

po 5 minut z każdej strony. 

Przełożyć na talerz i obsypać posieka-

nym w kostkę mango oraz szczypior-

kiem. 

Pyszne pęczotto pełne witamin i mine-

rałów 

Składniki: 
Kasza pęczak - szklanka 

Pieczarki - 300 g 

Cebula - 2 sztuki 

Czosnek - 3 ząbki 

Cukinia - sztuka 

Marchew sztuka 

Natka pietruszki 

Bulion (doprawiony wywar z warzyw lub 

warzywno - drobiowy) - ok. 1 litra 

Olej rzepakowy - 2 łyżki 

Przyprawy: sól i pieprz 

Starty parmezan - opcjonalnie 3 łyżki 

 Sposób przygotowania: 
Cebulę, pieczarki i czosnek obierać i posiekać 

w kosteczkę - dusić na 2 łyżkach oleju rzepa-

kowego. 

Kaszę opłukać i dodać do podsmażonej cebuli 

i pieczarek - przez 3 minuty podsmażać mie-

szając co chwilkę. 

Na patelnię wlać pierwszą chochelkę bulionu 

- mieszać co jakiś czas. Gdy kasza "wchłonie 

bulion" dolać następną i tak za każdym razem 

aż kasza będzie odpowiednio miękka ;) 

Między drugą a trzecią chochlą do kaszy do-

rzucić startą posiekaną cukinię i mar-

chew. 

Na koniec dorzucić natkę pietruszki i do-

prawić do smaku, dodać parmezan. 

Kasza z wędzonym łososiem, dynią 

i awokado 

 Składniki: 
Ulubiona kasza (u mnie gryczana nieprażo-

na) - 50g 

Wędzony łosoś - ok. 50g 

Papryka - 1/4 sztuki 

Sałata lodowa - 2 liście 

Upieczona lub ugrillowana dynia - 2 plastry 

(ok. 100g) 

Awokado - 1/4 sztuki 

Pestki dyni - łyżka 

Oliwa - łyżka 

Świeża bazylia - kilka łyżek 

Czosnek - pół ząbka 

Pieprz, sok z cytryny 

 Sposób przygotowania: 
Kaszę ugotuj. 

Warzywa posiekaj w kostkę (awokado skrop 

dodatkowo sokiem z cytryny). 

Łososia porwij na drobne kawałki. Do oliwy 

dodaj czosnek, posiekaną bazylię, łyżeczkę 

soku z cytryny i pieprz. Wymieszaj wszyst-

kie składniki z kaszą. 

 
 
 
 
 
 

  Zofia Dobrowolska 7C 

„Szczęście to 

po prostu 

dobre zdrowie 

i zła pamięć.” 

- 

Hemingway 

Str. 26 

Numer 6 



Między nami, graczami 

”Inny jest 

bieg strzały, 

inny 

umysłu.”-

Galileusz  

Str. 27 

Numer 6 

Witajcie. Dzisiaj zaprezentuję wam kilka ciekawych kwietniowych i majowych 

premier gier. 

Gears Tactics 

 Premiera: 28 kwietnia 2020 

Platformy: PC, Xbox One 
Seria Gears of War kojarzy się raczej z niezwykle dynamicznymi i widowisko-

wymi strzelaninami, ale kto powiedział, że nie da się ich przenieść na grunt 

taktycznej strategii turowej, inspirowanej cyklem XCOM? 

Dla fanów serii na pewno interesujący jest czas akcji przedstawionej w Tactics 

- mamy do czynienia z prequelem, wydarzeniami rozgrywającymi się 12 lat 

przed pierwszą częścią. Gabe Diaz próbuje powstrzymać najazd Szarańczy na 

zamieszkałą przez ludzi planetę Sera. 

Potyczki wymagają odpowiedniego ustawienia żołnierzy oraz wykorzystywa-

nia ich atutów. Niektórzy bohaterowie specjalizują się w walce na krótki dy-

stans, a inni wolą karabiny snajperskie. Każdy ma też zestaw indywidualnych 

zdolności, które można rozwijać. 

Minecraft: Dungeons 

 Premiera: kwiecień 2020 

Platformy: PC, PS4, Xbox One, Switch 

Gdyby Minecraft i Diablo mieli dziecko, to z takiego związku wyszedłby wła-

śnie Minecraft: Dungeons. Grę najprościej można opisać jako dungeon crawler 

dla nieco młodszych odbiorców - choć nie tylko. Eksplorujemy więc genero-

wane proceduralnie lochy i zabijamy kolejne potwory, obserwując akcję z wy-

soko zawieszonej kamery. 

Walka bazuje na używaniu umiejętności specjalnych. Wzorem innych przed-

stawicieli gatunku, nie zabraknie szeregu przedmiotów do zdobycia, w tym wy-

posażenia ulepszającego statystyki danej postaci. Do tego tryb kooperacji dla 

maksymalnie czterech osób. 

Session 

 Premiera: kwiecień 2020 

Platformy: PC, Xbox One 



O nowych częściach Tony Hawk's Pro Skater albo Skate na razie możemy 

tylko pomarzyć, ale fanom deskorolki zostaje jeszcze Session - gra, której 

twórcy obiecują najdokładniejszą symulację jazdy, jaką do tej pory stworzo-

no. 

W Session gałki analogowe odpowiadają za dwie stopy - lewa za jedną, a 

prawa za drugą. Sterowanie faktycznie jest więc inne niż w dostępnych do 

tej pory projektach. Miłośnicy tego sportu i kultury wiedzą jednak, czego 

oczekiwać.  

Deweloperzy z niezależnego zespołu Crea-ture Studios odwzorowują też 

najpopularniejsze skateparki na świecie, dzięki czemu nabywcy odwiedzą 

Nowy Jork czy Manhattan. 

Gra od października 2019 roku jest już dostępna we wczesnym dostępie na 

Steamie. Ciekawostką jest fakt, że podczas zbiórki crowdfundingowej twór-

cy zgromadzili potrzebne fundusze w zaledwie trzy dni. 

Wasteland 3 

 Premiera: 19 maja 2020 

Platformy: PC, PS4, Xbox One 

Seria Wasteland nie jest może w Polsce bardzo rozpoznawalna, ale na świe-

cie ma na tyle oddane grono fanów, że twórcy w nieco ponad trzy dni zgro-

madzili minimalną kwotę 2,75 miliona dolarów w serwisie crowdfundingo-

wym. Pustynne krajobrazy postapokaliptyczne z drugiej części zamieniono 

na scenerię zimową - mroźne Kolorado. 

Ponownie otrzymamy RPG z naciskiem na eksplorację i walkę w systemie 

turowym. Tym razem pojawią się też pojazdy i przebudowany system dialo-

gów, wzorowany nieco na Torment: Tides of Numenera. 

Produkcję można ukończyć w pojedynkę, ale pojawi się tryb kooperacji dla 

maksymalnie sześciu osób. W trakcie przygody użytkownicy dostosują po-

stać do własnego stylu rozgrywki, skupiając się na przykład na rozwoju pre-

ferowanych zdolności. 

ResidentEvil 3 

 Premiera: 8 kwietnia 2020 

Platformy: PC, PS4, Xbox One 

 
Główne założenia nie uległy zmianie. Resident Evil 3 to zarazem prequel i 
sequel Resident Evil 2 (2019). 

„To, co 

szkodzi, 

uczy.”- 

Fedrus 

Str. 28 

Numer 6 



Główną bohaterką jest JillValentine, która usiłuje uciec z opanowanego przez 

zombie Raccoon City. Przeszkadza jej w tym Nemesis, praktycznie nieznisz-

czalny tyrant, który został stworzony przez korporację Umbrella, by wyelimi-

nować wszystkich pozostałych przy życiu członków formacji S.T.A.R.S. Ko-

bieta w trakcie swoich zmagań poznaje też kilku niedobitków ze specjalnego 

oddziału UmbrellaBiohazardCountermeasure Service, w tym Carlosa Olivie-

irę.  

Tytuł oprócz singlowej kampanii zawiera tym razem także komponent multi-

playerowy w postaci ResidentEvil: Resistance. 

Źródła: Eurogamer, Benchmark, Gry-Online 
 

  Kajetan Matusiak 7c  

Warto poddać się nostalgii ”Nauka jest 

sprawą 

wielkich. 

Maluczkim 

dostają się 

nauczki.”-

St.J.Lec  

Str. 29 

Numer 6 

Każdy z nas poczuł piętno ostatnich wydarzeń w kraju i na świecie. Armia nie-
widzialnego przeciwnika zamknęła szkoły, sklepy czy parki, a nas zostawiła 
osamotnionych i zamkniętych we własnych domach. Do przytulnych wnętrz 
naszych pokoi i domów ciągle napływają najróżniejsze informacje o sytuacji 
na froncie. Informacje te są, tak zatrważające, ponieważ ta osławiona linia 
frontu, tak naprawdę znajduje się parę kroków od nas, już za ścianami naszych 
mieszkań. Ta bardzo krępująca i dołująca sytuacja wywiera ogromny i parali-

żujący wpływ na całe nasze społeczeństwo. 
W tym trudnym okresie często czujemy się 
zagubieni i przyparci do muru, przez kiero-
wany żołnierzami niewidzialnej armii, strach. 
Te trzymające się nas uczucia, często towa-
rzyszą również bohaterom filmów animowa-
nych. Dla dodania sobie otuchy i poprawy 
humoru, warto poddać się nostalgii i powró-
cić do filmów adresowanych do najmłod-

szych widzów. Pierwszym takim filmem jest ,,W głowie się nie mieści".  
Przez izolację od świata, mogliśmy poczuć się niepotrzebni w lawinie liczb, 
statystyk i raportów. Nie możemy ulec tej złudnej i smutnej myśli. Ten piękny 
film, dosadnie pokazuje, że mimo wszelkich wątpliwości, każdy z nas jest bar-
dzo potrzebny i ma do odegrania ważną rolę. Pani Smutek, nigdy nie miała z 
górki. Zawsze czuła się nieważna i przyćmiona przez piękną i zawsze uśmiech-
niętą Radość. Po gwałtownym incydencie i kolejnym popełnionym błędzie, 
pozbawiona wiary Panna Smutek postanowiła uciec z centrali i zrezygnować z 
pełnionej przez siebie funkcji.  



Zdesperowana Radość rzuca się w pogoń za przyjaciółką, zostawiając resztę 

uczuć i emocji bez wsparcia najważniejszych elementów dla funkcjonowa-

nia 12-letniej Riley. Jak się szybko okazało, wszystkie elementy w naszym 

życiu składają się na większą całość i brak choćby jednego trybika prowadzi 

do katastrofy. To tylko jeden z poruszonych w filmie wątków i morałów, nie 

jest przecież tajemnicą to, że wielokrotnie nagradzana produkcja słynie ze 

swojej wyjątkowej fabuły. Film dostępny jest w serwisie ,,HBO” . 

Drugim filmem o zaskakująco znajomym uczuciu jest ,,Coco". Myślę że te-

go filmu nie trzeba nikomu przedstawiać. Opowieść o meksykańskim chłop-

cu zdobyła niejedną nagrodę i nie raz zakręciła łzami u nawet najstarszej 

widowni. ,,Coco" odnajduje się na wielu płaszczyznach i każdy znajduje w 

nim coś specjalnie dla siebie. Przeglądając opinie filmu na ,,Filmwebie", nie 

znalazłem ani jednej negatywnej opinii. Film był bardzo pozytywnie przyję-

ty przez społeczność, co zaskutkowało aż dwoma Oscarami w 2018 roku. 

Myślę, że przygody Miguela zostały stworzone, żeby celowo poruszyć inne 

problemy, ale ciężko nie zgodzić się z tezą, że początkowe sceny filmu mają 

bardzo dużo wspólnego ze strachem. Chłopiec nie mógł odnaleźć się w 

świecie, w którym nie mógł robić tego co kocha, a presja ze strony rodziców 

przygniatała go. Bez wsparcia ze strony najbliższych zagubiony chłopiec 

razem z wesołym psem wyrusza na niepewną akcję, mającą rozwiązać pro-

blemy chłopca i udowodnić całej rodzinie, że Miguel może zostać upragnio-

nym muzykiem. Jednak to, na czym warto się skupić, to niepewność i strach 

przed nadchodzącym dniem. Podczas 

epidemii to właśnie te uczucia grasują 

w naszej głowie. Oczywiście nie wol-

no powiedzieć, że najlepiej w ogóle 

wyrzucić je z naszej głowy, ponieważ 

byłoby to niemożliwe, a te uczucia są 

przecież na swój sposób bardzo po-

trzebne. Warto jednak uświadomić 

sobie, że można wygrać walkę ze złym samopoczuciem. W dojściu do takiej 

refleksji może pomóc właśnie powrót do tych zakończonych happy-endem 

historii. W końcu te filmy mogą być tylko początkiem powrotu do filmów 

animowanych i wesołych historii.  

Źródła: Filmweb 
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Poniedziałek, 16 marca 2020 

Nie spodziewałem się, że coś takiego może mnie spotkać. Brak możliwości 

spotykania się z przyjaciółmi i znajomymi, w szkole i poza szkołą. Brak tre-

ningów piłkarskich i meczów ligowych w towarzystwie tych wszystkich po-

zytywnych świrów z Elany Toruń 2005. Jak to dłużej wytrzymać? 

Wychodzę wprawdzie codziennie na powietrze. Spaceruję z psem, intensyw-

nie biegam, dostosowuję się obciążeniami do tego co przysłał mi trener dru-

żyny piłkarskiej, ale tak cholernie mocno brakuje mi ekipy ze szkoły… Boże, 

jak to dobrze że istnieje: Facebook, Messenger, Instagram i rewelacyjnie też, 

że mam dostęp do internetu. Dzięki temu po prostu chyba  co, na razie nie 

zwariuję. Tym razem rodzice nie mają wielkiego problemu, że zbyt często 

używam tych apek. Rozumieją, jak ważny jest kontakt z rówieśnikami i po-

zwalają mi na to.  

No, jest jeszcze jedna bardzo ważna rzecz, którą w tym czasie robię. Otóż kie-

dy rodzice są w pracy, opiekuję się moją młodszą, 8-letnią siostrą. Dbam o to, 

żeby nic złego jej się nie stało, przygotowuję jej posiłki, podaję picie i bawię 

się z nią. 

Jest jednak jedna istota w moim życiu, która cieszy się z tego, że nie mogę na 

razie chodzić do szkoły. To mój pies, który swoim zachowaniem wyraźnie 

wszystkim daje do zrozumienia, że taki stan go uszczęśliwia. Zawsze teraz 

jest ktoś w domu i może bez umiaru dopraszać się o zabawę i zajmowanie się 

nim. Szkoda tylko, że Ozzy nie rozumie tego wszystkiego, co dzieje się teraz 

na świecie. A może właśnie rozumie…? 😉 

Środa, 25 marca 2020 

Kurcze, dzieje się… Aktualnie w Polsce potwierdzonych przypadków zakaże-

nia koronawirusem jest już ponad 1000 osób, zmarło z tego powodu ich już 

kilkanaście, a w TV eksperci  informują, że najgorsze dopiero przed nami. Co 

to będzie…? 

Przerwa od zajęć szkolnych potrwa co najmniej do Wielkanocy. To kolejne 
dni bez znajomych, przyjaciół, drużyny… Brakuje mi ich bardzo, ale rozma-
wiamy tak intensywnie, że ciągle musze ładować telefon na którym mam 
Messengera. Oj, gdyby nie nowoczesne technologie, zwariowałbym teraz na 
100%. 

Zapiski ucznia w czasach pandemii 

„Budząc się 

rano, pomyśl, 

jaki to 

wspaniały 

skarb żyć, 

oddychać i 

móc się 

radować.”-

Marek 

Aureliusz  

Str. 31 

Numer 6 



No tak, ale jeżeli przerwa zakończy się zgodnie z tym co teraz jest ustalone, 

to po powrocie minie kilka dni i będziemy musieli siadać do egzaminu 

ósmoklasisty… Jak mamy się do niego przygotować? Sami, bez pomocy 

nauczycieli? Uważam, że to nie fair, bardzo nie fair… Aktualnie nasza na-

uka wygląda tak, że zasypywani jesteśmy w e-dzienniku dziesiątkami infor-

macji. Niektórzy nauczyciele przesyłają je poprzez wiadomości, a inni po-

przez zadania domowe. Mamy realizować nowy materiał, bez możliwości 

przerobienia go z nauczycielami. Powstał wielki chaos, w którym nie mogę 

się odnaleźć, ale nie tylko ja. Bo koledzy i koleżanki z mojej i innych klas 

mają identyczne odczucia. 

Nie jest to wcale zabawne, ani trochę… 

Pewnie jakimś rozwiązaniem byłaby nauka zdalna, w której łączylibyśmy 

się z nauczycielem za pomocą aplikacji i spokojnie moglibyśmy przerabiać 

materiał, także nowy z możliwością zadawania nauczycielom pytań na bie-

żąco. To, co teraz robimy, ani trochę tego nie przypomina. Zostaliśmy pozo-

stawieni sami sobie i gdyby nie wsparcie rodziców – byłoby jeszcze bardziej 

beznadziejnie. Z tego co widzę też nie mają lekko. Do 17 są pracy, a po po-

wrocie do domu „walczą” z lekcjami mojej 8 letniej siostry i wspierają mnie 

potem do późnego wieczora. 

Chyba najlepiej, gdyby ten egzamin został odwołany, a tym co decydowało-

by o przyjęciu do kolejnych szkół byłyby świadectwa ukończenia szkoły 

podstawowej. Rodzice opowiadają, że kiedyś to właśnie tak wyglądało. 

Kiedy to wszystko się skończy? 

 

Filip Margulski– kl.VIIIA  

 

Z mojego pamiętnika… 

Od dwóch tygodni siedzimy w domu. Nadszedł dla wszystkich trudny czas, 

czas, w którym głównym bohaterem stał się koronawirus. Jak bardzo ucie-

szyliśmy się z informacji, gdy okazało się, ze przez dwa tygodnie nie bę-

dziemy chodzić do szkoły! Rzeczywistość okazała się jednak inna… 

Nigdy nie czułem się tak, jak obecnie. Nie mogę spotykać się z kolegami, 
aktywnie spędzać czasu na treningach, spotykać się z rodziną. Dookoła na-
pływają informacje, które wywołują we mnie strach, obawę i lęk. Staram się 
zachowywać w tym wszystkim zdrowy rozsądek, ale czasem jest to trudne. 

„Każdy 

pragnie żyć 

długo, ale nikt 

nie chciałby 

starości.”-

Jonathan 

Swift 

Str. 32 

Numer 6 



Jednym z głównych moich obowiązków jest nauka. Jakże ciężko zmotywować 

się do samodzielnej pracy! Trzeba naprawdę bardzo dobrej organizacji wła-

snych zadań, aby na bieżąco wykonywać lekcje przesyłane przez nauczycieli. 

Na początku wydawało się to świetnym rozwiązaniem: wstaję kiedy chcę, uczę 

się ile i kiedy chcę, mam dużo wolnego czasu. Niestety, rzeczywistość pokaza-

ła, że jest inaczej. Od rana planuję, co zrobię danego dnia.  Następnie staram 

się zrealizować swój plan, choć nie ukrywam, że czasem mi się nie chce i od-

kładam pracę „na później”. Kiedy nadchodzi „później” czuję ogromną presję 

czasu i stres, że nie uda mi się dobrze wykonać odkładanego zadania. Obiecuję 

sobie, że następnym razem zrobię wszystko na bieżąco i nie będę miał zaległo-

ści i niepotrzebnych nerwów. 

Cieszę się, że mamy dostęp do internetu i mediów społecznościowych. Choć w 

ten sposób utrzymujemy kontakt z nauczycielami i kolegami. Gdyby tego za-

brakło, bylibyśmy odcięci od świata! Dużo ostatnio też rozmyślam. No wła-

śnie: jak wyglądał świat, gdy nie było internetu? Jak ludzie kontaktowali się ze 

sobą? Jak wyglądałoby to dzisiaj? 

Sytuacja jest trudna, ale może dostaniemy lekcję od życia i zaczniemy doce-

niać wartości, a nie tylko rzeczy materialne, które często przesłaniają ludziom 

oczy. 

Jakub Dobrolubow 7b 

 

Niedziela, 22 marca 2020r.   

Dziś mogę powiedzieć, że rok 2020 nie zapowiada się dobrze, a główną tego 
przyczyną jest stan epidemii, który ogłoszono obecnie w naszym kraju. Rano 
oglądałam wiadomości w telewizji. Zgodnie z ustaleniem rządu w Polsce, 
wszyscy uczniowie wrócą do szkoły w środę jednak sądzę, że w związku z co-
raz większą liczbą zachorowań wszystko może się jeszcze przedłużyć. Ciekawi 
mnie również, co stanie się z osobami, które zdają w tym roku maturę lub eg-
zamin ósmoklasisty, ponieważ myślę, że nie będą zdawać w ustalonym termi-
nie. Około godziny pierwszej sprawdziłam, czy nauczyciele nie wysłali żadne-
go materiału ani ćwiczeń do przerobienia. Zastanawiam się, czy nauka dalej 
będzie wyglądać w ten sposób. Moim zdaniem i tak niektóre osoby nie nauczą 
się czegoś, czego nikt nie jest im w stanie wytłumaczyć. Inna możliwość jest 
taka, że szkoła wymyśli inny system uczenia się na odległość. Wydaje mi się, 
że i tak koronawirus źle wpłynął na inne działalności. Centra handlowe są za-
mknięte, biblioteki, salony fryzjerskie  itd. W sumie wszystko oprócz sklepów 
spożywczych, drogerii i aptek.  

„Jest to złota 

zasada w 

życiu: 

wymagać 

mało od 

świata, a dużo 

od siebie.”-

Wł. 

Biegański 

Str. 33 

Numer 6 



Około  godziny szesnastej wyszłam na spacer, aby trochę się przewietrzyć. 

Pewnie niektórzy nie mają problemu z tym, aby cały dzień siedzieć w domu, 

ale ja do takich osób nie należę. Uważam, że takie zachowania jak krótki spacer 

wpływają pozytywnie na nasze samopoczucie. Ja czuję się wtedy lepiej i nie 

wyobrażam sobie, żebym dzień w dzień siedziała ciągle w domu. I tak muszę 

wychodzić codziennie z moim psem. Zastanawiam się, jak radzą sobie osoby 

starsze, ponieważ ktoś przecież musi zajmować się ich pupilami. Wieczorem 

poczytałam kilka reportaży na temat koronawirusa. Przeczytałam, że specjalne 

osoby zajmują się pupilami osób, które nie są w stanie np. wyjść ze swoimi 

zwierzętami  na spacer, ponieważ 

są już w podeszłym wieku i boją 

się, że mogą się zarazić. Mam 

nadzieję, że niedługo koronawi-

rus zniknie, a razem z nim 

wszystkie problemy, które powstały z jego przyczyny. 

Poniedziałek, 23 marca 2020r. 

Dziś kolejny dzień podczas stanu epidemii. Wczoraj przeczytałam, że do szkoły 

wrócę dopiero 14 kwietnia. W sumie to było do przewidzenia w związku z co-

raz większą liczbą zachorowań. Kompletnie skończyły mi się pomysły, co mo-

gę robić, bo przecież nie mogę nigdzie wyjść, ponieważ wszystko jest zamknię-

te. Niedawno obchodziłam moje czternaste urodziny. Współczuję osobom, któ-

re również są zmuszone obchodzić ten dzień w domu . Sądzę, że gdyby nie ta 

cała epidemia, ten dzień byłby znacznie ciekawszy. Dziś rano poszłam z moim 

psem na spacer. W sumie to jest to moje jedyne zajęcie, ponieważ w domu po 

jakimś czasie i tak zaczynam się nudzić. Po południu wpadłam na pomysł, aby 

stworzyć listę rzeczy, które mogę robić,  gdy się nudzę. Niestety, tak naprawdę 

nic szczególnego nie udało mi się wymyśleć. Przecież nie mogę się nawet spo-

tykać ze znajomymi. Co gorsza ci, z którymi najczęściej się spotykam, miesz-

kają w innych miastach. To jeszcze bardziej komplikuje sprawę. Pod wieczór 

rozmawiałam z moją znajomą. Przynajmniej istnieją media społecznościowe. 

Na szczęście dzięki nim możemy ze sobą rozmawiać i otrzymywać najnowsze 

informacje o panującej epidemii. Moim zdaniem lepiej jest jednak spotkać się z 

kimś na żywo. Najbardziej martwię się tym, że gdy zamkną miasta, nie będzie-

my się mogli spotykać się ze znajomymi przez dłuższy czas. Mam już szczerze 

dość tej epidemii i mam nadzieję, że szybko się zakończy. 

 

Julia Dobrzeniecka 7b 

11 marca 2020 

11 marca, w środę, ogłoszono zamknięcie szkół z powodu pandemii wirusa  

„Najważniejs

ze wyprawy w 

życiu to 

wychodzenie 

ludziom 

naprzeciw.”-

Henry Boye 

Str. 34 

Numer 6 



COVID-19. Dokładnie pamiętam radość wszystkich uczniów z tego powodu. 

Informacja o tym rozeszła się bardzo szybko dzięki mediom społecznościo-

wym. 

Od środy 11 marca do końca tygodnia przerwa wywołana pandemią wydawa-

ła się fajna. Można było zregenerować siły i odpocząć. Dla większości z 

uczniów, jak również dla mnie, zaczęło się robić mniej fajnie w momencie, 

gdy od następnego tygodnia „narodowej kwarantanny” zaczęliśmy dostawać 

prace do zrealizowania w domu.  

W drugim tygodniu każdy był już przyzwyczajony do zadawanej nam pracy 

domowej, jednak pojawiły się obawy o przedłużenie niespodziewanej prze-

rwy od szkoły. Moi znajomi  i ja sami zaczęliśmy odczuwać skutki pandemii i 

izolacji od społeczeństwa. Wszyscy już powoli mieli dosyć siedzenia w do-

mu, a niektórzy (w tym ja) chcieli już wrócić do szkoły. 

22 marca to dzień, w którym premier przedłużył przerwę od szkoły. Pamię-

tam to jak dziś, ponieważ pojawił się niepokój  i obawy przed czekającymi 

mnie w kwietniu „Egzaminami ósmoklasisty”. Pojawiło się wiele niewiado-

mych. Czy zdążę się przygotować? Czy egzamin się odbędzie? Czy odbędzie 

się w terminie? Na te pytania nikt nie mógł mi odpowiedzieć,  

a sytuacja w kraju była coraz gorsza z powodu wirusa.  

Wkrótce pojawiły się także kolejne zakazy jak i obostrzenia dotyczące dalsze-

go funkcjonowania w dobie pandemii. Bardzo chciałem się spotkać z moimi 

znajomymi, jednak można wyjść tylko na krótki spacer i to w odosobnieniu. 

Wyjście ze znajomymi, choć bardzo byśmy chcieli, nie było realne. 

W tej sytuacji okazało się, że media społecznościowe nabrały jeszcze bardziej 

na znaczeniu. Dzięki nim mogę w bardzo szybkim tempie  czerpać najnowsze 

wiadomości ze świata  oraz kontaktować się ze znajomymi. Dzięki mediom 

mogę także się uczyć. Moja nauka  bardzo się zmieniła przez obecną sytuację. 

Uczymy się ze źródeł podanych przez nauczycieli na e-dzienniku bądź na e-

mailu.  

Mój nastrój także się zmienił. Jestem pełen sił i wypoczęty, jednak brakuje mi 

kontaktu z innymi. Sądzę, że nie tylko ja tak mam, ale i inni rówieśnicy będą-

cy bardzo towarzyscy i otwarci. 

25 marca 2020 

Od środy 25 marca ruszył drugi etap zdalnych lekcji. Nauczyciele łączą się z 

uczniami w różny sposób. Jest to bardzo przydatne, a praca w domu jest bar-

dzo wygodna. Jednak lekcji jest bardzo dużo. Wspominam chętnie i z uśmie-

chem początek przerwy od szkoły, jednak z perspektywy czasu lepiej by było 

uczęszczać na zajęcia w szkole. 

Kacper Romek- kl. 8A 

„W życiu 

może nas 

spotkać wiele 

klęsk i 

niepowodzeń, 

ale tylko jedna 

prawdziwa 

tragedia: 

przejście z 

dzieciństwa 

do starości bez 

osiągnięcia 

dojrzałości.”-

S. Harris 

Str. 35 

Numer 6 



28.03.2020r 

Przez ostatnie tygodnie bardzo dużo mówi się o pandemii koronawirusa. Jesz-

cze kilka miesięcy temu nie słyszałam takiego słowa. Może rodzice o czymś 

rozmawiali, ale kompletnie na to nie zwracałam uwagi. Nie sądziłam, że kie-

dyś ten problem dotknie naszego kraju i tak bardzo wpłynie na moje codzien-

ne życie.  

Szkoły i galerie handlowe są zamknięte, wycieczki szkolne i koncerty odwo-

łane. Wszędzie obecne hasło „zostań w domu”. Na początku miałam wraże-

nie, że będę miała dużo wolnego czasu. W ciągu tygodnia mam dużo zajęć 

dodatkowych, ale one też są odwołane. Ja przez ten czas w ogóle się nie nu-

dzę. Nauczyciele dużo zadają, więc mam trochę pracy.  

Z drugiej strony mogę spokojnie przygotować sobie notatki, czy też porządnie 

wysprzątać pokój.  

Przez to, że jestem osobą, która ma zawsze dużo energii, teraz muszę ją rozła-

dować na ćwiczeniach w domu. Codzienny trening w domu, jako przerwa od 

nauki bardzo dobrze każdemu zrobi. Oczywiście nikomu nie zabraniam oglą-

dania filmów, czy też grania na komputerze, ale czy nie lepiej ten czas prze-

znaczyć na coś innego, na przykład na spędzanie czasu z rodziną, czy też roz-

mowy telefoniczne z bliskimi. Najbardziej myślę, że ucieszą się z nich osoby, 

które są teraz same w domu. Na pewno będzie im miło. Bardzo mi jest smut-

no, że nie mogę się spotkać z moimi przyjaciółmi. Rozmawianie przez kamer-

kę to nie jest to samo, co rozmowa twarzą w twarz. Myślę, że większość tęsk-

ni za kolegami i koleżankami ze szkoły. teraz doceniam wszystkie portale 

społecznościowe, komórkę i inne nowinki technologiczne. Nawet rodzice, nie 

mówią tak często „odłóż tę komórkę”. Pomimo tego, że staram znaleźć jakieś 

pozytywne rzeczy w tej całej sytuacji, to tęsknię za swoim normalnym ży-

ciem. Na dzień dzisiejszy, z tej całej sytuacji cieszy się tylko mój pies, który 

ma mnie przez cały dzień. 

   Agnieszka Kozioł  7c 

            

 

 

Rozwiązania zagadek matematycznych: 

1. Jeden raz, ponieważ odejmując kolejny raz nie odejmujemy od 100 tylko 

od 99. 

2. Ryby łowili: dziadek, ojciec i syn. 

3. Należy przekroić tort na ćwiartki (wykorzystując dwa cięcia) i następnie 

przekroić tort na pół w poziomie. 

,,Film jest zły 

wtedy, jeśli 

ktokolwiek z 

publiczności 

chociaż na 

chwilę może 

odwrócić oczy 

od ekranu.”-

Alfred 

Hitchcock 

Str. 36 

Numer 6 

Wszystkich chętnych do współredagowania gazetki szkolnej prosimy o kontakt z opiekunami:  

p. Danutą Daszkowską lub p. Maciejem Brzuzy.  


