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Czego dowiedzieliśmy się o sobie w okresie izolacji społecznej? 

Mija już trzeci miesiąc, odkąd epidemia korona wirusa zawładnęła naszym 

krajem. Znaleźliśmy się w nowej sytuacji, która wystawiła nas na próbę i po-

stawiła przed nami wiele wyzwań. Co w nas zmieniła ta pandemia? Czego się 

o sobie dowiedzieliśmy?  

Z pewnością tego, że potrzebujemy innych ludzi. Nagle, kiedy nie możemy 

spotkać się ze znajomymi, zaczęliśmy jeszcze bardziej tego potrzebować. Kie-

dyś nawet nie byliśmy świadomi tego, że relacje z przyjaciółmi tak bardzo 

pomagają nam na co dzień. Ale tak to już niestety jest, że dopiero gdy coś sta-

je się nieosiągalne, to zaczynamy to doceniać i za tym tęsknić.  

Inną rzeczą, z której zdaliśmy sobie wszyscy sprawę jest to, że w swoim życiu 

nieustannie potrzebujemy wyzwań i zadań. Nagle, kiedy mamy mnóstwo cza-

su na odpoczynek, nie jest już on dla nas tak pożądany. Potrzebujemy moty-

wacji i celów. Gdy nie działamy  rutynowo, schematycznie, zgodnie z narzu-

conym rytmem czasu pracy i czasu na odpoczynek, czujemy się nieswojo. W 

końcu relaks po ciężkiej pracy smakuje zupełnie inaczej niż odpoczywanie 

będące wynikiem zwykłej nudy. 

Zaczęliśmy też bardziej doceniać zdrowie i swoją rodzinę. Zauważyliśmy, że 

nie potrzebujemy już tylu dóbr materialnych - nowych ubrań, czy pieniędzy, 

bo nie są nam one do niczego potrzebne, kiedy nie możemy nawet wyjść z 

domu. Nagle zaczęliśmy więcej rozmyślać o prawdziwych wartościach, po-

nieważ zmieniły nam się priorytety. Myślenie wielu z nas zmieniło się o 180 

stopni, bo epidemia sprawiła, że zaczęliśmy bardziej doceniać to, co niemate-

rialne. 

Kiedy tak siedzieliśmy pozbawieni wyzwań i porządku dnia, zaczęliśmy też 

szukać sobie nowych zajęć i  pasji. Odkryliśmy w sobie nowe talenty i rozwi-

nęliśmy dawno zapomniane zainteresowania. Jedni zaczęli grać na instrumen-

tach, a drudzy odkryli talent plastyczny. Mimo że kiedyś mogło nam się wy-

dawać, że nie mamy żadnego talentu, to teraz, kiedy czasu mamy aż nadto, 

próbujemy nowych aktywności i rozwijamy się w różnych dziedzinach. 

Co więcej, sytuacja pandemii pokazała nam, że kiedy jest taka potrzeba, my - 

jako ludzie- potrafimy się zjednoczyć. Wiele osób zaczęło sobie bezintere-

sownie pomagać i wspierać się.  
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Spośród wszystkich grup zwierząt pta-

ki cieszą się największą popularnością. 

Któż z nas w dzieciństwie nie budował 

karmnika, aby zimą pomagać naszym 

skrzydlatym przyjaciołom i przy okazji 

mieć szansę na ciekawe obserwacje 

posilającej się gromady? Także wśród 

osób zawodowo zajmujących się biolo-

gią, znaczną część stanowią ornitolo-

dzy, czyli badacze ptaków. Ptaki są 

wdzięcznym obiektem badań, zwłasz-

cza ekologicznych w tradycyjnej eko-

logii behawioralnej. Ekolodzy beha-

wioralni badają zachowania zwierząt w 

kontekście ich przydatności do przeży-

cia i rozmnażania. Klucie się piskląt w 

gnieździe wywołuje widoczny z daleka 

niepokój rodziców.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Wysiadujący ptak często wstaje, po-

prawia i przesuwa jaja, a po wykluciu 

się pisklęcia, zjada puste skorupy. 

Młode samodzielnie wydostają się ze 

skorupy, choć niekiedy rodzice po-

magają im w ostatnim momencie. Po-

jawienie się piskląt w gnieździe moż-

na łatwo określić obserwując pierw-

sze ich karmienie. Młode pisklęta są 

bezradne, nie mają zdolności regulo-

wania temperatury ciała i muszą być 

ogrzewane przez rodziców. Potem, do 

ukończenia kilkunastu dni życia, po-

zostają tylko pod stałą opieką jednego 

z rodziców, który cały czas stoi na 

brzegu gniazda.  

Specjaliści w różnych dziedzinach - fryzjerzy, psycholodzy czy trenerzy 

zaczęli się z nami dzielić swoją wiedzą i umiejętnościami za darmo! Wszyscy 

zrozumieliśmy, że tylko razem, pomagając sobie wzajemnie, uda nam się 

przetrwać. Ta sytuacja pokazuje, że musimy przestać być egoistyczni i zacząć 

myśleć o innych.  

Sytuacja pandemii mocno dotknęła każdego z nas i pozbawiła nas rutyny, 

poczucia bezpieczeństwa, stabilizacji, do której byliśmy przyzwyczajeni, ale 

jednocześnie skłoniła nas wszystkich do wielu refleksji. To ważne, abyśmy 

minione miesiące potraktowali jako solidną lekcję i już zawsze pamiętali, że 

to zdrowie oraz rodzina powinny stać na pierwszym miejscu w systemach 

wartości i preferencji. 

       Natalia Stark -7b 

   

 

„Wymagajcie 

od siebie 

choćby inni 

od was nie 

wymagali” 

Str. 2 
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Czas wychowywania młodych i odejść z gniazd 



Jeżeli w tym czasie pogoda jest nie-

korzystna, to ptaki chronią lęgi. Osła-

niają pisklęta podczas burz i ulew-

nych deszczów  lub ocieniają je w 

czasie spiekoty, ustawiając się od 

strony słońca i rozkładając skrzydła. 

W miarę upływu czasu pojawiają się 

pióra, co dobrze można obserwować 

na skrzydłach, gdzie wyrastają lotki. 

Gdy pisklęta częściowo się opierzą, 

są pozostawiane same w gnieździe, a 

oboje rodzice są zajęci dostarczaniem 

pokarmu. Po upływie trzech tygodni 

młode zaczynają stawać na nogach. 

Początkowo niepewnie utrzymują 

równowagę, ale szybko zaczynają 

chodzić po gnieździe. Skrzydła roz-

wijają się nieco później i już dobrze 

trzymające się na nogach ptaki mają 

je jeszcze słabo wyrośnięte. W tym 

czasie przejawiają zainteresowanie 

otoczeniem, pilnie obserwują niebo i 

klekotaniem reagują na widok niezna-

nego osobnika lub dużego ptaka dra-

pieżnego. Na zbliżanie się człowieka 

do gniazda młode nieruchomieją na 

jego dnie, udając martwe. Reakcja 

młodych zależy od otoczenia gniazda. 

Zupełnie nie reagują na ruch na po-

dwórku, natomiast w kolonii w lesie 

młode ptaki zachowywały się podob-

nie jak bociany czarne. Na widok 

człowieka, nawet z odległości ponad 

100 m, kładły się płasko na dnie 

gniazda i nie ruszały się, aż do przy-

lotu któregoś z rodziców. Gniazdo 

jest bardzo ważnym miejscem, ponie-

waż to z niego musi wypaść ptak, by 

móc nauczyć się samodzielności swo-

bodnego dryfowania w ciągle zmien-

nej i już nigdy nieudomowionej prze-

strzeni powietrznej.  

 

  Julia Meller – 7c  

 

 

 

„Nie żyje się, 

nie kocha się, 

nie umiera się - 

na próbę.” 

Str. 3 

Numer 7 

Zjawiska optyczne 

Zapewne każdemu z was zdarzyło się zaobserwować ,,kałuże" na asfalcie w 

upalny dzień, które po dotarciu do miejsca, w którym je widzieliśmy, znikają. 

Takie zjawisko nazywa się mirażem dolnym, ale to nie jedyne ciekawe zjawi-

sko optyczne, które można zaobserwować w przyrodzie. 

Pierwszym z nich jest wyżej wymieniony miraż dolny, który obserwuje się 

pod horyzontem. Dzieje się tak tylko wtedy, kiedy promienie słoneczne silnie 

nagrzeją dużą powierzchnię, np. drogę asfaltową lub pustynię. Skutkiem tego 

jest zakrzywianie się promieni świetlnych do góry, ku gęstszemu i chłodniej-

szemu powietrzu.  



Z kolei zakrzywione promienie pozornie trafiają do naszego oka z innego kie-

runku i właśnie dlatego widzimy obraz lustrzany, potocznie nazywa-

ny ,,kałużą". 

Oprócz mirażu dolnego występuję również miraż górny, który najprościej 

mówiąc jest odwrotnym zjawiskiem do mirażu dolnego. Dlatego miraż górny 

pozwala nam zobaczyć obraz znajdujący się za horyzontem. Zazwyczaj mira-

że górne występują na morzu albo na pustyni i nazywane są fatamorganą. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kolejnym ciekawym zjawiskiem jest halo, czyli nic innego jak białe lub ko-

lorowe pierścienie wokół Słońca albo Księżyca. Białe pierścienie powstają, 

gdy światło odbija się od kryształków lodu wysoko w atmosferze. Z kolei ko-

lorowe pierścienie powstają, 

gdy światło na kryształkach 

dodatkowo załamie się i tak-

że rozszczepi. W przyrodzie 

istnieje jeszcze wiele zja-

wisk związanych z rozszcze-

pianiem się światła na krysz-

tałkach lodu. 

„Miłość, która 

jest gotowa 

nawet oddać 

życie, nie 

zginie.” 

Str. 4 

Numer 7 



 

 

 

 

 

 

 

 

Mamy teraz dużo czasu, który może-

my poświęcić przemyśleniom. Zasta-

nowić się, kim tak naprawdę jeste-

śmy, zatrzymać się i odnaleźć siebie.  

Czy chcemy coś w sobie zmienić, a 

może tak naprawdę wolimy pozostać 

takimi, jakimi jesteśmy?  

„Nie daj się 

zwyciężyć złu, 

ale zło dobrem 

zwyciężaj” 

Str. 5 

Numer 7 

Czas na książkę: „Baśnie osobliwe" 

Jednym ze zjawisk, które tworzą się podobnie jak halo jest słup słoneczny. 

Słup słoneczny można zaobserwować podczas wschodu i zachodu słońca, 

kiedy światło odbija się 

od poziomo opadających 

kryształków płatkowych 

lodu. Tak powstały słup 

przybiera formę świetlnej 

kolumny, która prze-

mieszcza się wraz z ru-

chem słońca. 

 

 

 

 

Alpiniści wędrujący po wysokich górach widzą czasami cienie postaci, naj-

częściej własnych, na chmurze, która znajduje się poniżej. Zjawisko to nosi 

nazwę widmo Brockenu, od szczytu Brocken, na którym w 1780 roku zo-

stało zaobserwowane. Dzieje się tak, kiedy obserwator znajdzie się na linii 

pomiędzy słońcem a 

chmurami lub mgłą, która 

położona poniżej odgrywa 

rolę ekranu. Zdarza się, że 

cień obserwatora otoczo-

ny jest tęczową obwódką 

zwaną glorią. Widmo 

Brockenu również mogą 

zaobserwować osoby po-

dróżujące samolotem. 

 

       Piotr Wasilewski -7c 



 W odpowiedzi  na te pytania może 

nam pomóc dobra lektura. „Baśnie 

osobliwe” autorstwa Ransoma Ri-

ggsa to dobry wybór, jeżeli ostatnio 

takie właśnie myśli chodzą nam po 

głowie. Jest to, jak sama nazwa mó-

wi, zbiór baśni o osobliwcach, czyli 

osobach o różnych odmiennych umie-

jętnościach, darach. Możemy tu prze-

czytać m. in. o księżniczce, która 

miała wężowy język, o pierwszej ym-

brynce, czyli o kobiecie, której umie-

jętnością było kontrolowanie czasu, 

albo o chłopcu, który potrafił rozma-

wiać z duchami. Wśród tych wszyst-

kich opowieści jest jedna, która 

szczególnie zapadła mi w pamięć. 

Na chińskim wybrzeżu mieszkał 

chłopiec imieniem Zheng. Jego ojciec 

był podróżnikiem, toteż pewnego 

dnia wypłynął na poszukiwania wy-

spy Kokobolo i już nigdy nie wrócił. 

Zheng miał żal do ojca, że ich zosta-

wił i nie chciał nigdy wypływać w 

morze. Jednak wraz z jego dorasta-

niem sytuacja zaczęła się zmieniać-z 

całego ciała wysypywał mu się piach, 

a zamiast włosów zaczęły mu rosnąć 

glony. Na początku było to znikome, 

jednak im był starszy tym problem 

był coraz poważniejszy. Z czasem 

tajemniczy głos zaczął go namawiać 

do poszukiwania ojca i wyspy.  

Wszyscy mówili mu, że to szalone, 

ale Zheng nie potrafił się temu prze-

ciwstawić i niedługo później wypły-

nął. Mijało już dużo czasu, a on nadal 

nie znalazł ojca. W pewnym momen-

cie jednak zauważył wieloryba, który 

zdawał się do niego przemawiać. Pły-

nąc za jego głosem dotarł wreszcie do 

tajemniczej wyspy. Gdy tylko tam 

dopłynął, rozpoczął poszukiwania 

ojca, ale nie mógł go znaleźć. Gdy 

już tracił nadzieję, usłyszał dziwny 

głos dobiegający z wnętrza Ziemi. 

Mówiła do niego wyspa. Okazało się, 

że jego ojciec zamienił się w wyspę i 

zaczął namawiać Zhenga, aby tu zo-

stał i zamienił się w wyspę tak jak on. 

Zheng jednak oburzył się tym idio-

tycznym pomysłem i wrócił do domu. 

Jego problem po wizycie na wyspie 

wcale nie zmalał, wręcz się pogorszy-

ł. Całe jego włosy były już glonami, a 

cała skóra piaskiem. Zheng próbował 

temu zapobiec, zakleił się smołą. 

Miał ciężkie życie, ale jakoś udało 

mu się to opanować. Wyglądał jak 

obłąkany, więc zamknął się w domu. 

Robiąc porządki, znalazł rubin z wy-

spy Kokobolo. Nie miał pojęcia, jak 

on się tam znalazł. W tym momencie 

smoła odpadła z niego, a on, chcąc 

nie chcąc, wtoczył się do morza. 

Usłyszał wtedy znajomy głos- głos 

swojego ojca. Zheng zamienił się w 

wyspę, ale nie czuł się już dziwadłem 

wśród ludzi. Czuł, że jest tam, gdzie 

powinien być. Opowieść zakończyła 

się słowami „Poczuł się sobą”. 

Riggs chce pokazać, że bycie sobą i 

nieudawanie nikogo innego to jedyna 

droga do szczęścia. Każdy z nas jest 

inny na swój sposób i to jest piękne. 

Każdy z nas jest swojego rodzaju 

osobliwcem. Nie możemy krok w 

krok podążać za standardami społecz-

nymi, bo wtedy wszyscy bylibyśmy 

tacy sami.  

„Człowiek nie 

może być tylko 

wychowywany. 

Musi 

wychowywać 

samego siebie, 

być dla siebie 

wychowawcą.” 

Str. 6 

Numer 7 



"Brońmy się 

przed pozorami 

miłości, nie 

miłujmy słowem 

i językiem, ale 

czynem i 

prawdą". 

Str. 7 

Numer 7 

Dopóki nie wadzimy nikomu innemu, 

możemy być tym, kim chcemy. 

Oprócz tego, że te baśnie łączy tak 

ważny morał, pomagają one w rozwi-

janiu wyobraźni. Przytoczony przeze 

mnie fragment książki jest dosyć za-

wiły i inny, niż te wszystkie baśnie o 

księżniczkach, jakie były nam czyta-

ne w dzieciństwie. To pokazuje, jak 

bardzo autor ma bujną wyobraźnię i 

otwarty umysł. Dzięki temu niezwy-

kłemu klimatowi, lektura staje się dla 

nas jeszcze pRansom Riggs napisał 

jeszcze trzy inne książki z serii o oso-

bliwcach, a na podstawie jednej z 

nich, „Osobliwego domu Pani Pere-

grine” powstał film, w reżyserii zna-

nego na całym świecie reżysera- Ti-

ma Burtona. przyjemniejsza. 

Kto inny jak nie on mógłby oddać 

klimat tych „dziwacznych” opowie-

ści? 

Jeżeli chodzi jeszcze o „Baśnie oso-

bliwe”, nie mogłabym nie wspomnieć 

o wspaniałych ilustracjach wykona-

nych przez niezwykle utalentowane-

go artystę – Andrewa Davidsona. Sa-

ma okładka już przyciąga uwagę, a 

każdą nową baśń rozpoczyna inny 

obraz. Davidson również miał ogrom-

ny udział w przesłaniu tych baśni, 

podkreślając ich osobliwość swoimi 

surrealistycznymi ilustracjami. 

 

Bianka Robaczewska -7b 

Nowalijki kuszą kolorami, zawarto-

ścią witamin i łatwym wykorzysta-

niem w kuchni. To świeża odmiana 

po zimowym jadłospisie. Kwiecień i 

początek maja to prawdziwy wysyp 

nowalijek na polskich straganach. 

Niestety, większość wczesnowiosen-

nych warzyw pochodzi z upraw 

szklarniowych, a te mogą zawierać 

spore ilości niebezpiecznych dla 

zdrowia azotanów. Dlatego jeśli nie 

mamy pewności skąd dokładnie po-

chodzą produkty, lepiej wstrzymać 

się do pełni sezonu, który przypada 

na przełom maja i czerwca. Nowalijki 

powinny być trzymane w chłodnym, 

przewiewnym i suchym miejscu.  

Dobrym wyborem będzie lodówka ze 

specjalną szufladą pozwalającą za-

chować świeżość. Każdorazowo nale-

ży wyciągać warzywa z foliowych 

reklamówek. Brak dostępu do powie-

trza sprawia, że azotany zawarte w 

produktach zamieniają się w szkodli-

we azotyny. 

Sałatka z nowalijek 

Składniki: 

4 małe młode ziemniaki 

sałata masłowa 

4 rzodkiewki 

szczypiorek 

2 łyżki jogurtu greckiego 

1 łyżeczka ostrej musztardy 

Wszystko o nowalijkach 



Sposób przygotowania: 
 

Ziemniaki obierz, ugotuj i odstaw do 

przestygnięcia. Sałatę, rzodkiewki i 

szczypiorek dokładnie umyj. Na du-

żym talerzu rozłóż kawałki sałaty, 

rzodkiewkę pokrojoną na ćwiartki 

oraz przestudzone ziemniaki (jeśli są 

małe, nie trzeba ich kroić). W osob-

nym naczyniu wymieszaj jogurt z 

musztardą i posiekanym szczypior-

kiem. Sałatkę polej sosem. Podawaj 

jako dodatek do głównego dania lub 

jako samodzielny posiłek. 

Koktajl owocowo-warzywny 

Składniki: 

400g jogurtu naturalnego 

1 kiwi 

1 banan 

½ marchewki 

2 garście świeżego, drobnolistnego 

szpinaku 

cukier lub miód do smaku 

2 łyżeczki mieszanki suszonych owo-

ców z ziarnami 

Sposób przygotowania: Do blendera 

kielichowego wlej jogurt naturalny, 

dodaj kawałki obranych ze skóry 

owoców i warzyw, miksuj na gładką 

masę. Na koniec dodaj do smaku cu-

kier lub miód. Podaj posypane ziarna-

mi z suszonymi orzechami. 

 

  Nina Korzybska 4b 

 

„Cierpienie jest 

w świecie 

również po to, 

żeby wyzwolić w 

nas miłość, ów 

hojny i 

bezinteresowny 

dar z własnego 

"ja" na rzecz 

tych, których 

dotyka 

cierpienie". 

Str. 8 

Numer 7 

Toruń bliski sercom -  osiedle Koniuchy 

Koniuchy to jedno z najbardziej zielonych osiedli w Toruniu.  Zlokalizowane 

jest w północnej części miasta, od północy graniczą z Wrzosami, od wschodu 

z Mokrem, zaś od południa i wschodu z Chełmińskim Przedmieściem. Do 

głównych ulic przecinających lub stanowiących granice Koniuch zaliczyć 

należy: Legionów, Długą, Grudziądzką, Koniuchy, Kozacką, Wielki Rów 

oraz Żwirki i Wigury. Na tym osiedlu znajduje się nasza szkoła, czyli Szkoła 

Podstawowa nr 3 w Toruniu. Dawniej na terenach Koniuch znajdowały się 

pastwiska, gdzie hodowano konie. Od  koni powstała nazwa Koniuchy.  



"Nie mam 

srebra ani złota. 

Nie mam 

gotowych 

odpowiedzi na 

ważne pytania". 

Str. 9 

Numer 7 

Niedaleko naszej szkoły można zauważyć kilka malutkich domków jednoro-

dzinnych. Miejsce to nazywane jest Kozackimi Górami. Kozackie Góry, Dę-

bowa Góra, Łakoma Góra i Góra Czarownic były niegdyś jednymi z wydmo-

wych wzniesień w północnej części Torunia. W dwudziestoleciu międzywo-

jennym, a dokładnie po kryzysie gospodarczym, we wszystkich miastach w 

Polsce tworzono osiedla baraków dla osób bezdomnych i bezrobotnych. W 

Toruniu powstały one na Kozackich Górach i Dębowej Górze. Tuż po II woj-

nie światowej zamieszkiwało te tereny kilkadziesiąt rodzin, a przed jej wybu-

chem zapewne kilkaset.  

 

 

 

 

 

 

 

 

W latach 60. XX wieku pierwsze bloki na Koniuchach powstały przy ul. Le-

gionów (w tym okresie ul. Zjednoczenia). Z częścią osiedla Koniuchy zwią-

zane były Toruńskie Zakłady Młyńskie „ Spomasz ” S.A. 

Dynamiczna rozbudowa osiedla Koniuchy – Kozacka nastąpiła w latach 90-

tych XX wieku. Zwłaszcza duże inwestycje przeprowadziła na tym terenie 

firma „BUDLEX”.  

Rozbudowa osiedla, wymusiła zaplanowanie nowych dróg i ulic. W tym 

okresie powstała ulica Bartkiewiczówny, Harcerska czy Lotników. 

W 1990 roku na terenie osiedla Koniuchy powstała parafia pw. Miłosierdzia 

Bożego (Diecezjalne Sanktuarium Miłosierdzia Bożego).. W 2011 roku za-

kończono budowę Domu Opieki „Samarytanin” 



 Na osiedlu najważniejszymi punktami są:  

 Miejski Zarząd Dróg 

 Miejskie Przedsiębiorstwo Oczyszczania 

 Kościół Miłosierdzia Bożego i św. Faustyny Kowalskiej 
 Dom Opieki "Samarytanin" 

 Szkoła Podstawowa nr 3 im. kpt. Jana Drzewieckiego 

 zajezdnia autobusowa MZK Toruń 

 dworzec Toruń Północny 

 Cmentarz Komunalny nr 2 im. Ofiar II wojny światowej 

Zajezdnia autobusowa funkcjonuje w tej części miasta od 1976 r., ale histo-

ria komunikacji autobusowej w Toruniu jest nieco dłuższa. 

 

Pierwsze autobusy na ulicach 

Torunia pojawiły się 16 listo-

pada 1924 roku. Były to czte-

ry pojazdy marki Ford kursu-

jące pomiędzy Dworcem To-

ruń Miasto a Dworcem Toruń 

Przedmieście. Z uwagi na nie-

rentowność komunikacja au-

tobusowa została zawieszona 

już po kilkunastu miesiącach 

od uruchomienia. Wznowie-

nie ruchu autobusowego na-

stąpiło w 1940 roku, kiedy 

okupanci, nie mogąc odbudo-

wać zniszczonej linii tramwa-

jowej przez most drogowy do 

Dworca Głównego, zakupili 9 

nowych autobusów marki 

Gräf Stift i 11 przyczepek. 

Pierwszy autobus po wojnie 

został uruchomiony w1946 roku, tworząc komunikację z Dworcem Głów-

nym. Dzisiejsza flota autobusów parkująca na zakładowym placu sprawia 

wrażenie zupełnie różnej od tej sprzed zaledwie pół wieku. 

Z kolei  Cmentarz Komunalny nr 2 funkcjonuje od 13 grudnia 1891 roku, 

gdyż wtedy dokonano na nim pierwszego pochówku. Po kolejnych przyłą-

czeniach terenów cmentarz osiągnął powierzchnię prawie czterech hekta-

rów.  

"Praca nie 

może być 

traktowana - 

nigdy i nigdzie - 

jako towar, bo 

człowiek nie 

może dla 

człowieka być 

towarem". 

Str. 10 

Numer 7 



Po wojnie nadano mu imię ofiar II wojny światowej, gdyż w czasie wojny  na 

cmentarzu pochowane zostały ofiary obozu „Szmalcówka” położonego po 

przeciwnej stronie ulicy Grudziądzkiej, zaś już po zakończeniu konfliktu 

przeniesiono na niego część szczątków Żydów zamordowanych w regionie 

toruńskim oraz jeńców radzieckich z obozu na Glinkach. Na terenie nekropo-

lii znajduje się łącznie 3315 grobów, a możliwość dokonywania nowych po-

chówków jest ograniczona. W 1997 roku na cmentarz przeniesione zostały 

pozostałości pomnika wdzięczności Armii Czerwonej, położonego pierwotnie 

w centrum Torunia. 

I skoro mowa o ofiarach ze „Szmalcówki”, warto przypomnieć historię tego 

miejsca, które może nie znajduje się na terenie osiedla Koniuchy, ale tuż 

obok. Obóz znajdował się w północnej części miasta, w dzielnicy Mokre, 

przy ul. Grudziądzkiej, w zabudowaniach byłej przetwórni smalcu oraz oleju.  

Powstał w 1940 dla ludności wysiedlonej z Torunia i Prus Zachodnich, jak i 

tych osób, które odmówiły złożenia wniosku o wpisanie na niemiecką listę 

narodowościową (niem. Deutsche Volksliste). Mieścił się w 4 budynkach i 

piwnicach dawnej fabryki smalcu, stąd nazwa "Szmalcówka". W okresie od 

września 1941 do stycznia 1942 formalnie był "wychowawczym obozem pra-

cy", po 1 września 1942 podlegał administracyjnie obozowi w Potulicach jako 

podobóz. Został zlikwidowany w 1943, a pozostałe w nim osoby wywieziono 

do obozu potulickiego.  

W okresie od marca 1941 do lipca 1943 przez obóz przeszło łącznie około 20 

tysięcy więźniów, w tym kobiet i dzieci. W grudniu 1941 przebywało w nim 

2850 osób, w maju 1942 – 3443. Byli oni poddawani selekcji i wysyłani na 

roboty do III Rzeszy, do Generalnego Gubernatorstwa, do różnych obozów 

koncentracyjnych oraz do obozu germanizacyjnego w Nowym Mieście Lu-

bawskim. Wielu z osadzonych zmarło jednak jeszcze przed wywózką z powo-

du tragicznych warunków sanitarnych, epidemii tyfusu, słabego wyżywienia i 

brutalności strażników . Udało się zidentyfikować 515 ofiar obozu, pochowa-

nych na cmentarzu komunalnym nr 2 w Toruniu, wiadomo jednak, że było 

ich jeszcze więcej, bo około 1200 osób.. 

Ciekawą historię ma też Dworzec Północny, po którym dzisiaj został tylko 

zdewastowany budynek.Stację kolejową Toruń Północny otwarto w 1910 ro-

ku wraz z uruchomieniem połączenia kolejowego z miejscowością Czarnowo, 

a później także z Chełmnem, przez Unisław Pomorski.  

Pociągi na nowej linii woziły pasażerów i drewno do Portu Drzewnego. We 

wrześniu 1911 roku na Dworcu Północnym pojawiło się coś jeszcze. 

„Dla 

chrześcijanina 

sytuacja nigdy 

nie jest 

beznadziejna. 

Chrześcijanin 

jest człowiekiem 

nadziei. To nas 

wyróżnia". 

Str. 11 

Numer 7 



„Historia uczy, 

że demokracja 

bez wartości 

łatwo 

przemienia się 

w jawny lub 

zakamuflowany 

totalitaryzm". 

„Balon wojskowy M 1 zwieziono wczoraj w czwartek do Torunia - pisała 

„Gazeta Toruńska” 11 września 1911 roku. - Statek napowietrzny spakowany 

w czterech wagonach kolejowych pozostanie na dworcu Toruń Północ aż do 

piątku, 15 bm., do którego to dnia hala balonowa i wszelkie przygotowania 

mają być ukończone. Niebawem rozpoczną się też jego wzloty”. 

     (za: Szymon Spandowski, „Nowości”) 

Tak też się stało. Pierwszy obiekt latający, jaki wystartował w Toruniu i po-

szybował nad dachami miasta, przyjechał na Dworzec Północny i tu został 

wyładowany. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dodać należy jeszcze, że ten dworzec posłużył wojskom radzieckim jako 

miejsce załadunku w trakcie opuszczania jednostki na Jarze. Dziś mało kto 

pamięta, że do 1991 r. stacjonowały tam wojska radzieckie, a nazwę dzisiej-

szego osiedla można też łączyć  z tym faktem. 

Żadne z tych połączeń nie przetrwało do dnia dzisiejszego. Stacja Toruń Pół-

nocny pełniła także rolę stacji towarowej, którą ostatecznie zlikwidowano na 

początku lat 2000. Była to jedyna stacja kolejowa w Toruniu pełniąca po-

dwójną rolę. 

Obecnie przez stację Toruń Północny przejeżdżają jedynie składy cystern z 

paliwem, zmierzające do bazy paliw mieszczącej się w Olku oraz okazjonal-

ne pociągi pasażerskie do przystanku osobowego Barbarka. 

Historia osiedla Koniuchy może nie sięga tak daleko jak historia Sta-

rego Miasta, ale jest równie pasjonująca i warta poznania. 

      

      Agnieszka Kozioł 7c 

Str. 12 

Numer 7 



Nieznane oblicze nauczycieli 

Z Panią Moniką Szałkowską  rozmawia Zofia Dobrowolska. 

 

Pani Monika Szałkowska jest nauczycielką biologii w naszej szkole od 12 

lat. To długo i krótko zarazem, ale na pewno wystarczająco długo, by nabrać 

pewności, że wybrało się słusznie zawód, który się będzie wykonywało przez 

długie lata życia. 

Została Pani nauczycielką biologii. Gdyby mogłaby Pani to zmienić, wybra-

łaby Pani inny zawód? 

Kiedy byłam dzieckiem, marzyłam o medycynie, w liceum zainteresowałam 

się aktorstwem, a później chciałam zostać psychologiem. Uważam, że zawód 

nauczyciela łączy po trochu wszystkie te specjalności. Na razie sprawia mi 

on tak wiele satysfakcji, że nie widzę się w innym zawodzie. 

Czy od początku Pani przeznaczeniem było zostać nauczycielką, czy była to 

nagła decyzja, impuls? Jaka była Pani droga do zawodu? 

Znowu powrócę do dzieciństwa. Kiedy chodziłam do szkoły podstawowej, 

uwielbiałam się bawić w szkołę, godzinami przesiadywałam w moim pokoju, 

wyobrażając sobie, że to moja sala lekcyjna. Sprawdzałam obecność i prowa-

dziłam lekcje, pisząc kredą po niebieskiej szafie. Może i nie wybrałam celo-

wo tego zawodu, ale widzę, że na pewno nie był to przypadek. Już na stu-

diach dostałam propozycję pracy w szkole, najpierw w gimnazjum, następnie 

w SP3. Można powiedzieć, że zawód znalazł mnie sam. Wierzę w przezna-

czenie. 

Zawsze jest Pani taka radosna. Czy praca z dziećmi sprawia, że jest Pani 

szczęśliwa? Czy uważa Pani, że od dzieci można się czegoś nauczyć? 

 Dziękuję bardzo. Tak, póki co praca z dziećmi sprawia, że jestem szczęśliwa 

i czuję się spełniona. Szczególnie kocham wszystkie dzieci, kiedy wracam po 

wakacjach (śmiech). Uważam, że w naszej pracy, podstawą są dobre relacje z 

uczniami. Obecnie jest mi o wiele trudniej je budować, ponieważ z niektóry-

mi uczniami spotykam się raz w tygodniu, nad czym bardzo ubolewam. Moi 

uczniowie uczą mnie, jak iść z duchem czasu. Tłumaczą jak wygląda ich 

świat i pomagają go zrozumieć. Dzielą się ze mną nowinkami, które przeczy-

tali czy obejrzeli. 

 

„Na kryzys 

cywilizacji 

trzeba 

odpowiedzieć 

cywilizacją 

miłości, opartą 

na 

uniwersalnych 

wartościach 

pokoju, 

solidarności i 

wolności” 

  

Str. 13 
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Skoro mowa o dzieciach, każdy dorosły był kiedyś dzieckiem. Jak Pani wspo-

mina swoje dzieciństwo, co najbardziej lubiła Pani robić, jakiego przedmiotu 

w szkole Pani nie lubiła, a jakiego uczyła się Pani z przyjemnością? 

W mojej opinii miałam bardzo szczęśliwe dzieciństwo i kochającą rodzinę. 

Jestem towarzyską osobą, dlatego dużo czasu spędzałam na zabawach z przy-

jaciółmi. W wakacje wyjeżdżałam zawsze na łono przyrody do mojego uko-

chanego Nadgoplańskiego Parku Tysiąclecia. W szkole od początku kocha-

łam biologię i chemię. Bardzo lubiłam język polski, muzykę i historię sztuki. 

Nie przepadałam za fizyką, ponieważ lekcje były strasznie nudne. Nie było 

doświadczeń, a Pani przez całą lekcję siedziała na krześle i czytała nam pod-

ręcznik. Na studiach fizykę odkryłam na nowo. W liceum miałam świetną 

nauczycielkę biologii i odkryłam wtedy, jak dużo w nauczaniu zależy od na-

uczyciela. 

Mówiłyśmy już o przeszłości, teraz czas na przyszłość.  Pani za dziesięć lat. 

Nadal będzie Pani nauczycielką?  

Obiecałam sobie, że jak wypalę się w zawodzie, to nie będę mecząc się wy-

patrywać emerytury, tylko zmienię zawód. Tak naprawdę, to od czasu do cza-

su przychodzi kryzys i mam ochotę zmienić pracę. Zawód nauczyciela jest 

naprawdę ciężką pracą. Szczególnie obciążony jest nasz układ nerwowy. 

Jakie są Pani największe marzenia, czy mogą się spełnić, a może już się speł-

niły?  

Marzą mi się dalekie podróże. Chciałabym odwiedzić wszystkie strefy krajo-

brazowe Ziemi - od wilgotnych lasów równikowych po lody Arktyki i An-

tarktydy. 

Marzenia sprawiają dużo radości. Co poprawia Pani nastrój, co sprawia, że 

jest Pani zawsze taka radosna? Z jakiego powodu czuła się Pani ostatnio 

szczęśliwa? 

Moim największym szczęściem jest moja rodzina. Uwielbiam spędzać z nimi 

czas, najbardziej lubię weekendowe wycieczki. Na drugim miejscu są przyja-

ciele. Potrzebuję kontaktu z nimi jak powietrza, a jak mam wszystkich obok 

siebie to wtedy czuję, że naprawdę żyję. 

Gdyby mogłaby Pani zaprosić dowolną sławną osobę na kolację, kogo by Pa-

ni wybrała i dlaczego? 

„Musimy 

pokonać nasz 

lęk przed 

przyszłością. Ale 

nie możemy go 

do końca 

pokonać 

inaczej, jak 

tylko razem". 

Str. 14 

Numer 7 



 Gdybym miała wehikuł czasu, na pewno spotkałabym się z Marią Skłodowską

- Curie i Albertem Einsteinem. Postać Marii mnie fascynuje, była ona niesa-

mowicie silną kobietą, której udało się osiągnąć tak wiele w świecie zdomino-

wanym przez mężczyzn. Łączyła wszystko - bycie żoną, matką i naukowcem. 

Przyjaźniła się z Einsteinem. Na pewno mielibyśmy o czym rozmawiać. 

Gdyby miałaby Pani nadać sobie imię kojarzące się z cechą, jakie to by było 

imię? 

Ostatnio czytałam znaczenie mojego imienia, byłam zszokowana jak wiele 

cech, które noszę zgadza się z opisem mojego imienia. Lubię swoje imię i nie 

chciałabym go zmieniać. 

Czy podczas tej sytuacji przymusowej społecznej izolacji brakuje Pani realnej  

szkoły i uczniów? 

Na początku było trudno przyzwyczaić się do nowej sytuacji, brakowało mi 

kontaktu z ludźmi. W tym momencie, zapewne jak większość osób, przyzwy-

czaiłam się i przeorganizowałam sobie życie. Bardzo dobrze pracuje mi się w 

nocy, czego nie byłam w stanie robić, chodząc codziennie do pracy. Podoba mi 

się także brak presji czasowej. Staram się skupiać zawsze na plusach, ale kiedy 

wchodzę do szkoły i do pustej klasy, to ogarnia mnie smutek i tęsknię za nor-

malną szkołą. 

A teraz krótkie skojarzenia:  

-film - "Czas na miłość" 

- książka- "Mistrz i Małgorzata" 

- aktor - Matthew McConaughey i Rachel McAdams 

- reżyser - Lars von Trier 

- cecha, którą Pani ceni u innych - poczucie humoru i dystans do siebie 

- cecha, z której jest Pani dumna - wrażliwość 

- zwierzę - kocham wszystkie, naprawdę trudno mi wybrać 

- kolor - niebieski 

- ulubione słowo - "dam radę" 

- być czy mieć- zdecydowanie być 

- przywiązanie czy odrzucanie - przywiązanie 

Bardzo dziękujemy za poświęcony czas. Życzymy sytuacji szkolnych  i 

uczniów, przy których nauczyciel może się poczuć spełniony. 

 

 

 

„Być 

człowiekiem 

sumienia to 

znaczy 

wymagać od 

siebie, podnosić 

się z własnych 

upadków i 

ciągle na nowo 

się nawracać". 
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   Raper używający niecenzuralnych 

słów, gwiazdka estrady o niezbyt do-

nośnym głosie, blogerka modowa z 

wątpliwym dorobkiem, to pozornie 

autorytety naszych czasów. Wydaje 

się, że my, młodzi ludzie często wzo-

rujemy się na takich „idolach”. Są 

przecież wyluzowani, modnie ubrani, 

na wszystko mogą sobie pozwolić i 

nie muszą słuchać „zrzędzenia” doro-

słych. Mają swój świat, którego czę-

ścią my sami chcielibyśmy być. Czy 

aby na pewno?  W głębi duszy podzi-

wiamy jednak naszą babcię, która w 

wielu sprawach jest w zwykły ludzki 

sposób rozsądniejsza i mądrzejsza, 

niż Wikipedia. Tęsknimy za dziad-

kiem doglądającym z wielkim odda-

niem swoich pszczół i potrafiącym 

bez końca opowiadać o trudnym, wo-

jennym dzieciństwie. Ponury sąsiad 

wydaje nam się milszy, gdy poznaje-

my jego mądre poglądy oparte na 

bacznej obserwacji otaczającego nas 

świata. A surowi nauczyciele, wyma-

gający wychowawcy i w końcu czę-

sto nieustępliwi rodzice? A to już 

osobna historia! Nie potrafimy zrozu-

mieć ich wygórowanych wymagań, 

bezpodstawnych zakazów i  nakazów, 

które stawiają na naszej drodze do 

„szczęścia”. W gruncie rzeczy jednak 

przyznajemy im rację, chociaż nie 

zawsze chcemy głośno o tym mówić. 

Powiedzmy sobie zatem szczerze, że 

autorytetami dla nas są zwykli- nie-

zwykli ludzie dający nam miłość, sza-

cunek i poświęcający nam czas, gdyż 

tego najbardziej potrzebujemy. War-

tościowe i budujące jest też wzorowa-

nie się na mądrych naukowcach, my-

ślicielach, pisarzach, ludziach z wiel-

ką charyzmą. Przejmijmy jednak od 

naszych autorytetów tylko to, co naj-

lepsze, by zbudować własne poglądy 

i nasz system wartości. Nie bądźmy 

ich ślepymi naśladowcami pozbawio-

nymi samodzielnego myślenia i dzia-

łania. Stawiajmy sobie cele i starajmy 

się do nich dążyć. Na wyboistej ży-

ciowej drodze będą prowadzić nas 

wartości przejęte od ludzi mądrzej-

szych od nas. Motywację zaczerpnię-

tą z ich rozważań i życiorysów za-

mieńmy w naszą tajną siłę. Wytrwa-

łością, hartem ducha i prostą ludzką 

empatią możemy wspiąć się na 

szczyt. A na tym szczycie czeka na 

nas sprawdzian z… człowieczeństwa. 

Od nas zależy, czy go „zaliczymy” i 

może kiedyś sami staniemy się auto-

rytetem dla przyszłych pokoleń?! A 

to byłby już chichot losu! 

 

  Max Leśniewski- 7c  

„Nie będzie 

jedności 

Europy, dopóki 

nie będzie ona 

wspólnotą 

ducha". 
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Przed sprawdzianem z człowieczeństwa, czyli o autorytetach i 

idolach 



Sport towarzyszy nam od dawien, dawna i można rzec, że nasze życie bez 

sportu nie byłoby takie same. Jestem pewien, że każdy z nas miał z nim stycz-

ność np. na szkolnych lekcjach wf-u, które dla niektórych wystarczają, żeby 

zaspokoić ich sportowy głód. Wielu uczniów z naszej szkoły trenuje przeróżne 

dyscypliny sportu, co przekłada się później na dobre wyniki naszej szkoły w 

międzyszkolnych zawodach sportowych. Dla niektórych sport jest formą re-

kreacji, a dla innych jest całym życiem i jego celem. Istnieje mnóstwo dyscy-

plin sportu, od szachów po szermierkę, ale lista sportów ciągle się powiększa 

o nowe ciekawe dyscypliny. W tym artykule znajdą się informacje o kilku cie-

kawych sportach z „nowej generacji”. 

Squash to gra, która pozwala solidnie zmęczyć się, spalić morze kalorii, a 

przy tym daje mnóstwo radości z ry-

walizacji. Zasady gry w squasha nie 

są skomplikowane, jednak początku-

jący powinni poświęcić trochę czasu 

na doskonalenie elementów technicz-

nych, takich jak zagrywka, odbijanie, 

poruszanie się po korcie. Polega na 

odbijaniu rakietką piłki o ścianę w 

sposób, który w maksymalnym stop-

niu utrudni ponowne odbicie piłki 

przez przeciwnika. Do Polski squash trafił ok. 1997 r. i z każdym kolejnym 

rokiem rośnie grono jego entuzjastów. 

Korfball to jedyny na świecie koedukacyjny sport drużynowy. Na boisku spo-

tykają się dwie drużyny, z których każ-

da złożona jest z czterech mężczyzn i 

czterech kobiet. Rzucają oni piłkę, 

wielkości tej do footballu, do koszy 

pozbawionych tablic. Cel znajduje się 

na słupach o wysokości 3,5 m. W Pol-

sce pierwszy, pokazowy mecz korfbal-

lowy rozegrano w 1987 roku w Olszty-

nie.  

„Okazuje się, że 

i kichnięcie 

może mieć sens 

ekumeniczny. 

Może służyć 

sprawie 

pojednania". 
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Sporty o krótkich tradycjach  



„Wolności nie 

można tylko 

posiadać, ale 

trzeba ją stale 

zdobywać, 

tworzyć. Może 

ona być użyta 

dobrze lub źle, 

na służbę dobra 

prawdziwego 

lub pozornego". 
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Runmageddon to forma wyścigu biegowego, w którym trzeba jak najszyb-

ciej przemierzyć wyznaczoną trasę usianą przeszkodami, których nie da się 

ominąć. W ich pokonywaniu często nie-

zbędna jest współpraca między zawodnika-

mi. W zależności od pomysłów organizato-

ra trasy, konieczne jest czołganie się w bło-

cie, wspinanie po linie, przedzieranie przez 

chaszcze, skakanie przez przeszkody. 

Uczestnicy zawodów kończą je wyczerpani, 

ale szczęśliwi, ponieważ w czasie biegu po-

konują swoje słabości i przesuwają granice 

swoich możliwości. Choć inne biegi z prze-

szkodami są popularne na świecie, formuła runmageddonu powstała w Polsce 

- w 2014 roku. 

Dyscyplin sportu jest na świecie tak dużo, że każdy powinien znaleźć coś dla 

siebie. Uważam, że sport powinien być częścią naszego życia, w którym po-

winniśmy umieć wygospodarować choć chwilkę w ciągu dnia na aktywny 

wypoczynek.  

     Jakub Dobrolubow – kl.7b   

  

Palcem po mapie -Rzym/Watykan cz.2  

Miastami, któ-

re dzisiaj 

chciałabym 

przedstawić 

jest Rzym oraz 

Watykan. Du-

żo się o nich 

mówi w czasie 

pandemii. Na-

tomiast w dzi-

siejszych czasach nikt by go realnie 

nie odwiedził, dlatego zostaje nam 

podróż wirtualna. 

Szerzej o Rzymie- stolicy Włoch mó-

wiłam w poprzednim wydaniu gazet-

ki, do którego gorąco zachęcam.  

Poprzednio 

opisywałam 

zabytki staro-

żytne, a dziś 

opiszę te nowo-

żytne. Watykan 

to miasto-

państwo na te-

rytorium 

Włoch, w Rzy-

mie. Najmniej-

sze państwo świata pod względem 

powierzchni i najmniejsze niepodle-

głe państwo pod względem liczby 

ludności. Watykan jest siedzibą naj-

wyższych władz Kościoła katolic-

kiego, gdzie rezyduje papież.  



Obywatele Watykanu to głównie do-

stojnicy kościelni, księża, zakonnice 

oraz Gwardia Szwajcarska z rodzina-

mi. 

 Pierwszym z zabytków Watykanu, 

który chciałabym dzisiaj przedstawić 

jest Plac Świętego Piotra. Jest to bez 

wątpienia jeden z najpiękniejszych i 

najsławniejszych kościołów świata. 

Świątynię ozdabiają dzieła takich mi-

strzów,  jak np. Gianlorenzo Bernini, 

Michał Anioł czy Antonio Canova. W 

1942 roku papież Pius XII ogłosił, że 

pod bazyliką odnaleziono grób święte-

go Piotra. Choć to stwierdzenie nadal 

budzi wiele wątpliwości, to dla wielu 

chrześcijan jest jasnym, że w podzie-

miach tego kościoła spoczęły szczątki 

pierwszego papieża. Plac był świad-

kiem wielu uroczystości roku kościel-

nego. To właśnie na tym placu 13 ma-

ja 1981 papież Jan Paweł II został po-

strzelony przez zamachowca. Naj-

większe zgromadzenia placu to: po-

grzeb Jana Pawła II, kanonizacja Św. 

Josemarii Escrivy, kanonizacja o. Pio, 

beatyfikacja Jana Pawła II, ogłoszenie 

wyboru Jorge Mario Bergoglio na pa-

pieża, kanonizacja Jana XXIII i Jana 

Pawła II.  

Drugim zabytkiem Rzymu, godnym 

uwagi są Muzea Watykańskie. Po-

wstały ze zbiorów dzieł sztuki zgro-

madzonych przez poszczególnych pa-

pieży. Obecnie zebrano w nich, w róż-

nych działach, najbogatszą kolekcję 

dzieł sztuki ze świata.  

W skład muzeów wchodzą m.in.: Pi-

nakoteka, Muzeum Pio-Clementino,  

„Czujesz się 

osamotniony. 

Postaraj się 

odwiedzić 

kogoś, kto jest 

jeszcze 

bardziej 

samotny". 
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Gregoriańskie Muzeum Etruskie (i 

Muzeum Egipskie), Muzeum Misyjno

-Etnologiczne, Muzeum Chiaramonti.  

Wróćmy jednak do Rzymu i jego no-

wożytnych zabytków. Pierwszym i 

jednym z najsłynniejszych z nich jest 

pomnik Wiktora Emanuela II.  Jest on 

neoklasycystycznym pomnikiem, w 

Rzymie. Zaprojektowany został przez 

Giuseppe Sacconiego, monument za-

częto budować w 1885 roku, jako upa-

miętnienie króla Wiktora Emanuela II. 

Odegrał on istotną rolę w procesie 

zjednoczenia Włoch. W 1911 roku 

dokonano odsłonięcia nieukończone-

go jeszcze pomnika, a dziesięć lat 

później w jego centralnej części utwo-

rzono Grób Nieznanego Żołnierza. W 

1935 roku wszystkie prace budowlane 

przy monumencie zostały zakończone, 

we wnętrzach budowli otwarto Cen-

tralne Muzeum Zjednoczenia Włoch. 

Pomnik jest popularnym obiektem 

turystycznym w Rzymie, do czego 

przykłada się umieszczony na jego 

szczycie taras widokowy. Monument 

pełni przy tym ważną rolę w kształto-

waniu tożsamości narodowej Wło-

chów i jest miejscem organizacji ob-

chodów świąt państwowych, Dzień 

Wyzwolenia, Dzień Republiki oraz 

Dzień Jedności Narodowej i Sił Zbroj-

nych. Podsumowując, Rzym oraz Wa-

tykan to miasta, które zdecydowanie 

warte są odwiedzenia. Każdy znajdzie 

w nich, coś dla siebie. Mam nadzieję, 

że w przyszłości, uda mi się odwie-

dzić te dwa, przepiękne miasta. 

                         Maria Lenkiewicz 7c 



Klęski żywiołowe to ekstremalne zjawiska przyrodnicze powodujące szko-

dy na danym terenie. Skutkiem klęsk żywiołowych może być strata w go-

spodarce człowieka, a nawet może zagrażać życiu zwierząt i ludzi. 

Klęsk żywiołowych jest dużo, więc wymienię tylko te najbardziej siejące 

zniszczenie i najczęściej występujące. Oto moja lista 10 najgroźniejszych 

klęsk żywiołowych. 

10. Na dziesiątym miejscu uplasowałem długo trwające upały lub mrozy. 

Nie zagraża to zbytnio życiu człowieka, jednak pozostawia ślady w przyro-

dzie. Rośliny umierają, gdyż mróz lub susza niszczy je. 

9.Wybuch wulkanu to klęska żywiołowa, która pustoszy okolice miejsca 
wybuchu. Na szczęście wybuchy wulkanów nie zdarzają się codziennie i 
ludzie, mieszkający w pobliżu wulkanów są dobrze przygotowani na sieją-

cą zniszczenie, gorącą 
lawę. Kolejnym plusem 
jest stosunkowo rzadkie 
występowanie wulka-
nów. Jednak jeżeli wy-
buch będzie zbyt gwał-
towny i zasięg lawy 
będzie większy niż się 
spodziewano, może 
spowodować naprawdę 
ogromne szkody. 

 

8. Wybuch wulkanu „Czarny gigant” w Ekwadorze 

Następnym ciekawym i niebezpiecznym zjawiskiem przyrodniczym są 

osuwiska ziemi. Osuwiska ziemi to nagłe przesunięcie się wielkich mas 

ziemnych, które pod wpływem działalności człowieka lub siły przyrody 

załamują się i ziemia spada. Jest to bardzo niekorzystne zjawisko dla go-

spodarki człowieka, ponieważ niszczy mnóstwo domów i budynków. Osu-

wiska występują, też w Polsce, w Beskidach i Sudetach ,więc nie należy 

ich lekceważyć. 

 

Osuwisko ziemi 

7. Na tym miejscu znajdują się trzęsienia 
ziemi. Są one groźne, ponieważ zagrażają 
życiu i działalności człowieka, ale to nie 
jest najgorsze.  

Warto wiedzieć – o klęskach żywiołowych 

"Człowieka 

trzeba mierzyć 

miarą serca". 
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Najstraszniejsze w trzęsieniach ziemi jest to, że mogą wywołać falę tsunami. 

Wyobraźcie to sobie: ziemia się trzęsie, zawalają się domy, a tu jeszcze nad-

ciąga ogromna fala.  

6. Na miejscu szóstym jest powódź. Niebezpieczne zjawisko spowodowane 

przez wezbranie wód rzecznych lub morskich. Powodzie najczęściej wystę-

pują w Australii i USA. Sieją zniszczenie i zabijają setki ludzi. Najbardziej 

znaną powodzią w Polsce była tzw. Powódź Tysiąclecia w 1997 r. na terenie 

Polski, Czech, Niemiec, Słowacji i Austrii. Zginęło 114 osób, a szkody ma-

terialne to  około 4,5 miliarda dolarów. 

 

Powódź Tysiąclecia we Wro-

cławiu  

 

5. Następną klęską żywiołową 

jest pożar na rozległym terenie. 

Zapewne pamiętacie niedawny 

pożar w Australii. Ogień spo-

wodował śmierć ponad 34 osób 

i około miliarda zwierząt, a 

2500 budynków uległo zniszczeniu. Tragiczny był również marcowy pożar 

Biebrzańskiego Parku Narodowego, którego ofiarami padły tysiące, jeśli nie 

miliony drobnych zwierząt unikalnych w świecie przyrody. Pożary bardzo 

łatwo wywołać i niestety bardzo trudno zgasić.  

 

Pożar w Australii 

4. Na czwartym miejscu zamieściłem 

falę tsunami. Tsunami to fala porto-

wa spowodowana podwodnym trzę-

sieniem ziemi, wybuchem wulkanu, 

osuwiskiem ziemi lub dzieleniem się 

lodowców, rzadko w wyniku upadku 

meteorytu. Tsunami przynosi ogrom-

ne szkody materialne, rzadziej przynosi śmierć. Jest tak niebezpieczna, bo 

może spowodować powódź zagrażającą ludziom. 

3. Na trzecim miejscu zamieszczę wyjątkowy typ katastrofy. Mianowicie są 

to katastrofy kosmiczne, czyli upadki komet, planetoid i innych okruchów z 

kosmosu. Niektórych katastrof kosmicznych ludzie się spodziewają, ale są 

też takie upadki skał, których nikt się nie spodziewa. Na szczęście mają 

miejsce dość  rzadko.  

"Nie ma 

wolności bez 

solidarności! 

Dzisiaj wypada 

powiedzieć: nie 

ma solidarności 

bez miłości, 

więcej! Nie ma 

przyszłości 

człowieka i 

narodu". 
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2. Huragany i tornada. Bardzo niebezpieczne zjawiska przyrodnicze. Hura-

gan to wiatr wiejący z prędkością od 33 m/s, a tornado to gwałtownie wiru-

jąca kolumna, będąca jednocześnie w kontakcie z powierzchnią ziemi i pod-

stawą cumulonimbusa. Pustoszą wszystko co stanie na ich drodze, powodują 

liczne uszkodzenia i pozbawiają ludzi prądu.  

 

Tornada najliczniej występują w 

środkowej części USA, jednak w 

Polsce też mają miejsce.  

 

 

 

 

 

 

1. I wreszcie. Numer jeden. Według mnie najbardziej niebezpieczną klęską 

żywiołową jest... epidemia. Tak, epidemia również zalicza się do klęsk ży-

wiołowych. Epidemia to, krótko mówiąc występowanie w określonym cza-

sie i na określonym terenie przypadków zachorowań lub innych zjawisk 

związanych ze zdrowiem w liczbie większej niż oczekiwana. Nie bez powo-

du koronawirus nazywany jest epidemią. Myślę, że zasługuje to na pierwsze 

miejsce, gdyż epidemia przy odpowiednim przystosowaniu do środowiska 

może prowadzić do wyginięcia rasy ludzkiej. Dlatego pamiętajmy, że trzeba 

nosić maseczki w sklepach i unikać bliskiego kontaktu z innymi.  

      Mieszko Jankowski – 7b  

„Dekalog jest 

jak kompas na 

burzliwym 

morzu, który 

umożliwia nam 

trzymanie kursu 

i dopłynięcie do 

lądu". 
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Wielka strata dla kultury polskiej – Krzysztof Penderecki 

Krzysztof Penderecki był dyrygentem,  pedagogiem oraz  jednym z najwybit-

niejszych współczesnych pol-

skich i światowych kompozyto-

rów.  Zmarł w Krakowie 29 mar-

ca 2020 roku w wieku 86 lat. Je-

go kariera trwała ponad 60 lat, a 

sam muzyk miał bardzo ciekawe  

życie.  



Penderecki jest głównie kojarzony z muzyką poważną. Jednak  jego utwory 

muzyczne były wykorzystywane przez największych twórców filmowych 

świata, m.in: Davida Lyncha, Stanleya Kubricka czy Martina Scorsese oraz 

polskich: m. in.w filmie „Katyń” Andrzeja Wajdy oraz ''Rękopis znaleziony 

w Saragossie''  Wojciecha Jerzego Hasa. Penderecki, obok Wiktora Lutosław-

skiego i Henryka Mikołaja Góreckiego, jest zaliczany do nurtu muzycznego 

tzw. drugiej awangardy. Charakterystycznym  zjawiskiem dla tego kierunku 

w muzyce jest tzw. sonoryzm, który polega na wydobywaniu nietradycyjnych 

dźwięków za pomocą tradycyjnych instrumentów, np. bębnienie, skrobanie 

czy skrzypienie na pudłach instrumentów smyczkowych, gra na zdekompleto-

wanych lub specjalnie spreparowanych instrumentach dętych blaszanych czy 

wydobywanie dźwięków bezpośrednio ze strun lub pudła fortepianu. Tak 

tworzone utwory były często uznawane jako eksperymentalne, a krytycy 

oskarżali kompozytorów, że głównie skupiają się na muzycznych "efektach 

specjalnych". Przykładem  utworu stworzonego w tym nurcie, jednak nawią-

zującego do bardziej tradycyjnej muzyki symfonicznej, jest "Pasja według 

św. Łukasza" Krzysztofa Pendereckiego. Jest to jego pierwsze wielkie dzieło 

chóralno-instrumentalne. Nie ulega wątpliwości, że Penderecki cieszył się  

międzynarodową sławą co potwierdziłynagrody i wyróżnienia.  Na swoim 

koncie miał m.in. pięć statuetek Grammy, Nagrodę Międzynarodowej Rady 

Muzycznej UNESCO, Medal "Zasłużony Kulturze Gloria Artis", Order Orła 

Białego, nagrodę dla najlepszego współczesnego kompozytora w Cannes i 

wiele, wiele innych.  

 

Krzysztof Penderecki urodził się 

23 listopada 1933 r. w Dębicy. 

Pochodził z wielokulturowej ro-

dziny. W jego drzewie genealo-

gicznym znajdziemy korzenie 

ormiańsko-niemiecko-polskie. 

Penderecki obcował z muzyką od 

najmłodszych lat. Jego ojciec grał 

na skrzypcach, a poza tym, w dzieciństwie prosił swoją nianię, żeby wycho-

dziła z nim słuchać wojskowej orkiestry dętej. Tym też tłumaczył swoją fa-

scynację instrumentami dętymi blaszanymi. Swoją przygodę z instrumentami 

rozpoczął na prywatnych  lekcjach gry na fortepianie, z których szybko zrezy-

gnował, ponieważ stwierdził, że wydobycie czystego dźwięku z fortepianu 

nie stanowi żadnego problemu, może to zrobić nawet niemowlak, natomiast 

wyciągnięcie harmonicznego dźwięku spod strun skrzypiec stanowi nie lada 

wyzwanie.  

Wymagajcie 

od siebie 

choćby inni od 

was nie 

wymagali  
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Młody Penderecki zapragnął zostać wirtuozem, dlatego po szkole ćwiczył 

swoje umiejętności wykonując sonaty Bacha. Zaczął on komponować już w 

wieku ośmiu lat. W trudnych czasach wojny nie było dostępnych nut, więc 

wraz z nauczycielem pisał kompozycje, na których  potem ćwiczył grę na 

fortepianie i skrzypcach. Mówił, że jego spojrzenie na muzykę zmienił Jan 

Sebastian Bach. Swoją pierwszą nagrodę zdobył już w 1959 r. w konkursie 

Związku Kompozytorów Polskich. Bardzo zależało mu na wygranej, bo na-

grodą był paszport, który pozwoliłby mu pojechać na stypendium do Darm-

stadt. W związku z tym zgłosił do konkursu aż trzy utwory: "Strofy", 

"Emanacje" i "Psalmy Dawida". Mówił, że żeby nikt nie zorientował się, 

że ta sama osoba skomponowała wszystkie trzy, jedną napisał lewą ręką, 

drugą prawą, a trzeci dał do przepisania. Po zwycięstwie zrezygnował ze 

stypendium i postanowił spełnić swoje marzenie i wyjechać do Włoch. Na 

arenie międzynarodowej pojawił się w 1959 r. na Festiwalu Warszawska 

Jesień. Do nagrodzonych utworów artysty należą m.in. "Strofy", 

"Emanacje", "Psalmy Dawida" na chór mieszany, instrumenty strunowe i 

perkusję. Kompozycja "Strofy" była pierwszym utworem granym w całej 

Europie. W roku 1960 napisał utwór zatytułowany "8'37'' , za który w rok 

później otrzymał nagrodę Tribune Internationale des Compositeurs UNE-

SCO w Paryżu. Utwór o zmienionym tytule "Tren 'Ofiarom Hiroszimy'" 

nadawały stacje radiowe na całym świecie, Penderecki zaś stał się czoło-

wym przedstawicielem awangardy muzycznej tamtych czasów. Swoją pozy-

cję potwierdził niezwykłymi "Fluorescencjami" wykonanymi po raz pierw-

szy w roku 1962. Poza instrumentami wielkiej orkiestry symfonicznej Pen-

derecki wprowadził tutaj zawieszony arkusz blachy do imitowania grzmo-

tów, gwizdki, kawałki szkła i metalu pocierane pilnikiem, grzechotki, dzwo-

nek elektryczny, piłę, maszynę do pisania i syrenę alarmową. Instrumenty 

tradycyjne też brzmią niezwyczajnie, bo dźwięki były z nich wydobywane w 

zupełnie niekonwencjonalny sposób. W 1980 roku Penderecki zaczął kom-

ponować Polskie Requiem, utwór poświęcony kolejno: ofiarom Grudnia 

1970 (''Lacrimosa''), kardynałowi Wyszyńskiemu (''Agnus Dei''), powstaniu 

warszawskiemu i św. Maksymilianowi Kolbemu (''Dies irae'') oraz ofiarom 

Katynia (''Libera me, Domine''). 

Poza muzyką Penderecki miał również inne pasje. W dzieciństwie, zanim 

zaczął uczyć się grać na skrzypcach i fortepianie, a potem komponować, 

przejawiał duży talent plastyczny. Interesował się motoryzacją, ale oprócz 

muzyki, był najbardziej rozmiłowany w hodowli drzew. W odnowionym 

przez siebie XIX-wiecznym dworku we wsi Lutosławice założył prywatne 

arboretum, w którym zasadził ponad 1 500 różnych gatunków roślin.  

Wiara i rozum 

są jak dwa 

skrzydła, na 

których duch 

ludzki unosi 

się ku 

kontemplacji 

prawdy.  
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Tam też w 2005 r. założono Europejskie Centrum Muzyki Krzysztofa Pen-

dereckiego, które zostało wpisane do rejestru Ministra Kultury i Dziedzictwa 

Narodowego oraz otrzymało status narodowej instytucji kultury. Jego misja 

to wspieranie i inspirowanie najzdolniejszych młodych twórców. 

W muzyce XX wieku nikt nie zrobił takiej kariery w tak szybkim czasie jak 

Krzysztof Penderecki. "Polska kultura poniosła dziś wielką i niepowetowaną 

stratę" - napisał minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński po 

śmierci wybitnego kompozytora. „Kończy się epoka wielkiej muzyki pol-

skiej”; „Nikt inny, jak prof. Penderecki, nie promował Polski na świecie”; 

„Odchodzi jedna z największych postaci naszego życia muzycznego” - tak o 

śmierci Krzysztofa Pendereckiego mówili muzycy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Anna Gallas - 7c 

serialu. Co ciekawe, serial został 

zbudowany w taki sposób, że każdy 

widz, niezależnie od swojej grupy 

wiekowej, płci czy zainteresowania 

samą koszykówką, odbiera go zaska-

kująco pozytywnie i unikalnie. Dla 

mojego dziadka serial był powrotem 

do wspomnień i emocji sprzed lat, 

które nadały serialowi subtelnej 

wiązki nostalgii, wyczuwalnej tylko 

dla niektórych.  

,,Więc, wziąłem to do siebie”- te 

słowa wypowiedziane przez Micha-

ela Jordana, idealnie podsumowują 

jego nadudzką wręcz karierę i nowy 

dokumentalny serial Net-

flixa ,,Ostatni Taniec”. Akcja i hi-

storia opisywana w serialu, wydaje 

się być zawieszona ponad ramami 

czasowymi i działa elektryzująco na 

widzów, nawet po upływie ponad 

20 lat od pamiętnego sezonu NBA 

97/98, na którym opiera się akcja 

,,So, I took it personal” 

Nie daj się 

zwyciężyć złu, 

ale zło dobrem 

zwyciężaj  

Str. 25 
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Moja, niezainteresowana koszyków-

ką w żadnym stopniu mama, skupiła 

się natomiast na bogactwie żywych 

emocji i świetnie opowiedzianych 

historii o życiu. To właśnie one od-

grywają nawet większą rolę niż sam 

sport i to one nadają mu pikantności i 

wydźwięku. 10- odcinkowy doku-

ment, zawiera nieopublikowane 

wcześniej nagrania  z ostatniego se-

zonu The Chicago Bulls w mistrzow-

skim składzie, który zdominował ligę 

na całą dekadę wygrywając 6 finałów 

NBA (dla porównania w poprzedniej 

dekadzie, ligę wygrywało 7 różnych 

zespołów) i nie przegrywając żadne-

go finału, w którym brali udział. Dru-

żyna z Chicago jest wręcz ikoną i le-

gendą w USA, gdzie zawodnicy po-

kroju Michaela Jordana nie byli już 

uznawani wyłącznie za ludzi. Ich le-

genda wciąż żyje i jest przywoływana 

przy wielu okazjach, nie tylko zwią-

zanych z koszykówką. Serial rzuca 

zupełnie nowe światło na drużynę z 

marmuru i buduje wizerunki zawod-

ników  od zera, pokazując ich drogę, 

ewolucję i emocje towarzyszące im 

podczas wszystkich wydarzeń, które 

ich ukształtowały. Michael Jordan, 

osoba, która jest symbolem koszy-

kówki i 

amerykań-

skiej kultury 

masowej, w 

serialu oka-

zuję się być 

nie tylko 

pomnikiem, 

ale i żywą, 

kipiącą emocjami osobą, którą w 

drodze do zbudowania swojego po-

mnika kierowała ogromna motywa-

cja i ludzkie potrzeby. Jordanem kie-

ruje chęć do wygrywania, wrodzona 

miłość do rywalizacji i gotowość do 

poświęcenia wszystkiego tylko dla 

osiągnięcia swoich celów, nawet 

kosztem morale w drużynie i zdoby-

cia reputacji tyrana. Twórcy pokazu-

ją jaki MJ miał wpływ na resztę dru-

żyny, przede wszystkim na najlep-

szy numer 2. w historii i najbardziej 

niedocenianego zawodnika swoich 

czasów, Scottiego Pippena. Scottie 

pomimo swojego ogromnego talen-

tu, akceptował to, że wszystkie ka-

mery były wyostrzane na Jordana.  

Nie potrafi 

przebaczać 

innym, kto 

sam nie zaznał 

przebaczenia.  
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Człowiek nie 

może być 

tylko 

wychowywan

y. Musi 

wychowywać 

samego siebie, 

być dla siebie 

wychowawcą.  

Str. 27 

Numer 7 

Ponadto Pippen był na liście najgo-

rzej opłacanych zawodników w całej 

lidze, równocześnie będąc jednym z 

5 najlepszych koszykarzy na świecie. 

Scottie do dzisiaj jest jednym z naj-

bardziej szanowanych zawodników 

ze względu na swoją odporność i dy-

stans, ale i na umiejętność do pozo-

stawania w bliskich przyjacielskich 

stosunkach z Michaelem, pomimo 

widocznych tylko na okładkach kolo-

rowych gazet, sporów i różnic.  Serial 

pokazuje historię poszczególnych 

zawodników i całej drużyny, ich wy-

boistą drogę po pierwsze mistrzo-

stwa, frustrację i niebywałą determi-

nację. Zaimponowało mi profesjonal-

ne podejście realizatorów, którzy, 

poprzez narrację pokazywali, że mają 

czas na historie każdego, kto przy-

czynił się do sukcesu drużyny. Za-

znaczają też, że dopiero po nałożeniu 

wszystkich historii na siebie, drużyna 

mogła odnieść sukces. Bykom przy 

wszystkich mistrzowskich tytułach 

towarzyszył, bezdyskusyjnie najlep-

szy, trener koszykówki w historii, 

Phill Jackson. Jackson napędzał za-

wodników do forsowania kolejnych 

barier, dbał o ich morale i samopo-

czucie, a co najważniejsze prowadził 

ich do sukcesu. Sezon 97/98 był wy-

jątkowy dlatego, bo zarząd klubu z 

menadżerem Jerrym Krausem na cze-

le, postawił Jacksonowi ultimatum: 

niezależnie od wyników drużyny, to 

jego ostatni sezon na swoim stanowi-

sku.  

Trener i niesamowicie zżyci z nim 

zawodnicy postanowili odtańczyć 

swój ostatni taniec i po raz ostatni 

zrobić wszystko, żeby sięgnąć po mi-

strzostwo świata NBA. Podejmując 

wyzwanie, nikt nie bał się przyjmo-

wać wyzwania osobiście. Jordan i 

całe Bulls, użyło wyzwania Krausa 

jako paliwa do postawienia najwybit-

niejszej kropki końcowej w dziejach 

całego sportu. Serial, swoim spojrze-

niem na erę drużyny byków, wywarł 

na mnie duże wrażenie, a staranno-

ścią i dokładnością w przedstawianiu 

świata ,, kosza”, zachęcił do większe-

go zainteresowania się nim. Jak do-

tąd, na platformie Filmweb serial wy-

kręcił kosmiczną średnią ocen, aż 8,9 

w skali do 10. To tylko utwierdza w 

przekonaniu, że historia Michaela 

Jordana, Scottiego Pippena, Philla 

Jacksona czy oderwanego od rzeczy-

wistości, znienawidzonego i kocha-

nego równocześnie, Denisa Rodma-

na, jest nie tylko ciekawa czy piękna, 

ale i inspirująca i motywująca.  
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Witajcie. W dzisiejszym wydaniu chciałbym przedstawić najciekawsze we-

dług mnie premiery gier w maju i czerwcu oraz najważniejsze wiadomości  

ze świata gier. 

Urodziny Gry Wiedźmin 3 

19 maja urodziny obchodziła gra Wiedźmin 3, wyprodukowana przez polskie 

studio CD Projekt Red. Biorąc pod uwagę ogrom opinii o tym, że Wiedźmin 

3 jest grą wszech czasów, kto nie zapoznał się z trzecią częścią przygód Ge-

ralta, powinien zdecydowanie tego spróbować. Niektórzy mówią, że gra jest 

już przestarzała, ale wciąż jednak zachwyca grafiką oraz fabułą. Gra powsta-

ła na podstawie serii książek Andrzeja Sapkowskiego „Wiedźmin”. Osobom, 

które nie lubią tego typu gier, bardzo serdecznie polecam przeczytanie sagi. 

Zamknięta beta gry VALORANT. 

2 czerwca wyszła pełna wersja gry VALORANT, która zadziwia swoją po-

pularnością. Jest to gra o modelu free-to-play, czyli jest dostępna dla wszyst-

kich za darmo. Na premierę tej gry zostanie dodana nowa postać oraz jedna 

nowa mapa. Twórcy obiecują, że zdążą naprawić na czas glitche, które wy-

stępowały podczas bety. 

Minecraft: Dungeons 

 Premiera: 26 maja 2020 

Platformy: PC, PS4, Xbox One, Switch 

Minecraft: Dungeons jest idealnym połączeniem Minecrafta oraz Diablo. Grę 

najprościej można opisać jako dungeon crawler dla nieco młodszych odbior-

ców - choć nie tylko. W grze eksplorujemy generowane proceduralnie lochy i 

zabijamy kolejne potwory, obserwując akcję z wysoko zawieszonej kamery. 

Walka bazuje na używaniu i umiejętności specjalnych. Wzorem innych 

przedstawicieli gatunku, nie zabraknie szeregu przedmiotów do zdobycia, w 

tym wyposażenia ulepszającego statystyki danej postaci. Do tego tryb koope-

racji dla maksymalnie czterech osób. Gra opowiada o grupie bohaterów, któ-

rej wioska została zaatakowana i zniszczona przez arcyzłosadnika. Śmiałko-

wie postanawiają wyruszyć śladem najeźdźcy i zemścić się za wyrządzone 

krzywdy. Sam przetestowałem dla was tę grę, i uważam, że jest świetna dla 

fanów dungeon crawlerów i nie tylko. 

Mafia 2: Definitive Edition 

 Premiera: 19 maja 2020 

Platformy: PC, PS4, Xbox One 

W świecie gier 

Wymagajcie 

od siebie 

choćby inni od 

was nie 

wymagali  
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W przeciwieństwie do Mafia: Definitive Edition, odświeżona wersja 

„dwójki” nie jest remakem, a remasterem. Zaoferuje więc odświeżoną opra-

wę. 

Pakiet zawiera podstawową wersję gry i wszystkie DLC. Fabuła pozostaje 

oczywiście niezmienna - głównym bohaterem jest Vito Scaletta, który anga-

żuje się w sprawy mafii, by spłacić dług.  

Death Stranding (PC) 

 Premiera: 2 czerwca 

Platformy: PC (od 8 listopada 2019 roku dostępne na PS4) 

Death Stranding to jeden z bardziej intrygujących projektów ostatnich lat. 

To pierwsza produkcja ojca serii Metal Gear - Hideo Kojimy - od czasów 

odstąpienia dewelopera z Konami. 

Zadaniem głównego bohatera, Sama Portera Bridgesa, jest złączenie podzie-

lonej społeczności. Zajmujemy się głównie dostarczaniem różnych przesy-

łek, często bardzo nietypowych i omijaniem zagrożenia w drodze do celu. 

Kluczowe jest przy tym zaplanowanie wycieczki, odpowiednie wyposażenie 

i rozłożenie ciężaru na ciele.  

Gra oferuje też ciekawy system o nazwie strand. To „niepełny” multiplayer 

- gracze nie mogą się zobaczyć, ale wspólnie wpływają na kształt świata 

wokół siebie i mogą korzystać ze swoich struktur, urządzeń, pojazdów czy 

dróg. 

       Kajetan Matusiak – 7c  

Co tworzą muzycy w domowym zaciszu? - #Hot16Challenge2 

Jeszcze będzie 

pięknie, mimo 

wszystko. 

Tylko załóż 

wygodne buty, 

bo masz do 

przejścia całe 

życie.  

Str. 29 
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Podczas okresu pandemii większość ludzi ma utrudnioną pracę i naukę, 

więc starają się robić to wszystko w domu. Twórcy muzyki również potrze-

bują do nagrywania muzyki studia i wygody przy pracy, jak każdy. Jednak 

co to za twórca, któremu nie wystarczy długopis, kartka, bit i dobry mikro-

fon? W obecnych czasach najtrudniej mają lekarze i służby medyczne. Pra-

cują w nadgodzinach, niekoniecznie za adekwatne do pracy i zagrożeń z nią 

związanych wynagrodzenie.  Twórcy muzyki postanowili pomóc. Wieść o 

akcji charytatywnej #Hot16Challenge2, zainicjowanej przez rapera Solara, 

rozeszła się po całym kraju, a nawet do sąsiednich państw. Celem tej akcji 

jest zbiórka pieniędzy na szczytny cel, czyli zakup maseczek i wielu po-

trzebnych rzeczy dla lekarzy i szpitali.       



Nikt nie sądził, że się stanie… 

takie długie w domu pozostanie. 

Covid sieje wokół postrach, 

maski nosi się na nosach. 

Izolacja ta  mnie męczy, 

brak kolegów bardzo dręczy. 

Lekcje zdalne niezła sprawa, 

choć z nauczycielem lepsza „zabawa”. 

Brak treningów, brak basenu, 

kina, szkoły i boiska… 

Niech ten wirus stad już pryska!! 

Szymon Serocki – 7b 

Nadszedł kwarantanny czas 

i nudzę się jak każdy z was.  

Myślę, włączę neta  

i obejrzę film o kabaretach:) 

Juliusz Wierzbowski -4b 

 
SZKOLNI POECI WIERSZOKLECI O OKRESIE IZOLACJI 

#Hot16Challenge2 polega na napisaniu 16 wersów, nagraniu ich, nominowaniu 5 osób i 

opublikowaniu w 72 godziny. Solar, który rozpoczął tę akcję nominował swoją piątkę i spowodował 

bardzo dobre rezultaty, które na aktualny moment wynoszą prawie 3,5 miliona złotych! Każdy 

nominowany raper musi wpłacić pieniądze na zbiórkę, a niektóre kwoty np. Taco Hemingway’a czy 

KęKę wynoszą 100 tyś. złotych!  

Nominacje nie trafiły tylko do muzyków, ale także do polityków czy prawników. Sam prezydent nagrał 

swoją szesnastkę. O akcji było i nadal jest głośno w mediach społecznościowych, dlatego wpłaty nie 

maleją. Wielu nominowanych nie miało dostępu do studia, więc brali mikrofon i nagrywali gdzie się 

dało, czyli np. w domu. Przykładem takiego zachowania, jest newschoolowy traper Young Igi, który 

nagrywał w salonie, gdyż jego domowe studio było w remoncie.  

Dodatkowo Solar ma zamiar stworzyć płytę z najlepszych utworów wyzwania, a   zarobione z niej 

pieniądze również zostaną przelane na zbiórkę.  

Osobiście uważam to za świetny pomysł ze strony rapera z SBM i zachęcam do wpłacania pieniędzy. 

Każdy grosz się liczy! 

           Karol Demski 7c 

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


