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Szkoła oczami pierwszaków

Pierwsze miesiące roku szkolnego są wyjątkowe, szcze
gólnie dla osób rozpoczynających nowy etap edukacji 
pierwszoklasistów. W tym czasie zapoznają się ze szko
łą, nauczycielami i nową klasą. Towarzyszy im wiele
emocji. Zapytaliśmy o ich odczucia.
Redakcja: Ja
kie było pierw
sze wrażenie
po wejściu do
naszej szkoły?
Pierwszokla
sistka:
Na początku,
jak większość
osób, które
wkraczają do
„nowej rzeczywistości”, czułam się zagubiona. Budynek
wydawał mi się ogromny. Myślałam tylko, jak się nie
zgubić. Ostatecznie nie udało mi się tego uniknąć, ale
pomogły mi osoby ze starszych klas, które doskonale
znają szkołę.
Pierwszoklasista: Już pierwszego dnia poczułem się jak
w domu. Mimo, że znaczna większość uczniów była dla
mnie obca, szybko nawiązałem wiele nowych znajomo
ści. Zwróciłem także uwagę na potęgę budynku oraz
moje ulubione miejsce  strefy relaksu.
Redakcja: Jaka atmosfera panuje w szkole?
Pierwszoklasistka: Atmosfera w szkole jest naprawdę
fajna. Wszyscy są dla siebie mili, przez co możemy czuć
się jak w wielkiej rodzinie.
Pierwszoklasista: Tak jak w każdej szkole są nerwowe
momenty, szczególnie przed trudnymi sprawdzianami.
Jednak nawet w takich sytuacjach mam wokół siebie
świetnych ludzi, którzy
zawsze pomogą.
Redakcja: Jak odnala
złeś/aś się w nowej kla
sie?
Pierwszoklasistka: Mo
ja klasa jest świetna!
Wspaniali ludzie o roz
maitych osobowo
ściach. Mamy różne
doświadczenia, poglą
dy, pasje, ale przez to
się uzupełniamy. Zna
my się dość krótko,
jednak uważam, że już
zdążyliśmy się zżyć.

Pierwszoklasista: Jestem dość nieśmiały, przez co ba
łem się, że nie odnajdę się w tak licznej klasie. Jednak
okazało się, że moja klasa szybko się zintegrowała
i mogę powiedzieć, że bardzo dobrze się w niej czuję.
Myślę, że wszyscy, niezależnie od charakteru, znaleźli
sobie przyjaciół, w czym bez wątpienia pomógł rajd inte
gracyjny.
Redakcja:Co Ci się podoba w szkole, a co byś zmieniła?
Pierwszoklasistka: Po tak krótkim czasie trudno stwier
dzić, co jest dobrze zorganizowane, a co wymaga po
prawki. Bardzo podoba mi się wcześniej wspomniana
atmosfera, podejście nauczycieli i sam budynek szkoły.
Na chwilę obecną nie zmieniłabym nic.
Pierwszoklasista: Po pierwsze podoba mi się kawiaren
ka! Poza tym lubię strefy relaksu, gdzie mogę spokojnie
usiąść i porozmawiać ze znajomymi oraz poznać nowe
osoby. Dodatkowo super pomysłem jest możliwość słu
chania utworów muzycznych podczas długich przerw.
Jedyne, co bym zmienił, to wprowadzenie tzw. „szczęśli
wego numerka”.
Redakcja: Dlaczego zdecydowałeś/aś się na „Barto
sza”?
Pierwszoklasistka: Szczerze mówiąc, nie byłam w pełni
przekonana co do wyboru tej szkoły. Postanowiłam,
więc zapytać moich znajomych  uczniów oraz absol
wentów „Bartosza”. Ku mojemu zdziwieniu, wszyscy wy
powiadali się bardzo ciepło o tym liceum. Pod wpływem
tylu pozytywnych opinii oraz filmików promujących pod
jęłam tę decyzję, której nie żałuję.
Pierwszoklasista: Przez zamknięcie szkół nie mogliśmy
uczestniczyć w dniach otwartych. Dla mnie jednak to nie
był problem, ponieważ od dawna byłem zdecydowany
zarówno na szkołę, jak i na profil. Wiedziałem, że to bę
dzie „Bartosz”. Nawet nie składałem dokumentów do in
nych liceów.
Redakcja: Dziękujemy wszystkim pierwszakom za po
dzielenie się opiniami o szkole. Życzymy Wam wszyst
kiego dobrego. Niech zapał, z jakim przyszliście do
naszego liceum, nie opuszcza Was aż do matury. Reali
zujcie wasze cele, marzenia, zawierajcie wiele przyjaźni
na całe życie.
Aleksandra Wójcik
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Jesień w Bartoszu
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Refleksje pierwszoklasistki

Wybór szkoły średniej to zmora każdego absolwenta
szkoły podstawowej. Większość młodzieży nie może się
zdecydować, w jakiej szkole i na jakim profilu chce się
kształcić. Niektórzy wstrzymują się ze swoim wyborem
do ostatnich dni rekrutacji, gdyż nie mają pomysłu na
swoją przyszłość.
Już na początku wakacji byłam bardzo podekscytowana
myślą, iż wkrótce wydrukuję dokumenty rekrutacyjne
i po raz pierwszy przekroczę mury „Bartosza”. Z każ
dym nowym dniem moje podekscytowanie tym, że już
za dwa miesiące będę na nowym, dojrzalszym etapie
swojego życia, ciągle rosło. Gdy nadszedł jakże długo
wyczekiwany dzień, z pełną odwagą wyruszyłam do se
kretariatu, gdzie poznałam panią dyrektor. Od razu wie
działam, że dokonałam najlepszego wyboru, jeśli chodzi
o szkołę średnią. Później czekałam tylko,
aby poznać moją klasę, nauczycieli oraz starszych
uczniów naszego „Bartosza”.
Przez pierwsze dwa tygodnie nauki byliśmy objęci tzw.
okresem ochronnym, w czasie którego nie wstawiano
nam ocen niedostatecznych. Po nim trzeba było się
wziąć do rzetelnej pracy. Po kilku tygodniach moich ob

serwacji stwierdziłam, że o takiej szkole średniej marzy
łam. Począwszy od nauczycieli, atmosfery panującej
w naszym liceum, skończywszy na radioli, która spraw
dza się na przerwach 15minutowych, czy na tym, że
obchodzimy takie święta jak Dzień Języków Obcych,
kiedy każdy z nas mógł wykazać się dużą kreatywno
ścią, przebierając się za obcokrajowców.
Jestem pod wrażeniem nauczycieli, którzy dążą do tego,
abyśmy „znaleźli się na szczycie” oraz „rozwinęli swoje
skrzydła”. Zaskoczyło mnie również to, jak pierwszokla
siści zintegrowali się na rajdzie. Wspólne zabawy, kon
kurencje sportowe, czy nawet tańczenie belgijki zbliżyło
nas do siebie. Następnie wspólnie przygotowywaliśmy
akademię na Dzień Nauczyciela.
Z pełnym przekonaniem mogę stwierdzić, że wybór LO
im. Bartosza Głowackiego w Opatowie, okazał się naj
lepszy, jakiego dokonałam do tej pory. Mam nadzieję, że
to liceum do końca, będzie dla mnie, jak i dla każdego
ucznia pozytywną przygodą.
Klaudia Ciszowska kl. 1Ap

KĄCIK HISTORYCZNY
Podwójnie ocalały

Jest ranek
6 sierpnia
1945 roku.
Tsutomu
Yamaguchi,
młody inży
nier, który
od trzech
miesięcy
pełni służbę
dla Mitsubishi Heavy Industries w Hiroszimie, może
w końcu spakować torbę podróżną i wrócić do swojej ro
dziny: żony i czteromiesięcznego synka. Pracował
w miejscowej stoczni, pozałatwiał wszystkiego bieżące
sprawy. Chce jak najszybciej wrócić do domu, bo się
boi. Nie o siebie, lecz o najbliższych. Japonia zaanga
żowana w wojnę ze Stanami Zjednoczonymi, a teraz
również i z ZSRR słabnie z dnia na dzień. Cesarz wzy
wa Japończyków  mężczyzn, kobiety, dzieci, starców 
do walki do ostatniej kropli krwi, zabraniając odwrotu lub
poddania się. Tsutomu wie, że dla Japonii wojna może
się skończyć inwazją i związana z nią falą okrucieństw.
Chce wrócić do rodziny i bronić ją.

Jest 7:30, Tsutomu wychodzi z ryokanu i odprowadzany
przez dwóch kolegów ze stoczni wsiada do tramwaju.
Po chwili uświadamia sobie, że zapomniał firmowej pie
czątki, zrywa się z miejsca, wysiada na najbliższym
przystanku i wraca co sił w nogach. To roztargnienie ra
tuje mu życie. Biegnąc do stoczni na obrzeżach miasta,
spogląda w górę, gdy słyszy warkot silnika: „ Tylko jeden
samolot?”  myśli, patrząc na przelatującego B29.

Zauważa zrzucaną bombę tylko jedną! – z przyczepio
nymi do niej spadochronami. Chwilę później pojawia się
rozbłysk światła o nieopisanej wręcz intensywności,
a eksplozja odrzuca młodego inżyniera niczym źdźbło
trawy. Świat ciemnieje mu w oczach. Nie wie, jak długo
leży nieprzytomny.
Kiedy wstaje, Hiroszimy już nie ma. Patrzy na miasto,
widzi rozszerzającego się grzyba eksplozji i wie, że jeśli
nie ucieknie, zginie. Udaje mu się dostać do schronu
przeciwlotniczego. Ma poparzoną połowę ciała, ledwo
trzyma się na nogach. Po kilku godzinach wychodzi ze
schronu, szczęśliwym trafem odnajduje dwóch kolegów
z pracy, z którymi próbuje znaleźć jakiś transport ze
zniszczonego miasta. Wszędzie widzą płomienie, spalo
ne ciała, ludzi umierających na ulicach z jelitami wydo
bywającymi się z jamy brzusznej. Docierają na stację,
przedzierają się przez gęsty tłum zakrwawionych i popa
rzonych ludzi. Nadjeżdża pociąg, do którego udaje im
się wsiąść. Po wielu godzinach trafiają do domu.  do
Nagasaki.
W rodzinnym mieście idzie do szpitala, aby oszczędzić
żonie szoku. Nie wie nic o naturze broni, która zniszczy
ła Hiroszimę, ale jednego jest pewien: to samo może się
powtórzyć w każdym innym mieście. Wraca do domu,
wyjmuje wszystkie szyby z okien, wzmacnia prowizo
ryczny schron przeciwlotniczy wykopany w ogrodzie.
Pomimo dużych obrażeń już następnego dnia, jak przy
stało na przykładnego Japończyka, wraca do pracy.

6
Zostaje wezwa
ny do dyrekcji,
gdzie szef gani
go za dwudnio
we spóźnienie,
nie wierząc
w historię Tsu
tomu o jednej
bombie, która
zniszczyła Hiro
szimę: „Ab
surd!” krzyczy.
Ledwie kończy
prawić kazanie,
kiedy rozlega się ogłuszający huk i oślepiający błysk
białego światła. Młody inżynier ma poczucie deja vu:
znowu zostaje powalony na ziemię przez eksplozję. Tuż
obok leży jego przełożony błagający go o pomoc, lecz
Tsutomu myśli tylko o jednym: o rodzinie. Zrywa się
i biegnie co sił do domu. Budynek uległ zniszczeniu,
lecz żona i dziecko są bezpieczne. Miasto jest w ruinie,
nie ma znikąd pomocy. Kryją się w schronie, gdzie przez
ponad tydzień młody człowiek balansuje na granicy ży
cia i śmierci, trawiony gorączką. 15 sierpnia przez radio
niesie się głos cesarza Hirohito: Japonia ogłasza bez
warunkową kapitulację. Lecz Tsutomu jest obojętny; bę
dzie potrzebował miesięcy, aby dojść do siebie
i odbudować życie swojej rodziny.

Po wojnie zatrudnia się jako tłumacz amerykańskich sił
okupacyjnych, chcąc, aby jego życie było użyteczne.
Wszystkim, którzy przeżyli wybuch bomby atomowej,
zabrania się mówić o ich doświadczeniach i cierpieniu.
Wielu z ocalałych brakuje najpotrzebniejszych rzeczy:
wody i lekarstw. Błąkają się po zniszczonych miastach,
szukając czegokolwiek, co mogłoby ulżyć im w cierpie
niu. Dopiero po 1952 r. ofiary bomby atomowej dostają
szczątkową pomoc, lecz są obiektem wstydu i wzgardy:
wielu z nich boi się przyznać, że zostali napromieniowa
ni, aby nie zostać wyrzuconymi poza margines społe
czeństwa.
Tsutomu Yamaguchi chce zostawić za sobą przeszłość,
lecz to niemożliwe: skutki promieniowania odczuwa na
stępne pokolenie: w 2005 r. na ogólny nowotwór umiera
jego syn, podobnie jak żona, córki borykają się ze scho
rzeniami o podobnym podłożu. W wieku 89 lat Tsutomu
wyrusza na krucjatę przeciwko energii jądrowej. Pisze
książkę, objeżdża szkoły, przemawia na forum ONZ,
wzywając do likwidacji broni jądrowej. W 2009 r. japoń
ski rząd oficjalnie uznaje go za ocalałego z dwóch eks
plozji nuklearnych. Jest jedyną osobą o takim statusie.
Umiera 4 stycznia 2010 roku w wieku 94 lat. Do końca
życia na pytanie, czy uważa się za pechowca, czy
szczęściarza, że przeżył dwa nuklearne holokausty, od
powiadał uśmiechem.
Patrycja Zioło

KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO
A CRIME STORY

It was a gloomy rainy day. Crowds of people would pass
the streets made of bricks being not even slightly con
scious of what might happen within the next several ho
urs. John and Steve have been preparing the greatest
bank robbery for long enough to have decided it was
high time to translate words into action. Although they
thought their plan was pretty good, one can never tell
the future and assume that nothing shall go wrong.
The plan was really simple but it was perfect in this sim
plicity. John was responsible for only one thing during
the action  to drive the van and pick up Steve after the
successful robbery so that they both were able to esca
pe. What Steve was to perform was much more compli
cated. The first thing was to prepare a good disguise
preferably such that would enable remaining unrecogni
sed even if being recorded by a camera. He had to or
ganise a gun and lots of paper bags to hide the spoils.
Everything was planned even the place where to go
after the robbery to hide the money they stole for some
time till the whole thing dies down.
There was however one thing they both did not take too
much care of. The exact moment of stealing was hardly
mentioned in their talks. They decided to take a pot luck
as far as it was concerned because they were concer

ned to succeed in stealing the money without a plan of
how to take it from safes. The day of the robbery came.
Just as planned John drove the van near the bank and
Steve left it dressed in black with a balaclavaclad cove
ring his head. He entered the bank holding the gun in
front of him and screaming 'Hands up! Give me the mo
ney or I’ll shoot you!'. Suddenly a handful of policemen
appeared from nowhere  'Drop your weapon and raise
your hands! Police!'. A little bit confused, Steve laid his
pistol on the floor and lifted his hands in the air with his
veins full of adrenaline pumping blood with a breathta
king speed.
He could not believe what happened. 'How did they
know'  was he thinking. The moment he heard a loud
screech of tires everything became clear  'I was betray
ed! I will get him!'.
Bobson
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O szkole i dziennikarstwie,
czyli wywiad z prof. Jerzym Strzyżem.
Red: Jeśli mówimy o zabawnej sytuacji w szkole, to
co Panu przychodzi na myśl?
Red: Jak Pan
wspomina swo J.S: Moja pierwsza matura w charakterze nauczyciela 
egzaminatora. Miałem przyjemność być jednym z człon
je początki
ków komisji egzaminacyjnej z przedmiotu „Propedeutyka
w zawodzie
nauki o społeczeństwie”, powiedzmy dzisiejsza wiedza
nauczyciela?
J.S: Oj,to już o społeczeństwie. Po kilku minutach przewodnicząca
bardzo odległe komisji pani dyr. Irena Batugowska wysłała mnie do
czasy.Zaczyna swojego gabinetu po jakiś dokument. Wychodzę z sali
łem w okresie, (dziś 211), a wokół mnie wianuszek rodziców, a pierw
gdy praca cze sze pytanie zadane przez mamę jednego z uczniów:
kała na nuczy „Jak ci poszło?, Czy komisja jest w dobrym humorze?”.
Odpowiedziałem, że poszło mi nieźle, a komisja jest
ciela.
Miałem propo w dobrym nastroju. Po chwili jedna z mam maturzystów
poinformowała wszystkich, że ja jestem nauczycielem,
zycję pracy
w dzisiejszym a nie uczniem. Osoba pytająca była trochę zmieszana.
Ja jednak miałem satysfakcję, że wyglądałem na
Samorządo
wym Zespole Szkół nr 2 w Opatowie (dawna „tysiąclat ucznia.
ka”) i Muzeum w Sandomierzu. Wybrałem Opatów.
Red: Ze względu na Pana obszerną wiedzę, chciałabym
Pracowałem w podstawówce, a i miałem kilka godzin
w LO im. Bartosza Głowackiego. Początki, jak w każ zapytać o Pana zajęcia dodatkowe, hobby.
dym zawodzie, były pełne stresu. Człowiek obawiał się, J.S: Chyba za bardzo mi pochlebiasz. Nie jestem omni
jak go przyjmą starsi stażem nauczyciele, niewiele busem. Prawdą jest, że sporo czytam, wcześniej prasę
młodsi uczniowie. Pracowałem też w liceum wieczoro pisaną, a dziś internet jest moim głównym źródłem infor
wym, a w tej szkole uczniowie byli przeważnie starsi ode macji. Klasycznego hobby tak jak np. wędkarstwo nie
mnie. Miałem też niewątpliwą przyjemność uczyć, co mam. Gdyby się głębiej zastanowić, to mogłoby być ki
prawda krótko, bo tylko dwa miesiące, klasę pierwszą bicowanie drużynie OKS. Zajęcia dodatkowe? Było ich
szkoły podstawowej. Mogę śmiało powiedzieć, że jako kilka. Na pewno dziennikarstwo, bezpieczeństwo (pra
nauczyciel pracowałem na każdym szczeblu edukacji, cowałem jako pracownik ochrony i współprowadziłem
za wyjątkiem nauczyciela akademickiego. Wracając do agencję ochrony mienia i osób), konferansjerka imprez
pytania głównego, z perspektywy czasu mogę stwier sportowych i kulturalnych, a nawet polityka lokalna.
Ukończyłem studia podyplomowe „Zarządzanie samo
dzić, że początki w zawodzie nauczyciela nie były złe.
rządem”, ubiegałem się o mandat w radzie powiatu I ka
Red: Czy dostrzega Pan różnice w szkole na przestrzeni dencji (po reformie terytorialnej), niestety bezskutecznie,
zabrakło mi 2 głosów. Choć jako ciekawostkę powiem,
lat, w sposobie nauczania uczniów?
J.S: Jeśli mówimy o „Bartoszu”, to zmiany są bardzo wi że przez półtora dnia byłem radnym (śmiech), bo dopie
doczne w infrastrukturze. Obecny budynek w porówna ro po kilkudziesięciu godzinach okazało się, że jeden
niu do starej szkoły to moloch. Podobnie jest z z rywali (z tej samej listy) miał więcej głosów.
wyposażeniem, ale to skutek postępu technicznego
i dotyczy to praktycznie wszystkich szkół w Polsce. Spo Red: Chciałabym również zapytać o Pana działalność
soby nauczania też się zmieniają. Wcześniej więcej było dziennikarską. Od kiedy się to zaczęło i dlaczego akurat
nauki tzw. „pamięciowej”, a teraz jest to przygotowanie media?
do rozwiązywania testów. Uczeń musi mieć więcej swo J.S: Przygodę z mediami zacząłem zupełnie przypadko
body. Nie będę odkrywczy, jeśli stwierdzę, że uczniom wo. Najpierw był to bardzo krótki epizod w Radio Opa
tów.W 1999 roku powstał dziennik „Wiadomości
powinno się dawać wędkę, a nie rybę.
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Świętokrzyskie”. Do kolegium redakcyjnego polecił
mnie Tomasz Żelazowski i miałem się zajmować spor
tem na terenie powiatu opatowskiego. Z biegiem czasu
przejąłem też politykę, gospodarkę, kulturę. Przez kilka
naście lat miałem też przyjemność i satysfakcję być re
daktorem naczelnym Wiadomości Świętokrzyskich.
Media to swoboda (śmiech), rozwój. Aby zrobić dobry
wywiad, trzeba się do niego przygotować, tak jak do lek
cji w szkole. Podobnie jest z innymi gatunkami dzienni
karskimi. Przez pracę w mediach wiele się nauczyłem,
poznałem wielu wspaniałych i mniej wspaniałych ludzi.

mi po głowie portal internetowy. Jeśli się nic nie zmieni,
zdrowie pozwoli, to po przejściu na emeryturę taki portal
założę. Sądzę, że udało mi się połączyć pracę w szkole
i gazecie. Od poniedziałku do piątku najważniejsza była
szkoła, a w weekendy gazeta.

Red: Na koniec chciałabym poprosić o polecenie kilku
ciekawych książek, które Pan przeczytał.
J.S: Ostatnią pozycją była „Historia polskiej piłki noż
nej” . Przeczytałem ją niejako z obowiązku, gdyż jestem
na etapie zbierania materiałów do książki roboczo na
zwanej „Alfabet piłkarza Opatowskiego Klubu Sportowe
Red: Jeżeli jesteśmy przy tej tematyce, preferuje Pan go”. Polecam pozycję Henrika Eberle „Wojny Hitlera”,
a z lżejszych „Kameleon” Victora Gorsky.
uczyć w szkole, czy pracować przy redakcji gazety?
Klaudia Kierzkowska
J.S: Obecnie pracuję tylko w szkole. Cały czas chodzi

Ciekawa osobowość uczniowska

Piotr Jędrzejewski to uczeń klasy 3B o profilu ekono
micznym. W tym roku sprawuje funkcję Przewodniczą Redakcja: Jesteś już w trzeciej klasie, to twój ostatni rok
cego Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły. Jego w murach naszego liceum. Co planujesz po skończeniu
pasją jest muzyka, z którą jest związany od dawna.
szkoły?
Piotr: Trudno dokładnie powiedzieć i określić się w stu
Redakcja: Zostałeś wy
procentach. Zapewne będę studiował kierunek związany
brany na stanowisko
z ekonomią, finansami lub biznesem. Niezależnie od
przewodniczącego SU
kierunku i uczelni chcę jak najlepiej wykorzystać swój
naszej szkoły, co skłoniło
potencjał.
cię do kandydowania?
Piotr: Zawsze byłem oso Redakcja: Jak przebiegają twoje przygotowania do ma
bą, która lubiła się anga tury? Czy trudno Ci je połączyć z obowiązkami prze
żować, działać w jakimś wodniczącego?
celu, szczególnie, kiedy Piotr: Przygotowania do matury to głównie powtórki ma
towarzyszą mi tak samo teriału i rozwiązywanie arkuszy. Nie ma tutaj wielkiej filo
zaangażowane i zdolne zofii, najważniejsza jest systematyczność. Jeżeli dobrze
osoby. Sprawia mi to wie rozplanujesz dzień lub tydzień to łączenie nauki, obo
le radości. Wpływ na de wiązków i rozrywki nie stanowi problemu.
cyzję o kandydowaniu
mieli również rówieśnicy; Redakcja: Wiemy, że twoją pasją jest muzyka. Opo
wielokrotnie mnie nama wiedz o tym.
wiali i zachęcali. Poza Piotr: Muzyka jest obecna w moim życiu niemal od za
tym jest to mój ostatni rok w liceum i chciałabym po pro wsze. Edukację muzyczną rozpocząłem w wieku 7 lat.
stu coś po sobie zostawić.
Dzięki niej poznałem masę ciekawych ludzi i przeżyłem
wiele niesamowitych chwil. Poza tym edukacja muzycz
Redakcja: Jakie inicjatywy planujesz podjąć?
na przez te wszystkie lata kosztowała mnie sporo czasu
Piotr: Startowałem z kilkoma pomysłami, na których i poświęcenia. Łączenie obowiązków szkolnych
szczególnie mi zależało. Ucząc się w gimnazjum, do
z muzyką i innymi zaję
świadczyłem, jak może rozwijać działalność w teatrze.
ciami nauczyło mnie
Przez 3 lata razem z kółkiem teatralnym zrealizowaliśmy
systematyczności
wiele spektakli i akademii, więc dobrze wiem, jak taka
i punktualności.
działalność może integrować i uczyć. Brakowało mi tego
w liceum i wskrzeszenie Teatru Czterdziestu jest dla
Redakcja: Dziękujemy za
mnie bardzo ważne. Chodząc po korytarzach naszej
rozmowę. Życzymy speł
szkoły zawsze zwracałem uwagę na patio  miejsce
nienia w roli przewodni
z ogromnym potencjałem. Chcę wykorzystać tę prze
czącego oraz sukcesów
strzeń, aby uczniowie mogli odpocząć, porozmawiać
muzycznych. Mamy na
i cieszyć się świeżym powietrzem. Szczególnie ważna
dzieję, że uzyskasz dobry
jest dla mnie także działalność charytatywna, chciałbym,
wynik z matury, który bę
aby samorząd regularnie angażował się w rożne akcję
dzie przepustką do wy
charytatywne.
marzonych studiów.
Jednak jestem tylko częścią samorządu i jako grupa lu
dzi mamy masę pomysłów, które będziemy wspólnie re
alizować.
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Sztuczna inteligencja a nasz mózg
Czym jest sztuczna inteligencja? Jaką wielką rolę odgry Wszystkie dane, które im chętnie dajemy, są wprowa
wa? Jak wpływa na nasze życie? Czy powinniśmy za dzane do systemów i coraz więcej wiedzą, co robimy
cząć kontrolować, co się z nami dzieje?
i kim jesteśmy. Stworzyliśmy świat, w którym relacje on
line są najważniejsze, zwłaszcza dla młodego pokole
Sztuczna inte
nia. Jednak ten świat jest finansowany przez podstępną
ligencja jest to
trzecią osobę, która płaci za manipulowanie. Branża
tworzenie za
technologiczna wie, że może wpływać na prawdziwe za
chowań, syste chowanie i emocje, a użytkownicy nie będą o tym wie
mów oraz
dzieć, nie będą tego świadomi. Przeszliśmy do
programów.
środowiska technologicznego opartego na przedmiotach
Dlaczego chcę uzależniających i manipulacji. Media społecznościowe
poruszyć ten
mają swoje własne cele i swój sposób, żeby je osią
temat?
gnąć. Używają psychologii przeciw tobie. Media są uza
W ostatnim czasie zwróciłam uwagę na problem, który
leżnieniem jak narkotyk. Odczuwamy biologiczną
dotyka młodych ludzi. Chodzi o świat mediów, zagubie
potrzebę nawiązywania kontaktów z innymi ludźmi. Do
nie ludzi w internecie.
stajemy małe nagrody w postaci lajków. Łączy się to
Nie należy zapominać, że te narzędzia stworzyły na z wartością i prawdą, a tak naprawdę jest to fałszywa
świecie cudowne rzeczy  odnalazły członków rodziny popularność, która jest krótkotrwała i sprawia, że jeste
czy dawców organów. Dzięki platformom zachodziły po śmy w błędzie. Zależy nam na tym, jak ludzie postrze
zytywne systemowe zmiany. Jaki mamy problem? Po gają nas online. Nastąpił gwałtowny wzrost depresji
mimo krytyki „cyfrowi giganci” rosną w siłę. Branża
i stanów lę
technologiczna poddana została analizie. Według badań
kowych
istnieje związek między zdrowiem psychicznym a korzy
wśród na
staniem z mediów społecznych. O tym się w ogóle nie
stolatków.
mówi. Dziesiątki milionów osób jest uzależnionych. Fake
To pokole
newsy są bardziej zaawansowane i zagrażają społecz
nie jest
nościom na świecie. Coraz więcej młodych ludzi nie
bardziej
umie zjeść kolacji z rodziną bez telefonu. Jesteśmy za
niespokoj
mknięci w sobie. Nie umiemy nawiązywać nowych rela
ne, delikat
cji. Jesteśmy coraz bardziej podatni na depresje. Kiedy
ne,
się rozejrzymy, świat jakby zaczął wariować. Zastana
przygnę
wiamy się, czy to normalne.
bione. Nie
lubi podejmować ryzyka. Mamy coraz mniej kontroli nad
Nikt nie mówi o tym, jak działa branża technologiczna. tym, kim jesteśmy i w co wierzymy. Systemy chcą kon
Okazuje się, że wszystko, co zostało wymyślone, wpły trolować nasze umysły, żeby zachować swoje sekrety.
wa na dzieci. Wiele osób twierdzi, że „Google” to tylko Jesteśmy małym elementem obliczeniowym, który jest
przeglądarka, a „Facebook” to miejsce, gdzie ogląda programowany przez manipulacje.
zdjęcia. Jest to nowy dział rynku, który nigdy wcześniej Nie jesteśmy świadomi, jakie zagrożenie niesie techno
nie istniał. Każda firma marzy o sukcesie, aby go od logia. Zagrożeniem jest to, że wyzwala w ludziach ich
nieść, trzeba świetnie prognozować. Trzeba mieć mnó najgorsze cechy. Jeśli sami nic nie zrobimy, nie będzie
stwo danych. Bardzo ważne jest, by ludzie mieli my działać w kierunku naszej ochrony w mediach, tech
świadomość, że to, co robią online, jest obserwowane, nologia będzie szła do przodu i pojawi się jeszcze
śledzone i szacowane. Wszystkie nasze działania są więcej problemów. Zniszczymy naszą cywilizację naszą
monitorowane i zapisywane. Na jakim obrazie się za umyślną ignorancją.
trzymałeś i ile to trwało. To wszystko pokazuje im, jaką
człowiek ma osobowość, czy jest skryty, czy ma depre
Maja Gorazd
sję, nerwicę. Mają o nas więcej informacji niż ludzie
mogli sobie kiedykolwiek wyobrazić.
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Kącik muzyczny
Jesień to idealna pora na spędzanie długich i przyjem
nych wieczorów  owinięci ciepłym kocykiem, pijąc go
rącą herbatę i słuchając muzyki. Z oczywistych przyczyn
takie wieczory zdarzają się bardzo rzadko. Nauka, obo
wiązki domowe, korepetycje i zajęcia dodatkowe po
chłaniają prawie cały nasz czas. Dlatego, jeśli zdarzy
nam się chwila upragnionego odpoczynku, powinniśmy
starać się ją celebrować, jak najlepiej umiemy, dla na
szego dobrego samopoczucia. Dobrym dopełnieniem
może być zapalenie świeczek zapachowych lub jedze
nie ulubionych przekąsek, jednak największą rolę bę
dzie tutaj spełniać muzyka, którą wybierzemy.
Jesienny klimat melancholii i spokoju niesie najnowszy
album Taylor Swift pt. Folklore, składający się z szesna
stu wyjątkowych piosenek, opowiadających w bardzo
dojrzały sposób miłosne historie. „Jest jak album pełen

zdjęć i wszystkich historii, które się za nimi kryją." Tłu
macząc tekst i wsłuchując się w melodie, znacznie róż
niące się od poprzednich w karierze Taylor, zobaczymy
m.in. historie nastoletnich, pierwszych miłości, rozczaro
wań, nadziei, przejdziemy ścieżką coraz dojrzalszych
uczuć, prowadzeni cudownymi, mądrymi wersami.

RECENZJA KSIĄŻKI

Powieść L. Taylor pt. „ Córka dymu i kości” jest ubó
stwiana przez czytelników. Otrzymała wiele nagród i wy
różnień, więc i ja postanowiłam ją przeczytać i się nie
zawiodłam.
„Nadzieja ma wielką moc. Może nie ma w niej prawdzi
wej magii, ale jeśli wiesz, na co masz nadzieję, i pielę
gnujesz ją wewnątrz siebie jak światło, możesz sprawić,
że to się wydarzy, prawie jak za pomocą magii.”
Karou to siedemnastolatka mieszkająca w Pradze.
Od urodzenia ma mnóstwo tatuaży, blizn oraz niefarbo
wane niebieskie włosy. Mówi w wielu językach, nieko
niecznie ludzkich. Dziewczyna uczy się w szkole
artystycznej, a jej szkicownik jest pełen obrazków mi
tycznych postaci, ni zwierząt ni ludzi, przypominających
bardziej potwory. Wychowały ją chimery, które rysuje
w swoim szkicowniku. Karou prowadzi podwójne życie:
jedno w Pradze jako utalentowana i tajemnicza młoda
artystka, na tyle tajemnicza, że nikt do tej pory nie śmiał
ingerować w jej życie prywatne, drugie w sekretnym
sklepie, gdzie rządzi Brimstone  Dealer Marzeń. Nie za
stanawia się, po co Brimstonowi zęby, które dla niego
zdobywa. Niebieskowłosa nie wie, skąd przybywa, ani
nawet, czy jest on człowiekiem; nie wie też, po co wyru

,, Mulan''

sza przez magiczny portal na ryzykowne wyprawy. Nie
wie również, z jakiego świata ona sama pochodzi. Wie
jedynie, jak przydatne są w życiu większe i mniejsze
marzenia, którymi Brimstone posługuje się jak moneta
mi. Przemierzając kręte uliczki zasypanej śniegiem Pra
gi, siedemnastolatka ze
szkoły sztuk plastycz
nych zostanie wkrótce
uwikłana w brutalną woj
nę istot nie z tego świa
ta. Podczas jednej z
przechadzek poznaje
najpiękniejszą istotę, ja
ką widziała; mężczyznę
o skrzydłach z płomie
nia, ustach bez wyrazu
i oczach koloru ognia.
Mimo iż anioł próbuje ją
zabić, wkrótce Akiva sta
je jej się tak bliski, jakby
znała i kochała go całe
życie…

RECENZJA FILMU

Produkcja ,,Mulan'' w reżyserii Niki Caro swoją premierę
miała 11 września, choć pierwotnie była planowana na
27 marca. Niestety, z powodu pandemii została przenie
siona. W przeciwieństwie do słynnej produkcji
z 1998 roku, obecna jest przeznaczona dla nieco star
szych odbiorców. Film opowiada o młodej kobiecie Hua
Mulan. Gdy cesarz wydaje nakaz rekrutacji do armii ce
sarskiej, aby chronić kraj przed najazdami plemion
z północy, Mulan w tajemnicy, przebrana za mężczy
znę, zaciąga się do cesarskiej armii, by zastąpić schoro
wanego ojca. Poddana wielu próbom i wysiłkom, staje
się wojowniczką, zdobywając przy tym szacunek cesa
rza, narodu i ojca. Oceniając przygotowanie

techniczne można zauważyć,
że niektóre wątki zostały nad
miernie uproszczone. Jednak
dużym plusem produkcji są
zapierające dech w piersiach
panoramy, cudowna gra kolo
rami i sceny akcji.
Reasumując,choć film nie jest
pozbawiony wad, jako baśń
zachwyca widzów
w wielu aspektach.
Ocena 8/10

11

Brak AKCEPTACJI we współczesnym świecie
Jak to jest, że czasami ludzie okazują brak zrozumienia
i akceptacji dla danej osoby lub grupy osób?
Od zawsze ludzie zastanawiali
się, dlaczego czasem są wyklu
czani z poszczególnych grup.
Gdy okazało się, że jest coś ta
kiego jak wysoka wrażliwość,
zmieniono częściowo zdanie na
temat niektórych osób. Zaczęto
zauważać, że są inni i potrze
bują innego podejścia.
Osoby wrażliwe przeżywają bardzo głęboko różne emo
cje; zarówno te pozytywne, jak i negatywne. Empatia
jest dla nich czymś naturalnym, z czym się po prostu ro
dzą. Ich świat znacząco różni się od świata innych ludzi.
Dlatego już od najmłodszych lat muszą zmagać się
z poczuciem inności i szukaniem własnej drogi w życiu,
aby osiągnąć szczęście i spełnienie.
Dopiero po jakimś czasie wrażliwcy są w stanie odkryć
siebie i na nowo zacząć podejmować wyzwania, stawiać
sobie nowe cele w życiu i je realizować, nie bojąc się ry
zyka, czy też porażki. Wydaje mi się ,że ludzie, którzy
w dzieciństwie odsuwali się od takich osób, bali się ze
tknięcia z nimi i ich światem, albo po prostu nie chcieli
zadawać się z osobami, które miały swoje pasje, były
otwarte, empatyczne, utalentowane, czy kreatywne,
pewnie chciały pozbawić ich tej indywidualności.

Moim zdaniem powodów na brak akceptacji i zrozumie
nia może być wiele, zależy to od wielu czynników.
Ważnym powodem braku akceptacji i zrozumienia ludzi
jest to, czego nauczyliśmy się w domu rodzinnym, czyli
nasz system wartości, to, co wynieśliśmy z grup, do któ
rych należeliśmy w młodości. Jeżeli zostaliśmy wycho
wani na osoby zimne, niepokazujące żadnych uczuć,
wręcz ukrywające własne emocje, to trudno będzie nam
zrozumieć ludzi, którzy są bardziej wrażliwi i podatni na
zranienia różnego typu. Wrażliwcy mogą bardzo szybko
się wzruszyć, często słowa dotkliwie ich ranią. Drugim
powodem może być strach przed taką osobą. Ludzie
o zwykłej wrażliwości mogą myśleć, że zranią osoby
wrażliwe i to doprowadzi ich do jakichś zaburzeń lęko
wych, co jest błędem, ponieważ ci ludzie tak jak inni
mają potrzebę rozmawiania i życia w społeczeństwie.
Nie można ich izolować od reszty świata, ponieważ są
oni dla niego szansą na lepsze życie.
Powinniśmy więc wspierać się nawzajem i okazywać so
bie empatię, nie dzielić społeczeństwa na tak zwane
lepsze i gorsze, bo każdy jest równy, a zarazem wyjąt
kowy i jedyny w swoim rodzaju. Starajmy się zrozumieć
osoby, które mają trochę inne podejście do życia niż my,
nie oceniajmy ich zbyt pochopnie. Każdy ma prawo do
bycia sobą.
Martyna Śledź kl. II Ap

Premiery filmowe
Jesień 2020

"Tajemniczy ogród"
To historia Mary Lennox (Dixie
Egerickx), niekochanej 10letniej
dziewczynki, wychowanej w In
diach przez bogatych brytyjskich
rodziców, którzy nigdy jej nie
chcieli. Rodzice nagle umierają,
a dziewczynka zostaje odesłana
z powrotem do Anglii, żeby za
mieszkać ze swoim wujkiem, Ar
chibaldem Cravenem, w jego
odległej wiejskiej posiadłości na
wrzosowiskach Yorkshire. Tam za
czyna odkrywać różne interesują
ce ją rodzinne tajemnice, spotyka swojego chorego
kuzyna Colina (Edan Hayhurst), zamkniętego gdzieś w
skrzydle domu. Jest to opowieść
o dwojgu doświadczonych przez
życie, nieco nieprzystosowanych
dzieciach, które  częściowo po
przez kontakt z cudownym tajem
niczym ogrodem, zagubionym na
terenie Dworu Misselthwaite, za
czynają cieszyć się życiem.
,,25 lat niewinności''
Oparta na faktach opowieść o To
maszu Komendzie skazanym na
25 lat za przestępstwa, których

nie popełnił, została wyreżyserowana przez Jana Holo
ubka. Film odpowiada na pytania, jak to się stało, że wi
nę przypisano niewinnemu człowiekowi, co pomogło mu
przetrwać w więzieniu oraz jak wyglądała desperacka
i pełna emocji walka o to, by go uniewinnić.W rolę głów
ną w filmie „25 lat niewinności” wcielił się Piotr Trojan.
,,Galeria złamanych serc''
Co by to było, gdyby każdy czło
wiek na ziemi zachowywał pa
miątki z każdego związku? Tak
robi Lucy, główna bohaterka fil
mu, dwudziestokilkuletnia asy
stentka galerii sztuki z Nowego
Jorku. Rozstanie z kolejnym chło
pakiem zainspirowało dziewczy
nę do założenia tytułowej Galerii
Złamanych Serc, czyli przestrzeni
dla przedmiotów, które pozosta
wiła po sobie miłość. W dobie so
cial mediów wieści o tej
nietypowej galerii rozchodzą się w błyskawicznym tem
pie, zachęcając wszystkich, w tym samą Lucy, do nowe
go startu.Jest to komedia o leczeniu złamanego serca
i znajdywaniu nowej miłości. W głównej roli zobaczymy
Geraldine Viswanathan, a w jej przyjaciela Nicka, wciela
się Dacre Montgomery, czyli Billy z dobrze znanego se
rialu młodzieżowego ,,Stranger Things''.
Aleksandra Gibała
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Najpierw na wesoło, choć z gorzką ironią, czyli satyra pt.
„Nieuctwo”.

Następnie poważnie, a nawet patetycznie, czyli psalm.

„Nieuctwo”

,,O pomoc’’

Mówiła mi mama:  „Córko moja miła,
By Ci się nauka nigdy nie znudziła.
Minęły czasy szczęśliwej prostoty,
Trzeba się uczyć, upłynął wiek złoty”.
A że jestem młoda, troszeczkę leniwa,
Uczyć mi się nie chce, nauki przybywa.
Minęła godzina szósta, siódma, a za nią dziewiąta,
Matematyka i fizyka głowę mą zaprząta.
Było zadawane codziennie bez liku,
Ciągle więcej i więcej w moim zeszyciku.
Rzuciłam to wszystko, chociaż się wahałam.
Bóle głowy miałam, lecz nie żałowałam.
Siedzę do północy, w południe się budzę,
Czas powoli płynie, a ja wciąż się nudzę.
I tak mijał dzień za dniem, ja się nie uczyłam.
Tydzień mi się skończył, ja się pogubiłam.
Nim się obejrzałam nastał poniedziałek,
Zaglądam do lekcji, taki ze mnie śmiałek.
Myśl u mnie wesoła i wolna,
Moc i siła niezwykła, przecież ja do pracy zdolna!

Panie Boże, dziękujemy Ci za kolejny rok szkolny!
Prosimy Cię, czuwaj nad nami,
Abyśmy wykonywali owocną pracę.
Wszechmogący Boże! Czuwaj nad nami,
Abyśmy uczciwie i gorliwie pracowali dla dobra swojego
i całej ojczyzny.
Prosimy Cię, ucz nas wykonywać nasze obowiązki w
szkole z intencją służenia ludziom,
Zgłębiania wiedzy i podobania się Tobie.
Dziękujemy Ci za wszystko, co nas otacza, abyśmy też
przez naszą pracę w liceum
Szanowali środowisko i dbali o piękno świata.
Dziękuję Ci za wrażliwość na potrzeby innych ludzi
I trwanie przy nich w okolicznościach radosnych i
smutnych.
Ucz nas budowania relacji z innymi,
Aby owocowały zawieraniem przyjaźni.
Prowadź nas do ludzi dobrych i uczciwych,
Z którymi łączyłyby nas wspólne wartości,
zainteresowania i pasje.
Pomagaj nam wykonywać nasze obowiązki z radością,
Zaś swoją postawą wywoływać uśmiech u innych.
Za wszystko, w czym nam pomagasz, bardzo Ci
dziękujemy, głosząc innym
Jak Wielkim Królem jesteś!
Zuzia

Siadam do nauki, wiedzy jestem żądna.
Chcę się pilnie uczyć, bo jestem rozsądna.
A tymczasem patrzę wiadomości masa,
Brak pracy domowej – nie mogę udawać cieniasa.
Cięży głowa jak ołów, krztuszę się i duszę.
Taki nawał wiedzy… chyba się nie zmuszę.
Do diabła z tym przysłowiem, co mówiła mama.
Tyle moich starań, a wiedzy ni grama.
Karolina Markiewicz
KSIĘŻYC
Skoro jesteś mym słońcem,
Które świat oświetla i ogrzewa,
To, czy jestem twym księżycem?
Wiecznie i mocno zakochanym,
Lśniącym tylko dzięki tobie,
Goniącym bez ustanku,
By znaleźć się przy ukochanym.
Cierpiącym w samotności,
Czekającym na zakończenie,
Które wiadomo, że będzie tragiczne,
Bo księżyc nigdy nie dogoni słońca,
A ja nigdy nie będę przy mym ukochanym.
X
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Jesień nam niestraszna!
Jesienna aura często nie sprzyja naszemu zdrowiu,
a niedostatek witaminy D3 powoduje spadek energii.
Nasza skóra również cierpi przez brak pewnych wita
min. Deszcze i chłodne dni sprzyjają przeziębieniom
i grypie. W czasach pandemii, która obecnie panuje,
warto zadbać o nasze zdrowie i znaleźć kilka cennych
porad na jesień, podczas której spadają liście i nasza
odporność. Ta pora roku to nie tylko szare i smutne dni,
ale również czas na rozpoczęcie zdrowego trybu życia.
Oto kilka porad, które mogą Ci się przydać jesienią.
1.Sok z malin
Jak mówią
w znanym se
rialu Gra
o Tron: “Zima
nadchodzi”.
Należy więc
koniecznie
sięgnąć po
sok z malin,
który jest na
turalnym sposobem na walkę z infekcją i wzmocnienie
naszej odporności. Maliny są bogatym źródłem witamin
oraz potrzebnych składników mineralnych. Herbata
z miodem oraz z sokiem z malin wzmocni nasz orga
nizm i pomoże mu w walce z wirusami i infekcjami. Na
odporność są dobre również wszelkie ziołowe, cytruso
we i korzenne herbaty, które na pewno rozgrzeją nasz
organizm, poprawiają jego odporność i dostarczą wiele
cennych witamin.
2.Ruch i dobra zabawa
Ważne jest, aby
podczas okresu
jesiennego rów
nież wychodzić
na świeże
powietrze.
Umiarkowana
aktywność fi
zyczna o każdej
porze roku sta
nowi pozytywny
impuls dla naszej odporności, ale także kształtuje naszą
sprawność i chroni przed chorobami cywilizacyjnymi ta

kimi jak na przykład depresja, która często pojawia się
u młodych ludzi właśnie w okresie jesiennym. Organizm
wypoczęty i pełen endorfin lepiej znosi trudy codzienne
go życia.
3.Nawilżenie skóry to podstawa
Jesienią
nie wolno
zapo
mnieć
o właści
wej pielę
gnacji
skóry
i włosów. Zimne powietrze na zewnątrz oraz suche we
wnątrz i częste zmiany temperatury odbijają się na kon
dycji naszej skóry. Staje się sucha i skłonna do
podrażnień, a włosy tracą połysk i sprężystość. Ważne
jest, aby w tym okresie używać kremów, balsamów
i szamponów wysoko nawilżających i odżywczych. War
to pamiętać również o kremie z filtrem UV, który powin
niśmy stosować przez cały rok oraz o balsamach do ust,
które zapobiegają pękaniu i podrażnianiu naszych ust.
4.Odpowiedni ubiór
Nie mo
żemy za
pomnieć
o prewen
cji. Odpo
wiedni
ubiór jest
ważny
w walce z przeziębieniem oraz związany z naszym wła
snym komfortem. Nie możemy ubrać się za ciepło
i przegrzać naszego ciała, ale również musimy pamię
tać, że pogoda jesienią bywa często deszczowa i zimna.
Dlatego najlepszym sposobem jest ubieranie się na tak
zwaną “cebulkę”. Możemy wtedy dostosować nasz ubiór
do pogody, co na pewno przyniesie wiele korzyści na
szej odporności.
Wiktoria Faliszewska
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PORADY ZDROWOTNE

Dłonie  nasza wizytówka.
Jak powinniśmy o nie dbać, aby były odpowiednio przy
gotowane na jesień i zimę?
Dłonie są jedną z ważniejszych rzeczy w naszym wyglą
dzie zewnętrznym. Powinnyśmy pamiętać, że suche po
wietrze niszczy płaszcz ochronny naskórka, natomiast
wiatr powoduje zaczerwienienia. Brak pielęgnacji
i ochrony w konsekwencji prowadzi do ich szybszego
starzenia się. Dlatego tak ważne jest, abyśmy dbali
o dłonie i paznokcie. Oto kilka sposobów, które pomogą
Ci zadbać o skórę dłoni.
1.Jesień i zima
niosą ze sobą
bardzo duże
zmiany pogodo
we, dlatego je
żeli na dworze
jest temperatura
ujemna, powi
nieneś/powin
naś ubrać
rękawiczki. Ni
ska temperatura nie tylko sprawia, że marzniemy, ale
również nie wpływa ona dobrze na naszą skórę, która
przez to pęka i wysusza się.
2.Każdy z nas co najmniej kilkanaście razy dziennie my
je dłonie, ale czy wiesz, że to również może mieć nega
tywny wpływ na stan naszej skóry? Jeżeli nie wytrzemy
porządnie dłoni, woda, która na nich zostanie, może je

wysuszyć. Warto również zwracać uwagę na skład pro
duktów, którymi na co dzień myjesz dłonie, aby nie za
wierały silnych substancji czyszczących lub posiadały
nawilżające oleje czy ekstrakty.
3.Nie da się ukryć, że często zapominamy, iż istnieje
coś takiego jak peeling do rąk i pomijamy go w naszej
pielęgnacji. Mało osób zdaje sobie sprawę z tego, że
potrafi zdziałać cuda. Przede wszystkim odżywia
i wygładza skórę, usuwając wszelką suchość i zrogowa
ciały naskórek, a aplikowany regularnie zmniejsza ryzy
ko pierzchnięcia dłoni. Dodatkowo peeling pomaga
poprawić mikrokrążenie, które przekłada się na piękny,
zdrowy koloryt
i uelastycznienie.
4.Jak wiadomo, król jest tylko jeden, w naszym przypad
ku jest to krem do rąk. To on ratuje naszą skórę od pę
kania czy szorstkości, ale tylko regularnie aplikowany
przynosi widoczne efekty. Stosowanie kremu do rąk
sprawia, że zmniejsza się uczucie przesuszenia skóry.
Warto go również aplikować kilka razy dziennie, szcze
gólnie po kontakcie dłoni z wodą. Wystarczy nawet nie
wielka ilość, aby poprawić wygląd skóry. Właśnie
dlatego istotna jest systematyczność. Dobrze jest też
nosić przy sobie małe opakowanie takiego produktu,
aby móc aplikować go również poza domem.
Zadbane dłonie to podstawa, ale teraz już wiesz, jak
dbać o nie w odpowiedni sposób. Wystarczy przestrze
gać kilku prostych zasad, aby cieszyć się gładką i mięk
ką skórą bez pęknięć czy suchości.

Z ŻYCIA NASTOLATKI

W sezonie jesiennozimowym dobra, rozgrzewająca
herbata to podstawa. Pomaga znieść chłodne dni
i wieczory oraz ochronić się przed przeziębieniem. To
jest idealny czas, aby eksperymentować i samodzielnie
skomponować swój ulubiony napój.
Herbata z goździkami i pomarańczową nutą
Składniki:
•pół łyżeczki
czarnej
herbaty,
•2 goździki,
•1 gwiazdka
anyżu
•plaster
pomarańczy,
•miód.
Sposób przygotowania:
1.Zaparz herbatę.
2.Do zaparzonej, gorącej herbaty dodaj goździki, anyż,
miód do smaku oraz plaster pomarańczy.

Malinowa herbata z cynamonem
Składniki:
•1 łyżeczka
ulubionej
herbaty,
•50 ml soku
malinowego,
•szczypta
cynamonu,
•łyżeczka
miodu, najlepiej
lipowego.
Sposób przygotowania:
1.Herbatę zalej wrzątkiem, zaparz.
2.Dodaj sok malinowy, cynamon i miód, wymieszaj.
Owoce i liście maliny mają działanie przeciwzapalne,
moczopędne. Działają przeciwgorączkowo i napotnie.
Zawierają mnóstwo witamin, m.in. C, E, B1, B2, B6,
wzmacniają odporność organizmu.

Goździki mają działanie przeciwwirusowe
i antybakteryjne. Poza tym zawierają wapń, żelazo,
potas oraz witaminy A i C.
Patrycja Wójtowicz
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KULINARIA
Rosołek
Kotleciki

Składniki:
* 2,5 litra zimnej wody
* 2 cebule
* 3 marchewki
* 2 pietruszki
* 1 duża bulwa selera,
zielone liście pora
* natka pietruszki
* 1 łyżka oleju
* 2 goździki
* 10 ziaren pieprzu
* 4 liście laurowe
* 2 ząbki czosnku
* szczypta soli

Składniki:
* 1 słoik ugotowanej cie
cierzycy
* 1 cebula
* 200 ml bułki tartej
* 200 ml mąki
* 60 ml mleka roślinne
go
* 45 ml sosu sojowego
* 23 łyżeczki dowolnej
przyprawy
* olej do smażenia

Przygotowanie:
Dokładnie umyj warzywa. Obierz cebulę, a łupiny prze
łóż do garnka (dodadzą pięknego koloru). Wnętrze ce
bul przekrój na pół i każdą opal nad ogniem kuchenki do
czasu, aż będzie wyraźnie przypalona. Opalone cebule,
natkę pietruszki, pozostałe składniki wraz z przyprawami
i łyżeczką soli dodaj do warzyw w garnku. Wlej 2,5 litra
zimnej wody, następnie garnek przykryj i podgrzej na
średnim ogniu do czasu, aż się zagotuje.
Kiedy woda zacznie wrzeć, zmniejsz gaz i gotuj na mini
malnym ogniu przez przynajmniej 3 godziny. Wywar po
winien jedynie „mrugać”, a garnek musi być przez cały
czas przykryty.
Ugotowany rosół przecedź przez sito, na którym zosta
ną wszystkie warzywa i przyprawy. Na koniec bardzo
dokładnie wyciśnij warzywa tak, aby oddały wszystkie
soki do garnka, bo to w nich jest najcenniejszy smak. Do
smaku możesz dodać jeszcze sól i pieprz. Rosół mo
żesz podawać tradycyjnie z makaronem, posiekanymi li
ści pietruszki i małymi kawałkami marchewki.

Przygotowanie:
Ciecierzycę odlej na sicie, jednak pozostaw wodę.
W mikserze miksuj ciecierzycę, obraną i pokrojoną
wstępnie cebulę, przeprawy, mąkę, bułkę tartą, mleko
roślinne, sos sojowy i sól do uzyskania jednolitej masy.
Powstałą kulę ciasta rozdrobnij  podziel na 8 kawałków.
W dłoniach ukształtuj kotlety i ułóż je na desce posy
panej mąką.
.
Do jednego talerza wsyp bułkę tartą, a do drugiego wlej
wodę ze słoika z ciecierzycy. Każdego kotleta obtocz
w wodzie po ciecierzycy, następnie w bułce.
Usmaż z obu stron na rozgrzanym oleju na średniej
wielkości gazie. Kotlety możesz podać z „prawdziwymi,
polskimi” ziemniakami i mizerią.

Przepis na ciasteczka owsiane

W jesienne wieczory po szkole wielu z nas ma ochotę
coś pochrupać. Oto szybki i prosty przepis na ciastecz
ka owsiane, które spełnią to zadanie wyśmienicie!!! Jest
to zdrowa przekąska, którą można wzbogacić dodatko
wo o ulubione dodatki np. bakalie bądź orzechy.
Czas przygotowania: ok. 1015 minut
Czas pieczenia: 1520 minut
Ilość ciasteczek: 20 sztuk
Składniki:
 2 czubate łyżki mąki
pszennej
 1,5 szklanki płatków owsia
nych
 mała, płaska łyżeczka
proszku do pieczenia
 4 łyżki cukru
 pół kostki masła (ok. 100g)
 2 jajka

Przygotowanie:
1. Piekarnik nagrzej do 170 stopni z termoobiegiem.
2. Przesyp wszystkie suche składniki do miski.
3. Do suchych składników dodaj jajka oraz roztopione
bądź bardzo miękkie masło.
4. Dobrze wymieszaj ciasto, które będzie gęste.
5. Blaszkę, na której masz piec, wyłóż papierem do pie
czenia.
6. Z ciasta formuj kulkę i spłaszczaj ją na blaszce. Im
cieńsze tym bardziej chrupiące ciastka.
7. Ciasteczka włóż do piekarnika na 1520 minut. Piecz
je do momentu zarumienienia.
8. Od razu po upieczeniu wyjmować ciastka z piekarnika
i odłożyć do ostygnięcia.
Ciasteczka owsiane można jeść na śniadanie, ale rów
nież sprawdzą się jako przekąska w ciągu dnia.
Smacznego!
Zuzia Piątek
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Ciekawostki o Europie
1) We Francji mieszka około milion Polaków.
2) Fortepian i skrzypce to europejski wynalazek.
3) W Wielkiej Brytanii, kiedy osiągniesz 100 lat albo ob
chodzisz 60 rocznicę ślubu, dostajesz osobisty list od
królowej.
4) Najbardziej zalesionym krajem w Europie jest Finlan
dia.
5) Hamburgery zawdzięczają swoją nazwę miastu Ham
burg.
6) Największymi miastami w Europie są Paryż i Londyn.
7) Ulubionymi potrawami Szwedów są kebab i pizza.
8) W Szwajcarii jest więcej banków niż dentystów.
9) Europę zamieszkuje 743 miliona osób. To ponad 2
razy więcej niż w Stanach Zjednoczonych.
10) W Niemczech 70% autostrad nie ma ograniczenia
prędkości.
11) We Włoszech całkowicie normalną rzeczą jest
mieszkanie z rodzicami aż do 40 roku życia.
12) Około 6 milionów lat temu nastąpił kryzys messyń
ski. Podczas tego zdarzenia Morze Śródziemne niemal
całkowicie wyparowało.
13) Nazwa Hiszpania pochodzi od słowa „Ispania”, co
znaczy: „ziemia bogata w króliki”.

14) Oficjalnym zwierzęciem Szkocji jest jednorożec.
15) We Francji obowiązuje prawo, które zakazuje nada
wania trzodzie chlewnej imienia „Napoleon”.
16) W Holandii pracownik, który straci pracę, otrzymuje
jeszcze przez 24 miesiące 80% swojej pensji.
17) Europa nosi imię fenickiej księżniczki, zwanej Euro
pa; została uwiedziona przez greckiego Boga Zeusa,
kiedy on zakamuflował się jako byk.
18) Croissanty wymyślono w Austrii.
19) Rosja zajmuje 40% całkowitej powierzchni lądowej
Europy.
20) W czasie pierwszej wojny światowej zmobilizowało
się ponad 60 milionów Europejczyków.

SPORT
Kto sportowcem roku 2020 w Polsce?
Plebiscyt na Sportowca Roku w Polsce został wymyślo
ny przez redakcję „Przegląd Sportowy” i zapoczątkowa
ny już w 1926 roku. Zazwyczaj faworytów do
zwycięstwa nie było wielu. W ostatnich latach, a kon
kretniej w XXI wieku łatwo było przewidzieć, kto wygra
w danym roku. Obecny sezon w wykonaniu naszych re
prezentantów jest naprawdę zaskakująco udany i pre
tendentów do zwycięstwa jest kilku. Tylu sportowców
z sukcesami dawno nie było.
Jednym z nich jest Robert Lewandowski. Został on mi
strzem Niemiec, wygrał rozgrywki Ligi Mistrzów jako
pierwszy Polak od 2008 roku i jako król strzelców Bun
desligi był czołowym zawodnikiem na świecie. Robert
został również wybrany Piłkarzem Roku UEFA. Nagrodę
Sportowca Roku otrzymał już w 2015 roku.
Zaskakujący i nieprawdopodobny sukces w kobiecym
tenisie odniosła 19letnia Iga Świątek, która wygrała
wielkoszlemowy turniej French Open. W drodze do fina
łu pokonała wiele lepszych od siebie zawodniczek, a w
finale pokonała amerykankę rosyjskiego pochodzenia
Sofię Kenin 6:4, 6:1 i wygrała ten prestiżowy turniej.

Kolejny faworyt do wygranej plebiscytu to żużlowiec
Bartosz Zmarzlik. W obecnym roku obronił on tytuł indy
widualnego Mistrza Świata w jeździe na żużlu i stał się
trzecim żużlowcem w historii, który tego dokonał. Jest
on również zwycięzcą plebiscytu na Sportowca Roku
z 2019 roku.
Ostatni sportowiec wymieniany w gronie faworytów to
Jan Błachowicz, który został mistrzem Świata UFC w
wadze półciężkiej i zaprezentował się z naprawdę do
brej strony. W finałowej walce pokonał on przez TKO
Dominicka Reyesa w 2 rundzie ich rywalizacji.
Jak widzicie, osób, które mają szansę na zwycięstwo,
jest kilka. W grze pozostają jeszcze skoczkowie narciar
scy, którzy już za kilka tygodni zaczynają swoją rywali
zację. Kto wygra i zostanie Sportowcem Roku w 2020?
Przekonamy się już niebawem.
Mikołaj Szczygieł

18

Jak się nazywa ulubione ciasto
owiec?
Makowiec

Śmieszki

Jak się nazywa ser
Weroniki?
Serwer

Przepraszam, czy jest pani
zakonnicą?
Niee… za motoryzacją.

Czym pisze
wilk?
Ołłóóówiem

Jak się nazywa pojemnik ze
zjawami?
Koszmar

Dlaczego nie wolno ufać
koparkom?
Bo mogą cię nabrać.

1. Gwiazda poranna
(Wenus), która pojawia
się naniebie zanim
wstanie słońce.
2. Miejsce, w którym
możemy się uczyć lub
wypożyczać książki.
3. Bal, który odbywa się
w klasie maturalnej.
4. Święto obchodzone
11 listopada.
5. Nazwisko pani
wicedyrektor naszego
liceum.
6. Święto, które
obchodzimy 30
września.
7. Miasto w Polsce, w
którym znajdują się
Łazienki Królewskie.
8. Nazwa uroczystego
Zespół redakcyjny: Patrycja Zioło, Karolina Stańczak, Patrycja
przyjęcia do szkoły
Wójtowicz, Katarzyna Zdyb, Julia Szemraj, Wiktoria Faliszewska, uczniów klas I.
Martyna Śledź, Nikola Bukała, Dominika Szostak, Aleksandra
9. Tytuł komiksu
Gibała, Aleksandra Wójcik, Alicja Dachowska, Klaudia
znajdującego się w
Kierzkowska, Patryk Bober, Patrycja Szczepańska, Aleksandra
Baran, Karolina Szemraj, Karolina Markiewicz, Maja Gorazd,
aktualnej
Karolina Grabowiec, Zuzanna Piątek, Klaudia Ciszowska, Mikołaj gazetce szkolnej.
Szczygieł.
10. Miejsce w naszej
Opiekun gazetki: mgr Joanna Lawęda
szkole, w którym
Skład i łamanie: Aleksandra Szymczyk

puszczane
są piosenki na długich
przerwach.
11. Nazwisko
nauczyciela, z którym
przeprowadzono
wywiad w aktualnej
gazetce
szkolnej.
12. Święto
przebierańców
obchodzone 31
października.
13. Kto był
odpowiedzialny za
napad na bank w
opowiadaniu Patryka
Bobera, które znajduje
się waktualnej gazetce
szkolnej.
14. Pierwszy
historyczny władca
Polski.
15. Imię głównej
bohaterki książki
„Córka dymu i
kości”, której recenzja
znajduje się w gazetce.

