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Zmiany w „Bartoszu”
Nasza  szkoła,  mimo  nie
sprzyjających  warunków 
do  rozwoju,  wciąż  się 
zmienia.  Jesienią  została 
otwarta  kawiarenka,  na 
ścianie  namalowano  pa
trona szkoły oraz zorgani
zowano  wystawę  prac 
naszej absolwentki. 
Najbardziej  wyczekiwa
nym  wydarzeniem  tego 

roku szkolnego było otwarcie kawiarenki szkolnej, które 
nastąpiło 19 października 2020. Miejsce to powstało 
w odpowiedzi na oczekiwania uczniów, którzy spędzają 
długie godziny w szkole. Przed rozpoczęciem działalno
ści ogłoszono konkurs na nazwę. Zwyciężyła propozycja 
Marcina  Stawiarskiego  z  klasy  2D  „Bartoszanka”.  No
wopowstała  strefa  pozwala  na  zjedzenie  świeżych, 

pysznych,a  przede 
wszystkim  zdrowych  po
siłków  bez  konieczności 
przemieszczania się poza 
budynek,  co  w  obecnym 
czasie  gwarantuje  więk
szą  higienę  i  bezpieczeń
stwo. W menu kawiarenki 
są  m.in.:  kanapki,  nale
śniki,  sałatki,  pierogi  oraz 
najrozmaitsze  kawy  i  her
baty.  Główną  inicjatorką 

powstania  tego  miejsca  była  Pani  Dyrektor  Małgorzata 
Szczepańska.  Niewątpliwie  swój  wkład miało  stowarzy
szenie  „Bartosz”,  którego  członkami  są  pracownicy 
szkoły. Środki na remont pomieszczenia przekazała Ra
da Rodziców, a o elementy wnętrza zadbali pracownicy 

naszej szkoły oraz uczniowie 
Zespołu Szkół  im. Marii Skło
dowskiejCurie w Ożarowie 
w  ramach  praktyk.  Dopełnie
niem stały się artystyczne ak
centy, którymi  zajęła się Pani 
Teodora  PawełkoKwiatkow
ska  zaprzyjaźniona artystka. 
W  związku  z  utworzeniem 
„Bartoszanki” powstało klima
tyczne miejsce ze stolikami 
i  krzesłami,  które  dopełniają 
wiszące lampy oraz świeczki. 
Kawiarenka została odebrana 
bardzo  pozytywnie 
przez uczniów już od 
pierwszego  dnia  jej 
działalności.Kolejną 
zauważalną  zmianą 
jest  wizerunek  patro
na  naszej  szkoły
Bartosza  Głowackie
go  namalowany  na 
ścianie  korytarza  przy wejściu  głównym. W  czasie  nie
obecności uczniów spowodowanej nauczaniem zdalnym 
powstała również wystawa prac Weroniki Sobczyk, uta
lentowanej absolwentki „Bartosza”, nadająca charakteru 
wnętrzu szkoły i tworząca klimat kawiarenki.
Uczniowie z niecierpliwością czekają na powrót do mu
rów szkoły. Mają nadzieję,  że wkrótce będą mogli  spę
dzać  czas  z  przyjaciółmi,  jedząc  dania  przygotowane 
przez  pracowników  kawiarenki  w  pięknym,  nowocze
snym wnętrzu naszej szkoły.

AAlleekkssaannddrraa  WWóójjcciikk
ZZddjjęęcciiaa  wwyykkoonnaałłaa  GGaabbrriieellaa  WWiicchhaa

Motywacja do nauki zdalnej    
Nauka  zdalna  to  wyzwanie,  które  wymusiła  nowa  rze
czywistość w czasie pandemii. My jesteśmy zobowiąza
ni, aby radzić sobie w tej trudnej sytuacji. Większość 
z nas podczas  lekcji  online niechętnie przykłada się do 
obowiązków, które musimy wykonywać.   Podejdźmy do 
swojego  zadania  jak  do  czegoś,  co  sprawia  nam  przy
jemność. Z czasem zaczniemy traktować to zadanie jak 
codzienną  czynność. A  korzyści  z  takiej  sytuacji  to  na 
pewno systematyczność i lepsze wyniki w nauce. To, co 
inspiruje,  także  nas  motywuje  do  pracy.  Może  to  być 
blog, rodzina, strona internetowa, film, zdjęcie czy książ

ka. Czasami też nasze środowisko odciąga nas od obo
wiązków,  do  których  wykonania  jesteśmy  wręcz  zmu
szeni.  Bodźce,  które  nas  rozpraszają,  to  przykładowo 
znajomi,  czy  internet. Zminimalizujmy  to,  aby  szybciej  i 
efektywniej  wykonać  nasze  zadania.  Starajmy  się  rów
nież nie odkładać wszystkiego na ostatnią chwilę. Najle
piej,  kiedy  robimy  wszystko  na  bieżąco.  Wtedy  nie 
skumuluje się nam wszystko na jeden dzień i będziemy 
mieli  więcej  czasu  dla  siebie.  Kiedy  postaramy  się  za
stosować  powyższe  wskazówki,  bez  problemu  poradzi 
sobie z nauczaniem zdalnym.

PPaauulliinnaa  AA
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Jeden dzień z życia licealisty online
KKOORROONNAA  LLEEKKCCJJAA  
Kolejny dzień się rozpoczyna,
na mojej twarzy znów kwaśna mina.
Niestety wstać muszę,
By przetrwać te 'lekcyjne katusze'.
O 7:10 lekcja się zaczyna,
A jest to dość wczesna godzina.
Może bym zjadła śniadanie? 
Niee... ja wolę 'poranne leniuchowanie'.

Pierwsza lekcja to ciężka sprawa, 
Może będzie dziś jakaś poprawa? 
Może Pani będzie słaby internet miała? 
A może w ogóle nie będzie pytała? 
Chyba znów zaryzykuję 
I pod kołdrą się powyleguję. 

Lekcja jak zawsze zaczyna się od obecności
 Oczywiście jestem  Pani nie ma wątpliwości.
Jak zwykle Bartkowi mikrofon się zacina, 
Ale twierdzi, że to nie jego wina.
Julka w połowie lekcji się zjawiła
 Internet mi nie działał  tak mówiła.

Gdy Pani weźmie do odpowiedzi Michała,
To on pisze na czacie, że mu mikrofon nie działa.

Uczniowie stosują takie działania, 
Gdy nie znają rozwiązania.
Zaś gdy odpowiedź znają,   
To mikrofony szybko włączają.
A gdy już Pani zada trudne zadanie,
to  rozpoczyna się szybkie w Internecie odpowiedzi 
szukanie.
Kolegów z lekcji usuwanie,
To kolejny pomysł na dokuczanie. 

Oj, dużo sztuczek znają uczniowie,
I kto wie, co im jeszcze chodzi po głowie.
I tak mija godzina za godziną,
Aż w końcu wszystkie lekcje przeminą.
Wtedy wesoła jest moja mina 
No i tak wygląda koronawirusowa rutyna.

(Zbieżność imion jest przypadkowa) 
KKaarroolliinnaa  SSzz..

KĄCIK HISTORYCZNY
James Bond w spódnicy

UUlluubbiioonnaa   aaggeennttkkaa   CChhuurrcchhiillllaa,,   ppiieerrwwsszzaa   kkoobbiieettaa      sszzppiieegg  
bbrryyttyyjjsskkiieeggoo  wwyywwiiaadduu,,  WWiicceemmiissss  PPoollsskkii,,   iinntteelliiggeennttnnaa,,  ddoo
bbrrzzee   wwyykksszzttaałłccoonnaa   ii   wwyyssppoorrttoowwaannaa   kkoobbiieettaa..  TTaakk   ww   sskkrróó
cciiee  mmoożżnnaa  ooppiissaaćć  KKrryyssttyynnęę  SSkkaarrbbeekk..

Urodziła  się  1  maja  1908 
roku  w  Warszawie,  choć 
jej  data  urodzenia  przez 
dłuższy  czas  była  tema
tem  dyskusji,  jako,  że 
podczas  swej  późniejszej 
kariery  szpiegowskiej  Kry
styna  zmieniła  ją  na  1915 
rok.   Była córką zubożałe
go  arystokraty  Jerzego 
Skarbka i pochodzącej 
z  zamożnej  rodziny  ban
kierów  Stefanii  Goldfeder. 
Otrzymała  gruntowne  wy
kształcenie,  od  najmłod
szych  lat  wykazywała 

duże zdolności do nauki  języków. Uprawiała  jazdę kon
ną  oraz  wspinaczkę  górską.    Sielankowe  dzieciństwo 
zakończyło się w 1930  r. po śmierci  jej ojca. Wtedy  też 
w rodzinie zaczęły się kłopoty finansowe. Krystyna pod
jęła pracę w warszawskim przedstawicielstwie Fiata, 
z  której  szybko musiała  zrezygnować  z  powodu  kłopo
tów zdrowotnych przez nadmierny kontakt ze spalinami. 
Rodzajem  kuracji  był  wyjazd  w  Tatry,  gdzie  nawiązała 
liczne znajomości z przemytnikami papierosów i alkoho
lu.  Przewoziła  kontrabandę  przez  słowackopolską  gra
nicę,  co  pozwoliło  jej  poznać  miejscowych  górali,  ich 
kryjówki  i szlaki. Wiedza  ta okazała się bardzo przydat

na w czasie jej kariery szpiegowskiej. 
Podczas pobytu w górach poznała swojego pierwszego 
męża, Gustawa Gettlicha, z którym jednak szybko wzię
ła rozwód. W listopadzie 1938 roku po raz drugi wyszła 
za mąż, za podróżnika i pisarza Jerzego Giżyckiego. 
W czasie napaści Niemiec na Polskę we wrześniu 
1939  r.  przebywali  w  Kenii,  gdzie  Jerzy  pracował  jako 
ambasador.  Również  to  małżeństwo  okazało  się  błę
dem. Młoda  para  wróciła  do  Francji,  gdzie  rozstali  się, 
zaś  Krystyna  przedostała  się  do Anglii.  Na  miejscu  za 
pośrednictwem  znajomego  nawiązała  kontakt    z  brytyj
skim  MSZ,  skąd  skierowano  ją  do  Special  Operations 
Executive  (SOE).  Została  pierwszą  kobietą  w  historii 
brytyjskiego  wywiadu.  Jej  pierwszą  misją  było  przedo
stanie się,  jako angielska dziennikarka, na Węgry. Tam 
nawiązała  kontakt  z Andrzejem  Kowerskim,  innym  bry
tyjskim agentem, z którym miała romans.  Zajmowali się 
organizowaniem ucieczek żołnierzy polskich i alianckich 
internowanych  w  węgierskich  obozach,  zbieraniem  in
formacji  wywiadowczych  (według  brytyjskich  źródeł  do
starczone przez nich informacje pomogły Churchillowi 
w uściśleniu daty inwazji Niemiec na ZSRR). Trzykrotnie 
odbyła  podróż  do  okupowanej  Polski  konspiracyjnym 
szlakiem przez Tatry. Podczas  jednej z  tych podróży  jej 
przewodnikiem  był  znany  skoczek  narciarski  Stanisław 
Marusarz. W Warszawie  nawiązała  kontakt  z  organiza
cją  Muszkieterów,  co  ściągnęło  na  nią  fale  krytyki  ze 
strony Polskiego Państwa Podziemnego, które uważało 
muszkieterów za zdrajców kolaborujących z Niemcami. 
Jej misja w Budapeszcie stawała się coraz bardziej nie
bezpieczna. Niemcy  rozbudowali  sieci  szpiegowskie na 
Węgrzech i w końcu w styczniu 1941r. 
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Krystyna  wraz  z  Kower
skim  zostali  schwytani. 
Poddano  ich  wielogodzin
nym przesłuchaniom, 
z których wyszli cało dzię
ki Krystynie. Podczas jed
nego z przesłuchań 
ugryzła się w język i za
częła kaszleć i pluć krwią. 
Funkcjonariusze Gestapo 
wzięli to za gruźlicę, we
zwali lekarza, który po
twierdził diagnozę, 
zauważywszy ciemne pla
my na płucach Skarbek. 
Nie wiedzieli, że były to 
pozostałości po pracy 
w  fabryce  Fiata.    W  obli

czu  spodziewanej  śmierci  więźniarski,  oboje  zostali 
zwolnieni,  co  pozwoliło  im  na  ucieczkę  do  Jugosławii. 
Powrócili  do Wielkiej Brytanii. Gdy Adolf Hitler  zaatako
wał  Bałkany  w  1941,  zostali  przeniesieni  na  Bliski 
Wschód, gdzie przez półtora roku pracowali w Kairze. 
W sierpniu 1943 r. została wysłana na szkolenie w obo
zie Ramat David, gdzie przeszła kurs spadochronowy 
i kurs radiotelegrafistki. Było to niezbędne do jej kolejnej 
misji w 1944 r.: pomoc partyzantom na płaskowyżu Ver
cors w południowozachodniej Francji. Przyjęła wtedy 
nową tożsamość – Pauline Armand. Jako kurierka siatki 
szpiegowskiej przemieszczała się między poszczegól
nymi grupami, przygotowując i nadzorując akcje. Brała 
udział w atakach partyzantów na mosty oraz niemieckie 
składy amunicji. Wizytowała terenowe siatki agentów, 
planując z nimi dalsze działania. Wtedy też miał miejsce 
jeden z jej największych wyczynów: uwolnienie dowódcy 
siatki szpiegowskiej Cammaertsa i dwóch innych szpie
gów z niemieckiego więzienia. Na kilka godzin przed eg
zekucją pojawiła się w więzieniu Gestapo w Digne. 
Pewna siebie weszła do gabinetu oficera SS Maxa Wa
ema, informując go, że jest brytyjską agentką, a także 
siostrzenicą marszałka Montgomery’ego. Grożąc ze
mstą na nim i na całym personelu więzienia, jeśli nie 
uwolnią więźniów, przedstawiła się jako jedyna osoba, 
która może go uchronić przed aliantami, którzy właśnie 
szykują atak na więzienie. Obiecała także dwa miliony 
funtów łapówki. Zszokowany i zdezorientowany oficer 
zgodził się. Na drugi dzień Krystyna, zgodnie z umową, 

wróciła do 
niego z pie
niędzmi, a 
więźniowie 
odzyskali 
wolność. 
Wiadomość 
o wyczynie 
Skarbek od
biła się szerokim echem wśród jej współpracowników, 
zaś radio BBC nadało specjalny komunikat: „Félicita
tions à Pauline„ (Gratulacje dla Pauline).
Z początkiem września 1944 r. wróciła do Londynu. Pro
siła  przełożonych  o  wysłanie  jej  do  Warszawy,  gdzie 
właśnie trwało powstanie. Żadna z  jej próśb nie została 
spełniona. 
Skarbek została zdemobilizowana w kwietniu 1945 r.
 w Kairze. Nie miała obywatelstwa brytyjskiego i podzie
liła  rozczarowania  innych Polaków, którzy podczas woj
ny walczyli w Anglii. Dostała odprawę w wysokości 100 
funtów i osobiste podziękowanie Churchilla, który nazy
wał  ją  "swoim ulubionym wywiadowcą". Miała  trudności 
z  odnalezieniem się w nowej  rzeczywistości,  przywykła 
bowiem  do  adrenaliny  i  ryzyka.  Podejmowała  się  róż
nych  zajęć:  pracowała  jako  pokojówka,  telefonistka, 
ekspedientka, kelnerką, stewardessa na statkach pasa
żerskich.  Miała  mieć  romans  z  Ianem  Flemingiem,  ist
nieją niepotwierdzone pogłoski, że właśnie Skarbek była 
pierwowzorem  dla  głównej  postaci  kobiecej  w  „Casino 
Royale”, pierwszej książce z serii o Jamesie Bondzie. 
Krystyna Skarbek zginęła 15 czerwca 1952 r. w londyń
skim hotelu „Shelbourne”, zamordowana przez Dennisa 
Muldowneya,  którego  oświadczyny  odrzuciła.  Jednak 
wokół  jej  śmierci  narosło  wiele  spekulacji.  Niektórzy 
uważali,  że Muldowney  był  tylko  narzędziem w  rękach 
służb,  wśród  których  wymieniano  NKWD,  brytyjski  wy
wiad, czy władze komunistycznej Polski. Inna teoria gło
si, że Skarbek za dużo wiedziała na temat śmierci gen. 
Sikorskiego. Wiedzą tą miała podobno podzielić się 
z Flemingiem. 
Jednak bez względu na okoliczności  jej śmierci,  faktem 
jest,  że  Krystyna  Skarbek  była  jednym  z  najlepszych 
agentów II wojny światowej. Cechowała ją niezwykła od
waga,  uroda,  błyskotliwość,  spryt  i  umiejętności wywia
dowcze.  Niestety  wiedza  na  temat  jej  niesamowitych 
osiągnięć nie jest szeroko znana.

PPaattrryyccjjaa  ZZiioołłoo

KĄCIK JĘZYKA ANGIELSKIEGO
HHaarrrryy   aanndd  MMeegghhaann   ooffffiicciiaallllyy   oouuttssiiddee   tthhee   BBrriittiisshh   rrooyyaall   ffaa
mmiillyy..   IInn   tthhee   ffaarreewweellll   ppoosstt,,   tthheeyy   rreeffeerr   ttoo   tthhee   ccoorroonnaavviirruuss  
eeppiiddeemmiicc

As a result of an agreement concluded at the beginning 
of  2020, Prince Harry  and Duchess Meghan  ceased  to 
be senior members of the British royal family at the end 
of March. This  is an official  resolution. Thus, Harry and 
Meghan will no  longer  represent Queen Elizabeth. How 
do the couple say goodbye to the titles and what are the 
consequences of this decision?

HHaarrrryy  aanndd  MMeegghhaann  oouuttssiiddee  tthhee  BBrriittiisshh  rrooyyaall  ffaammiillyy  

Harry and Meghan consciously agreed  to  the consequ
ences  of  their  decision.  The  couple  officially  leave  the 
British royal family. What does it mean? First of all, they 
will  not  receive  public  funds  for  their  duties. The Duke 
and Duchess of Sussex  titles may but will  not be used 
anymore  although they will retain the right to them. The 
changes will also be visible on the Internet and in social 
media. Prince Harry and Duchess Meghan will cease to 
use the current name "Sussex Royal". All arrangements 
will be reconsidered in a year's time. 
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In  their  fare
well  post  on 
social media, 
the  couple 
also  allude 
to  the  coro
navirus  pan
demic.
As  we  all  fe
el,  the  world 

seems extremely  fragile right now. (...) The most  impor
tant thing today is the health and wellbeing of all people 
around the world and finding solutions to the many pro
blems that have arisen as a result of  this pandemic. As 
we all  find  the  role we have  to play  in  this  global  habit 
change,  we're  focusing  on  this  new  chapter  to  under
stand  how  we  can  best  contribute  to  it. Although  you 
can't see us here, the work is still going on  "wrote Har

ry and Meghan. We thank this community for  their sup
port,  inspiration and shared commitment  to good  in  the 
world. We  look  forward  to  reuniting with you soon. You 
guys were  great!    they  added. Until  then,  please  take 
care of yourself and others.  appealed. They signed the 
entry with their names, without titles.
HHaarrrryy  aanndd  MMeegghhaann  oouuttssiiddee  tthhee  rrooyyaall  ffaammiillyy..  BBuutt  wwhhyy??  
Let  us  remind  you  that  at  the  beginning  of  January 
2020,  the  princely  couple  announced  their  resignation 
from their duties as members of the royal family. The de
cision of Harry and Meghan was quite unexpected and 
surprised  everyone.  However,  they  decided  to  support 
themselves on their own. More than once they have ma
de it clear that the pressure to which they are subjected 
to constant media surveillance was one of  the  reasons 
for their resignation.

BBoobbssoonn

Jak uczyć się efektywnie?
Każdy  z  nas  ucząc  się,  popełnia  kilka  błędów,  które 
uniemożliwiają  efektywną  naukę  i    sprawiają,  że  godzi
ny, które poświęcamy na przygotowania,  idą na marne.  
Na pewno chociaż  raz byliście w   sytuacji, kiedy odkła
daliście uczenie się na ostatnią chwilę, przez co byliście 
zmuszeni  „wkuwać”  dany  materiał,  często  zarywając 
przy  tym  też  noc.  Takie  wkuwanie  może  nie  przynieść 
oczekiwanych efektów. Na pewno byliście też w sytuacji, 
gdy zaczynaliście pisać  test  i czuliście,  jak wiedza   ula
tuje wam z głowy.  Jest kilka rzeczy, których powinniśmy 
unikać,  jeśli chcemy, żeby  takie sytuacje się nie powta
rzały i  aby nasza nauka stała się efektywniejsza. 

Pierwszym  krokiem  jest  kkoonncceennttrraaccjjaa.  Powinniśmy  uni
kać  tzw.rozpraszaczy  np.  telefonu.  Podczas  nauki  trze
ba   go odłożyć  lub używać    tylko wtedy, kiedy  jest nam 
naprawdę potrzebny.   Warto  robić  sobie  przerwy w na
uce,  pozwalają  one  odpocząć  i  odciążyć  umysł.  Dobry 
plan  to przynajmniej 45 minut nauki  i 15 minut przerwy. 
Podczas przerwy możemy sprawdzić  telefon, żeby póź
niej  nas  nie  dekoncentrował  lub  też  zrobić  proste  ćwi
czenia  fizyczne,  takie  jak  zmywanie  naczyń  czy  też 
zwykłe  rozciąganie.  Jeśli  chodzi  o  słuchanie  muzyki 
podczas nauki,to powinna to być sama melodia, bo sło
wa piosenek mogą nas dodatkowo rozpraszać . Podob
no  utwór  Ludwika  van  Bethovena  „Dla  Elizy”  posiada 
idealne  tempo  do  nauki.  Dlaczego  słuchanie  muzyki 
może przeszkadzać? Otóż ludzki umysł nie jest w stanie 
skupić  się  na  wykonywaniu  wielu  czynności  jednocze
śnie i przetwarzaniu natłoku informacji. Nie istnieje więc 
podzielność uwagi, a  jedynie zmiana koncentracji z  jed
nej  wykonywanej  czynności  na  kolejną.  Uwagę  można 
podzielić na egzogenną  i endogenną. Uwaga egzogen
na jest sterowana przez czynniki zewnętrzne, natomiast 
uwaga endogenna jest celowa i podlega naszej kontroli. 
Pracując nad nimi  obiema,  jesteśmy w stanie  lepiej  się 
koncentrować i osiągnąć zamierzony cel. 

Wielu  z  nas  jest  również  zniechęconych  nauką,  ponie
waż  stosowane  metody  nie  przynoszą  oczekiwanych 
efektów.  Powtarzanie  po  kilkanaście  razy  tego  samego 

tekstu  lub przepisywanie go bez wcześniejszego zrozu
mienia  mogą okazać się nieskuteczne. Dlatego też dru
gim  krokiem  jest   zzrroozzuummiieenniiee,,   kkttóórree   pprroowwaaddzzii   ddoo  
zzaappaammiięęttaanniiaa. Jeżeli czujesz, że nie wynosisz nic z lekcji 
lub też szybko zapominasz, na jaki temat ona była,warto 
jest  szukać  informacji  na  własną  rękę.  Na  platformach 
takich jak youtube jest mnóstwo kanałów, które realizują 
zakres wiedzy  szkolnej  i  nie  tylko. Dodatkowo  poprzez 
szukanie  informacji samemu jesteśmy w stanie  je  lepiej 
zapamiętać. Pomocne jest również robienie notatek  lub 
też  skrótów  myślowych  samemu,  a  nie  przepisywanie 
gotowych informacji. 
A teraz trochę o tym,  jjaakk  ddzziiaałłaa  nnaasszz  mmóózzgg. Informacje 
w  nim  są  zapisywane  poprzez  skojarzenia.  Gdybyśmy 
mogli  to  rozrysować,  przypominałoby    graf,  do  którego 
kolejno  dołączają  się  nowe  informacje,  dzięki  czemu 
możemy tą wiedzę pogłębiać i poszerzać jej zakres. Tak 
więc  nie  zniechęcajmy  się  do  nauki,  nie  zabijajmy  na
szej ciekawości świata. Nie można zapominać również 
o jakości i ilości snu. Podczas gdy my śpimy, nasz mózg 
nie tylko się regeneruje, ale zapisywana jest w nim rów
nież  wiedza,  jaką nabyliśmy poprzedniego dnia.  OOddppoo
wwiieeddnniiaa   iilloośśćć   ssnnuu  to  ok.  78  godzin.  Po  takim  czasie 
nasz mózg jest wypoczęty i gotowy na nową dawkę wie
dzy.
 Ważną rzeczą jest też, żeby  nniiee  uucczzyyćć  ssiięę  nnaa   iilloośśćć  ttyyllkkoo  
nnaa   jjaakkoośśćć.  Lepszym  rozwiązaniem  jest  więc  przyswoić 
sobie jeden temat, ale porządnie i ze zrozumieniem, niż 
dwa lub trzy, jeśli i tak z nich nic nie wyniesiemy.  
Tak więc    kkoonncceennttrraaccjjaa,,   ssyysstteemmaattyycczznnoośśćć   ii   zzrroozzuummiieenniiee  
ssąą   kklluucczzeemm   ddoo   lleeppsszzeejj   ii   eeffeekkttyywwnniieejjsszzeejj   nnaauukkii   .  Praca 
nad  samym  sobą  i  rozwijanie  swoich  umiejętności  są 
ważne. Od tego będzie zależała nasza przyszłość, więc 
warto poświęcić temu czas.

AAlliiccjjaa  DD..
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CIEKAWA OSOBOWOŚĆ UCZNIOWSKA
PPaattrryyccjjaa  ZZiioołłoo  ttoo  uucczzeennnniiccaa  kkllaassyy  33AA  oo  pprrooffiilluu  pprraawwnniicczzoo
mmeeddiiaallnnyymm..  JJeesstt  zznnaannaa  zzee  sswwooiicchh  oossiiąąggnniięęćć  nnaauukkoowwyycchh,,  
aallee   rróówwnniieeżż  ssppoorrttoowwyycchh..  WW   ttyymm   rrookkuu  zzoossttaałłaa  PPrrzzeewwooddnnii
cczząąccąą  SSzzkkoollnneeggoo  KKoołłaa  WWoolloonnttaarriiaattuu..  ZZaappyyttaalliiśśmmyy   jjąą  oo   jjeejj  
nnaajjwwiięękksszzyy  ssuukkcceess,,  ppaassjjee  oorraazz  ppllaannyy  nnaa  pprrzzyysszzłłoośśćć..

RReeddaakkccjjaa: Jakie 
są twoje osią
gnięcia? Co 
uważasz za 
największy suk
ces?
PPaattrryyccjjaa:  Wyda
je mi  się,  że nie 
mam  zbyt  wielu 
dużych  osią
gnięć. Więszość 

związana  jest  z  nauką:  tytuł  finalisty  XVIII  Olimpiady 
Znajomości Afryki, uzyskanie stypendium Prezesa Rady 
Ministrów za najwyższą średnią w szkole w ubiegłym ro
ku szkolnym. Aktualnie awansowałam do etapu okręgo
wego  z  trzech  olimpiad:  Znajomości  Afryki,  Wiedzy  o 
Prawie  i OWoPiŚW, zobaczymy  jak mi w nich pójdzie.   
Cenne  są  dla  mnie  również  osiągnięcia  sportowe, 
zwłaszcza zajęcie z drużyną 8 miejsca w Polsce w  tur
nieju „Z podwórka na Stadion o Puchar Tymbarku”  i kil
kukrotny  awans  do  finałów  ogólnopolskich  w  ramach 
innych turniejów piłki nożnej. 

RReeddaakkccjjaa: Czym się 
interesujesz? 
Opwiedz o tym.
PPaattrryyccjjaa:: Interesuję 
się historią, literatu
rą, wolontariatem 
oraz sportem, w 
szczególności sko
kami narciarskimi, 
piłką nożną i siat
kówką.  Zaintereso
wanie historią jest 
przydatne, bo  pla
nuję ją zdawać na 

maturze, więc uczenie się  jest dla mnie raczej przyjem
nością niż przymusem. Podobnie z wolontariatem – w 
naszej szkole Koło Wolontariatu działa znakomicie, na
wet pomimo tak trudnego czasu, a fakt, że w tym roku 
zostałam jego przewodniczącą, to dla mnie niesamowite 

wyróżnienie.  Co do literatury 
i sportu… czasami ciężko mi 
się oderwać od wciągającej 
książki, meczu czy zawodów 
i zmusić się do nauki. Zazwy
czaj  wmawiam  sobie  wtedy, 
że nauka nie ucieknie, a oglą
danie  powtórki  zawodów  to 
jak odgrzewanie kotleta: zjeść 
się da, ale  już  tak dobrze nie 
smakuje. 

RReeddaakkccjjaa:  Czy  stresujesz  się 
egzaminem maturalnym?
PPaattrryyccjjaa: Na  razie nie,  na pewno bliżej  egzaminu  stres 
się pojawi, to normalna reakcja. Jednak nie widzę sensu 
w stresowaniu się na zapas. Rozsądne planowanie na
uki połączone z czasem na odpoczynek  i  rozrywkę po
winno, może nie całkowicie wyeliminować, ale na pewno 
zminimalizować stres. 

RReeddaakkccjjaa: Jak przebiegają Twoje przygotowania do 
egzaminu maturalnego w tym niełatwym czasie?
PPaattrryyccjjaa: U mnie są to po prostu powtórki i rozwiązywa
nie arkuszy, podobny sposób ma pewnie większość ma
turzystów.  Wiadomo,  obecna  sytuacja  jest  dosyć 
specyficzna, nie do końca sprzyja przygotowywaniu się 
do egzaminów, brakuje tej atmosfery, która panuje 
w szkole, kontaktu z przyjaciółmi.   Jednak nie  jesteśmy 
w stanie tego zmienić, więc pozostaje nam dostosować 
się  do  panujących warunków  i w miarę możliwości  po
wtarzać do matury.

RReeddaakkccjjaa: Z czym wiążesz swoją przyszłość?
PPaattrryyccjjaa:  Nie  jestem  jeszcze  pewna,  mam  kilka  pomy
słów. Chciałabym studiować kierunek związany z moimi 
głównymi przedmiotami,  czyli  historią  i wiedzą o  społe
czeństwie. Prawda jest  jednak taka, że w obecnej sytu
acji  niczego  nie  można  być  pewnym,  dlatego  nie 
odrzucam  żadnej  możliwości.  Na  razie  spokojnie  przy
gotowuję  się  do  matury,  a  na  myślenie  o  przyszłości 
mam jeszcze trochę czasu.

RReeddaakkccjjaa:  Dziękujemy  za  rozmowę.  Życzymy  dalszych 
sukcesów oraz  powodzenia na maturze.

AAlleekkssaannddrraa  WWóójjcciikk
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Kalendarium roku 2020
styczeń  rozległe pożary w Australii 
4 stycznia  powódź w Indonezji 
6  stycznia   Dawid Kubacki wygrywa    68. Turniej Czte
rech Skoczni
8 stycznia    irańskie wojska przez przypadek zestrzeliły 
samolot Boeing 737800 ;176 
24 stycznia  strzelanina w niemieckiej miejscowości Rot 
am See; zginęło 6 osób
31 stycznia  Wielka Brytania opuszcza Unię Europejską
•
5  luty    odrzucenie  dwóch  artykułów  impeachmentu 
przez amerykański senat w sprawie D. Trumpa
7  luty      zabójstwo Kasima  alRajmiego  (przywódca Al
Ka'idy  Półwyspu Arabskiego)  przez  amerykańskie  woj
ska
11 luty  samobójczy atak w stolicy Afganistanu przy po
sterunku policji
14  luty    rekordowa  temperatura  na  Antarktydzie       
20,75 st. Celsjusza
16 luty  wyciek toksycznego gazu w Pakistanie 
20 luty  historyczna plaga szarańczy w Afryce Wschod
niej
•
marzec  rozprzestrzenianie się wirusa SARSCoV2
2 marca  Korea Północna wystrzeliła dwa pociski w kie
runku morza
8 marca  strzelanina przed centrum handlowym w miej
scowości Rosedale; zginał 13letni chłopiec
12 marca    w  Polsce  zmarł  pierwszy  pacjent  w wyniku 
zarażenia wirusem COVID19
27 marca  Macedonia Północna przystąpiła do NATO
•
6 kwietnia   Boris Johnson trafił na oddział  intensywnej 
terapii z powodu zarażenia się wirusem SARSCoV2
18  kwietnia    2,3  miliona  ofiar  pandemii  COVID19  na 
świecie
•
20  maja    potwierdzono  5  milionów  zachorowań  (  naj
więcej rozpoznano w Brazylii, Rosji i USA)
23  maja    w Azję  uderzył  cyklon Amphan;  ponad  100 
ofiar
30 maja  z Centrum Kosmicznego Johna F. Kennedy’e
go wystartowała testowa misja SpaceX DM2
•
10  czerwca    plaga  szarańczy  objęła  kolejne  tereny 
( Afryka Zachodnia, Bangladesz, a nawet Chiny)
28 czerwca  I tura wyborów; brak rozstrzygnięcia 
29 czerwca  przekroczono 10 milionów zachorowań na 
COVID19 na świecie

•
7 lipca  wypadek kolejowy w Czechach
12  lipca   Andzej  Duda  wygrywa  drugą  turę  wyborów 
prezydenckich w Polsce 
30  lipca   wystartowała  bezzałogowa misja marsjańska 
NASA Mars 2020
•
4  sierpnia    eksplozja w Bejrucie;  kilkaset  tysięcy  ludzi 
straciło swoje domy
9 sierpnia   według oficjalnych danych Alaksandr Łuka
szenka  zwyciężył  w wyborach  prezydenckich  na  Biało
rusi; 80% głosów
•
13 września  protesty na Białorusi;  150 tys. osób prote
stowało w samym Mińsku
18 września  potwierdzono 30 milionów zachorowań
•
4  października      referendum w Nowej  Kaledonii;  opo
wiedziano się za pozostaniem częścią Francji
11  października    Iga  Świątek  triumfowała    podczas 
wielkoszlemowego turnieju  French Open
19 października  trzęsienie ziemi w stanie Alaska 
22  października    Trybunał  Konstytucyjny  w  Polsce 
orzekł, że   możliwość aborcji z powodu ciężkiego  i nie
odwracalnego  upośledzenia  płodu  albo  nieuleczalnej 
choroby  zagrażającej  jego  życiu  jest  niezgodna  z Kon
stytucją Rzeczypospolitej Polskiej; wywołało to falę pro
testów w całym kraju 
30  października    trzęsienie  ziemi  na Morzu  Egejskim; 
ponad 100 ofiar
•
10  listopada  –  porozumienie,  zawieszenie  broni,  które 
zakończyło konflikt w Górskim Karabachu
29  listopada      18.  Konkursu  Piosenki  Eurowizji  dla 
Dzieci wygrała przedstawicielka Francji 
•
24 grudnia  Wielka Brytania  i UE zamknęły negocjacje 
osiągnąwszy porozumienie ws. umowy o handlu 
i współpracy między UE a Wielką Brytanią
30 grudnia  potwierdzono 80 milionów zachorowań 
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Koronawirus a depresja – jak na nasze zdrowie 
psychiczne wpłyną kolejne fale pandemii?

Jeszcze  rok  temu  byliśmy  ludźmi  zapracowanymi,  po
szukującymi  chwili  oddechu. Marzyliśmy  by  choć  jeden 
dzień pozostać w domu z rodziną, spędzić czas z przy
jaciółmi,  czy  po  prostu  sami  –  żeby  odpocząć  i  oddać 
się chwili refleksji. Stało się to możliwe – zupełnie nagle 
–  przez  pandemię. W  obecnej  sytuacji  nie  tylko może
my, a wręcz musimy pozostać      w domu. Jak więc izo
lacja wpływa na naszą psychikę? Skąd biorą się w nas 
negatywne emocje?
Obecna sytuacja jest dla nas czymś nowym, pojawia się 
niepewność  co  do  przyszłości. Towarzyszą  temu  nega
tywne myśli   Jak poradzę sobie na maturze? Może nie 
zdam? Nie dostanę się na wymarzone studia? Na ogół 
może się wydawać, że jest to normalne odczucie obawy 
(przecież każdy stresował się przed swoją maturą). Jed
nak  co  z naszym życiem społecznym? Przecież  to ono 
pozwala nam na samorealizację, spełnianie marzeń 
i odnoszenie sukcesów. W tym momencie jesteśmy czę
ściowo  pozbawieni  uczestnictwa  w  życiu  społecznym. 

Uczymy  się  –  ale  tylko  zdalnie,  rozmawiamy  z  przyja
ciółmi – ale  tylko  telefonicznie. Przez  ten styl  życia od
dalamy się od  innych, brakuje nam rozmowy  i bliskości 
drugiego człowieka. Inną kwestią, która wywołuje w nas 
negatywne emocje, jest ograniczenie w wychodzeniu na 
zewnątrz.  Już  nie  jesteśmy  aktywni  tak  jak  kiedyś,  nie 
korzystamy z różnych usług i rozrywek, nie wychodzimy 
z przyjaciółmi „na miasto”, nie tylko dlatego, że obawia
my się zarażenia, lecz zwyczajnie nam się nie chce. Je
steśmy zamknięci w „czterech ścianach”, funkcjonujemy 
tylko  w  świecie  wirtualnym,  jesteśmy  pozbawieni  nor
malnego  stylu  życia,  rzadziej  się  uśmiechamy  i  mniej 
rozmawiamy. Jeżeli to potrwa dłużej, to depresja będzie 
najczęściej występującym problemem zdrowotnym.

SSmmuutteekk,,   ssttrreess,,   nniieeppeewwnnoośśćć,,   nniieeppookkóójj      ttee   eemmooccjjee   uuddee
rrzzaajjąą  ww  nnaass  nnaajjbbaarrddzziieejj  ––  nniiee  ppoozzwwóóll,,  bbyy  pprrzzeejjęęłłyy  
kkoonnttrroollęę  nnaadd  ttwwooiimm  żżyycciieemm..  

KKaarroolliinnaa  SSzz

Relacje międzyludzkie w dobie pandemii
Podczas pandemii zmieniły się relacje międzyludzkie 
i  społeczne.  Dla  człowieka  kontakt  z  drugą  osobą  jest 
niezbędny  do  prawidłowego  funkcjonowania  i  komfortu 
psychicznego. Obecna sytuacja  jest  to dla nas wyjątko
wo trudna, ponieważ we własnym do
mu  trzeba  znaleźć  przestrzeń  na 
szkołę i pracę. W wielu domach dzieci 
odbywają  lekcje  online,  a  równocze
śnie zdalnie pracują rodzice. Taka sy
tuacja  może  wywoływać  problemy. 
Konflikty  w  tym  czasie  są  nieuniknio
ne,  a  relacje  między  domownikami 
ulegają pogorszeniu.  
      Podczas kwarantanny narodowej, 
kiedy byliśmy zamknięci we własnych 
domach,  nie  mogliśmy  widywać  się  ze  swoimi  przyja
ciółmi  i  znajomymi.  Przebywaliśmy  w  zamkniętych  po
mieszczeniach przed ekranem komputera, bez fizycznej 
obecności  drugiej  osoby,  nie  licząc  domowników.  Dzia
łało  to na nas przygnębiająco. Właśnie przez pandemię 
straciliśmy kontakt z osobami, które były dla nas 
ważne. 
            Jednak  pandemia w  pewnym  sensie  zmusiła  nas 
jednocześnie do odbudowywania i pielęgnowania relacji 
międzyludzkich. Człowiek w samotności nigdy długo nie 
wytrzyma, nawet  jeśli  jest  typem samotnika  i  introwerty

ka.  Potrzebujemy  bliskości  drugiej  osoby. Czas  pande
mii to okres, kiedy musimy szukać kontaktu z innymi. To 
okazja  do  naprawy  relacji  między  domownikami,  ale 
również do odbudowy  i pogłębienia  relacji na odległość 

z  naszymi  przyjaciółmi.  Korzyści 
będą wtedy obustronne, bo każdy 
z  nas  potrzebuje  w  tym  trudnym 
czasie  uwagi.  Aby  relacje  były 
pełniejsze  i  bardziej  satysfakcjo
nujące, wystarczy  kilkanaście mi
nut dziennie pełnego kontaktu 
z drugim człowiekiem. W tym cza
sie ważne  jest, aby w pełni skon
centrować  się  na  drugiej  osobie. 
Niezależnie czy będzie  to  rozmo

wa twarzą w twarz z domownikami, czy wspólne ogląda
nie  filmu  lub gotowanie, czy kilkanaście minut  rozmowy 
telefonicznej z przyjaciółką,. Liczy się sam kontakt 
i zainteresowanie. 
      Człowiek jest istotą społeczną, a w okresie pandemii 
to właśnie kontaktów społecznych nam brakuje. Dlatego 
w  tej  trudnej  i  dziwnej  sytuacji  nie  chodzi  o  izolowanie 
się od ludzi i postrzeganie ich jako potencjalne zagroże
nie, ale istotnie jest wsparcie, zarówno od bliskich, jak 
i nieznajomych. 

WWiikkttoorriiaa  FFaalliisszzeewwsskkaa  

W nowy rok wejdę razem z zaufaniem, czyli 13 
zasad budowania zaufania

ZZaauuffaanniiee  ww    XXXXII  wwiieekkuu  jjeesstt  bbaarrddzzoo  ppoożżąąddaannąą  cceecchhąą,,  aallee  ii  nniieezzwwyykkllee  kkrruucchhąą..  ZZaauuffaanniiee  ddoo  pprrzzyyjjaacciióółłkkii  cczzyy  ddoo  oossoobbyy,,  

zz   kkttóórrąą   pprraaccuujjeemmyy,,   bbuudduujjee   ssiięę   ppeewwnnyymmii   eettaappaammii..   MMoożżeemmyy   wwyyrróóżżnniićć   kkiillkkaa   jjeeggoo   rrooddzzaajjóóww..   ZZaauuffaanniiee   ddoo   pprrzzyyjjaacciióółłkkii,,  

cczzyyllii  oossoobbyy,,  kkttóórreejj  mmooggęę  ppoowwiieerrzzyyćć  sswwoojjee  sseekkrreettyy   ii  zzaauuffaanniiee  ddoo  oossoobbyy,,  zz  kkttóórrąą  pprraaccuujjęę,,  cczzyyllii  wwiieemm,,  żżee   jjaakk  ppoopprroosszzęę  

jjąą   oo   nnaappiissaanniiee   wwaażżnneeggoo   mmaaiillaa,,   ttoo   oonnaa   zzrroobbii   ttoo   jjaakk   nnaajjlleeppiieejj..   JJeeddnnaakk   jjaakk   sspprraawwiićć,,   żżeebbyy   iinnnnii   tteeżż   oobbddaarrzzyyllii   nnaass  

zzaauuffaanniieemm??    
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RReecceeppttaa  nnaa  zzbbuuddoowwaanniiee  zzaauuffaanniiaa
1.Mów wprost na tyle, na ile jest to możliwe.
2.Okazuj szacunek innym.
3.Dbaj o przejrzystość swoich intencji i zachowań.
4.Naprawiaj wyrządzone przez siebie krzywdy.
5.Okazuj lojalność, uznanie dla innych za ich wkład 
i wysiłek.
6.Wykazuj się rezultatami, które osiągasz.
7.Doskonal się.

8.Poruszaj trudne sprawy w sposób bezpośredni.
9.Precyzuj oczekiwania.
10.Przyjmuj odpowiedzialność, nie bój się ponosić 
konsekwencji.
11.Skup się na słuchaniu.
12.Dotrzymuj zobowiązań.
13.Obdarzaj zaufaniem innych.

NNiikkoollaa  BBuukkaałłaa

RECENZJE KSIĄŻEK
„„CChhłłooppiieecc,,  kkttóórryy  wwiiddzziiaałł””

W  starym  francuskim  mie
ście  zamordowany  zostaje 
stary  krawiec.  Sprawca  wy
kazuje się okrucieństwem 
i  nie  spocznie  dopóki  nie 
wypełni  swej  misji.  W  to 
wszystko  wplątany  zostaje 
siedmioletni  prawnuk  starca 
o niezwykłej zdolności, który 
wraz  ze  swoją  matką  musi 
uciekać. Zjawia się także ta
jemniczy  mężczyzna  Salo
mon  Creed,  który  twierdzi, 
że  tylko  on  może  ochronić 
chłopca i pomóc.

Książka o tematyce kryminalnej została wydana w 2017 
roku.  Jej  autorem  jest  Simon  Toyne.  Warto  dodać,  że 
jest  to  druga  część pięciotomowego cyklu o Salomonie 
Creedzie,  lecz  pomimo  tego,  nie  ma  potrzeby  czytać 
części pierwszej. Całość utworu zawiera ogrom wątków 
m.in.  historyczny,  polityczny  oraz  psychologiczny, 
oprócz  tego  znajdują  się  w  nim  sceny  wywołujące 
śmiech. Dzieło w większości oceniam pozytywnie. Moją 
ulubioną  postacią  zdecydowanie  jest  siedmioletni  Leo, 
który  swoim  charakterem  i  zachowaniem  zdobył  moje 
serce.  Ta  książka  na  pewno  będzie  ciekawa  dla  osób 
zainteresowanych  tematyką  kryminalną,  a  także  dla 
tych, którzy lubią dreszczyk emocji. 
OOcceennaa::  88//1100  

KKllaauuddiiaa  KKiieerrzzkkoowwsskkaa

,,,,WWłłaaddcczzyynnii  rrzzeekk''''  PPhhiilliippppaa  GGrreeggoorryy""
Jest to pierwszy tom z cyklu: 
„Dynastia Plantagenetów 
i Tudorów”,  który  zawiera  hi
storię  zapomnianej  Jakobiny 
Luksemburskiej.  Akcja  toczy 
się w XVwiecznej Anglii, 
u progu słynnej wojny domo
wej  Dwóch Róż.  Dar jasno
widzenia,  który  posiada 
przyszła  księżna,  według  ro
dzinnej  legendy  miał  wywo
dzić się od Meluzyny, która 
z  kolei  była  wodną  boginią. 
Gdy  w  młodości  poznaje 
oskarżoną  o  czary  Joannę 

d'Arc,  dostrzega w niej  swoją moc,  która okaże się dla 
niej  i  jej  dzieci  wielką  pomocą,  ale  i  przeszkodą.  Po 
śmierci  pierwszego  męża    księcia  Bedfordu,  kobieta 
ponownie wychodzi  za mąż  bez  królewskiej  zgody. Mi
mo to dzięki przychylności króla, winy zostają  im wyba
czone  i oboje  trafiają na królewski dwór. Choć wyznają 
odmienne poglądy, pracują na dobytek panujących Lan
casterów. Podczas służby na dworze Małgorzaty Ande
gaweńskiej,  kobieta  szybko  zyskuje  przyjaźń  obecnej 
monarchini. Jednak w skutek rozpoczynającej się rywa
lizacji między rodami Lancasterów i Yorków, rodzina Ja
kobiny  staje  się  zagrożona.  Potajemnie  wkracza  na 
zdradziecką  ścieżkę,  by  uchronić  swoich  krewnych 
przed nadciągającą burzą.
Prorocze wizje, które nękają kobietę, nie zdołają  jej za
trzymać, aby zapewnić przyszłość jej córce Elżbiecie. 
OOcceennaa::  1100//1100

OOllaa  BBaarraann

RECENZJA FILMU
„„EEnnoollaa  HHoollmmeess””
Młodsza siostra Sherlocka Holmes’a wyrusza do Londy
nu  w  celu  odnalezienie  swojej  matki,  która  pozostawia 
po sobie jedynie kilka zagadek. Dziewczyna jest bardzo 
inteligenta  i  pragnie  odnaleźć  swoją  rodzicielkę  przed 
starszym bratem, a także nie dopuścić, by  jej drugi brat 
wysłał  ją  do  specjalnej  szkoły  dla  dziewcząt. W  trakcie 
swojej podróży napotyka młodego markiza, któremu po
maga. 
Film  jest  oparty  na  książce  autorstwa  Nancy  Springer 
„Sprawa  zaginionego markiza. Enola Holmes”. W ekra
nizacji możemy zobaczyć  takich aktorów  jak Millie Bob
by  Brown  ze  „Stranger  Things”  czy  Henrego  Cavila, 

który zagrał m.in. w „Wiedźminie”. Cały film dotyczy za
gadki zaginięcia matki i sprawy markiza, lecz nie brakuje 
w  nim  ważnych  tematów  społecznych,  czy  chociażby 
przygody,  której  doświadczają  bohate
rowie. Przez cały seans widz  jest  trzy
many  w  napięciu.  Jeżeli  chodzi  o  grę 
aktorską,  to  jest na wysokim poziomie. 
Film  jest   moim zdaniem    dla  każde
go, na pewno jest on dobrym kandyda
tem na wieczorny  seans  z  rodziną  lub 
w samotności.
OOcceennaa::  88,,55//1100
KKllaauuddiiaa  KKiieerrzzkkoowwsskkaa
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RECENZJA SERIALU
„„TThhee  CCrroowwnn””

Najnowszy sezon serialu o ro
dzinie królewskiej, oglądane
go przez miliony widzów na 
całym świecie, sięga do lat 80. 
Twórcy skoncentrowali się na 
losach trzech bohaterek zaj
mujących miejsca na pierw
szych stronach brytyjskich 
magazynów w tamtych cza
sach – obok Elżbiety II poja
wiają się Margaret Thatcher 
i księżna Diana. Można rzec, 
że jest to sezon mający na 
celu ukazać znaczenie kobiet 

w historii kraju. Margaret Thatcher wyróżniała się w hi
storii Wielkiej Brytanii nie tylko dzięki swojej płci oraz re
kordowo długiej kadencji. Tym razem jednak po raz 

pierwszy możemy przyjrzeć się jej nie tylko jako polity
kowi, ale i jako kobiecie. Wchodząc do jej domu od 
kuchni, możemy zobaczyć liczne sceny, w których That
cher gotuje dla swojej rodziny lub nawet dla ministrów, 
w przerwie gabinetowych obrad. Poznajemy relacje z jej 
najbliższą rodziną, a także prywatne poglądy i emocje, 
które mogły rzutować na jej oficjalne stanowisko. 
Twórcy podjęli  się  także ukazania postaci księżnej Dia
ny,  w  dużym  stopniu  symbolu  monarchii,  w  jeszcze 
większym  –  ikony  popkultury.  W  kolejnych  odcinkach 
obserwujemy transformację młodej, naiwnej  i pełnej na
dziei dziewczyny w rozczarowaną, zmagającą się z de
presją,  ale  też  coraz  bardziej  niezależną  kobietę.  "The 
Crown"  już nie  tylko zachwyca, ale  także dogłębnie po
rusza. 

AAlleekkssaannddrraa  GGiibbaałłaa
                                                                                         

       

Kącik muzyczny
PPoollsskkaa  mmuuzzyykkaa  llaatt  8800
W Polsce lata 80. były okresem wielkiego rockowego 
boomu, stymulowanego niesamowitą popularnością Li
sty Przebojów Programu III, powstałej w 1982. To wła
śnie tam swoje   największe triumfy święciły : Republika, 
Maanam, Perfect,Oddział Zamknięty, Lady Pank czy 
Bajm. To w ich muzyce  miliony Polaków znajdowały 
sposób na oderwanie się od przygnębiającej rzeczywi
stości.                                        

PPoollsskkiiee  pprrzzeebboojjee  llaatt  8800
Perfect – Autobiografia 
Dżem – Wehikuł czasu 
Bajm – Jesteś zerem 
Republika – Biała flaga 
Maanam – Cykady na Cykladach 
Oddział Zamknięty – Party 
Lady Pank – Mniej niż zero 

Rezerwat – Zaopiekuj się mną 
Kult – Dom wschodzącego słońca
Butka Suflera – Jolka, Jolka
Czesław Niemen Sen o Warszawie 
Kombi – Słodkiego, miłego życia 
Tilt – Mówię Ci, że 

    AAlliiccjjaa  II..

Premiery filmowe
Z  powodu  pandemii  kina  pozostają  zamknięte,  jednak 
nowe  produkcje  wciąż  się  pojawiają.  W  większości  są 
one  dostępne w  Internecie. Netflix  stał  się  bardziej  po
pularny niż w ostatnich latach, choć już wtedy cieszył się 
ogromnym  zainteresowaniem.  Dzięki  większej  ilości 
czasu wolnego  ludzie młodzi,  jak  i  ci  starsi,  coraz  czę
ściej korzystają z tej platformy, dzięki czemu pojawia się 
tam coraz więcej ciekawych pozycji. Oto kilka propozycji 
wartych uwagi:

„„WWsszzyyssccyy  mmooii  pprrzzyyjjaacciieellee  nniiee  żżyyjjąą””
W  styczniu  premierę  miała  nowa,  pol
ska,  mroczna  komedia  pt.  „Wszyscy 
moi  przyjaciele  nie  żyją”.  Opowiada 
ona  o  grupce  przyjaciół,  którzy  pod
czas  imprezy  noworocznej  przeżywają 
serię  szalonych wydarzeń. Na  jaw wy
chodzi wiele sekretów,  które prowadzą 

do  szokującego  zakończenia.  Film  idealny  na  długie 
wieczory i odpoczynek od zwyczajnych zajęć.
„„PPrrzzeezznnaacczzeenniiee::  SSaaggaa  WWiinnxx””
Kolejną  nowością  jest  serial  stworzony  na  podstawie 
dawnego  serialu  dla  dzieci  o  wróżkach,  jednak  jest  on 
utrzymany w całkiem innym klimacie i netflixowym stylu. 
Opowiada  historie  nastoletnich  przyjaciółek,  które  po
znają  świat  magii,  rywalizacji,  miłości  i  wiecznej  walki 
dobra  ze  złem.  Uczą  się  panowania 
nad swoimi nadprzyrodzonymi moca
mi w wyjątkowej szkole z  internatem. 
Pozycja  idealna  dla  fanów  animowa
nej wersji, którzy od czasu jej ogląda
nia  dorośli  i  mogą  spojrzeć  na  tę 
historię z innej perspektywy, ale oczy
wiście  nie  tylko  dla  nich.  Każdemu 
bowiem ten serial może  przypaść do 
gustu.



„„CCzząąssttkkaa  kkoobbiieettyy””
Amerykański  dramat  o  losach 
kobiety,  której  dziecko  umiera 
zaraz  po  porodzie.  Film  poka
zuje  przebieg  żałoby  matki, 
codzienną walkę, zerwanie  re
lacji z bliskimi osobami i naukę 
życia  obok  swojej  straty. 
Wzruszająca  ekranizacja,  da
jąca  życiowe  lekcje,  do  obej
rzenia dla całej rodziny.

„„5500mm22””  
 50m2  to nowy turecki serial Netfli
xa, który przedstawia Gölge’a, mło
dego  mężczyznę  bez  przeszłości, 
który został wychowany przez ban
dziora – Serveta Nadira. Kiedy Göl
ge’owi udaje się uciec, zaszywa się 
w małym zakładzie krawieckim 
w dzielnicy Güzelce. Pojawienie się 
nowego  „krawca”  na  zawsze  od
mienia  losy  mieszkańców  osiedla. 
Film  jest  idealnego  dla  wszystkich 
fanów tureckich seriali. 

KKaassiiaa  ZZ..
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Walentynki
Walentynki dla jednych są dniem, w którym mogą obda
rować  swoją  sympatię  różnymi  prezentami  na  cześć 
swojej miłości,  a  dla drugich  jest  to  dzień  jak  co dzień, 
komercyjne święto, na którym zarabiają sklepy.
Najpopularniejszym  zwyczajem  walentynkowym  w  Pol
sce jest wysyłanie sobie kartek z miłosnymi wierszykami 
i wyznaniami.

SSkkąądd  ssiięę  wwzziięęłłoo  ttoo  śśwwiięęttoo??  JJaakkaa  jjeesstt  jjeeggoo  hhiissttoorriiaa??
Pierwowzorem walentynek był zwyczaj obchodzony 
w starożytnym Rzymie. 14 lutego celebrowany był Dzień 
Płodności  i  Macierzyństwa.  Z  tej  okazji  każda  panna 
wrzucała  do  wielkiego  dzbanka  kartkę  ze  swoim  imie
niem.  Następnie  kawalerowie  losowali  kartki.  Tą,  którą 
wylosowali,  stawała  się  jego  partnerką  na  wszystkie 
świąteczne zabawy. Często pary, które wówczas się po
łączyły, zostawały razem do końca swojego życia.

WWaalleennttyynnkkii   ww   rróóżżnnyycchh   kkrraajjaacchh   oobbcchhooddzzoonnee   ssąą   iinnaacczzeejj,,  
zzaalleeżżyy   ttoo  oodd   kkuullttuurryy   ii   pprrzzyyjjęęttyycchh  oobbyycczzaajjóóww  ddaanneejj   lluuddnnoo
śśccii..
 W  Iranie miłość  tego dnia kieruje się w stronę                   
matek i żon.
  W  Słowenii  walentynki  są  dniem  wiosny,  dobrego     
zdrowia.
 Hiszpania zmienia ten dzień w uroczystość róży.
 W  Korei  Południowej  walentynki  obchodzi  się  aż  trzy 
razy. 14 lutego jest dniem, w którym kobiety obdarowują 
mężczyzn, 14 marca sytuacja jest odwrotna, 14 kwietnia 
świętują  osoby,  którym  nie  udało  się  jeszcze  znaleźć 
drugiej połówki.
 W Tajlandii  odbywa  się  coroczny  konkurs  na  najdłuż
szy pocałunek.
 We Francji bardzo popularne jest wysyłanie do swoich 
ukochanych kwiatów, które muszą być zapakowane 
w papier z renomowanej kwiaciarni.
 W  Japonii  walentynki  to  święto  mężczyzn.  Tego  dnia 
kobiety  rozpieszczają  swoje  sympatie  i  obdarowują  ich 
czekoladkami,  w  nadziei,  że  niedługo  odwdzięczą  się 
oni tym samym.

JJuulliiaa  PP..

TToopp  1100  nnaajjlleeppsszzyycchh  kkoommeeddiiii  rroommaannttyycczznnyycchh
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LLeekkccjjaa  żżyycczzlliiwwoośśccii
                          

Pamiętam dzień, w którym pomogłam panu Henryko
wi, bo jakoś tak zazwyczaj jest, 
że przed Świętami Bożego Narodzenia  stajemy się dla  siebie 
milsi.                                 

Zacznę jednak od początku. Był mroźny, wigilijny wie
czór.  Słońce  chyliło  się  ku  zachodowi.  Ostatnie  promienie  ła
godnie  oświetlały  czubki  najwyższych  sosen.  W  naszej 
miejscowości jest taki zwyczaj, że w dzień Wigilii, zanim zasią
dzie się do  rodzinnej kolacji, odwiedza się najbliższych sąsia
dów,  by  podzielić  się  z  nimi  opłatkiem  i  złożyć  życzenia.   
Właśnie wracałam z bratem, gdy na skraju niewielkiej, świerko
wej polany naszym oczom ukazał się stojący nieruchomo, sa
motny  człowiek.  Gdy  podeszliśmy  bliżej,  zobaczyłam,  że  to 
pan Henryk, nasz dawny leśniczy, który mieszkał na skraju la
su,  tuż  obok  naszych  sąsiadów. Wszyscy  w  okolicy  go  znali, 
ale po tragedii, jaka wydarzyła się w jego rodzinie, zaczął stro
nić od  ludzi.  Jego wzrok błądził po obsypanych śnieżnym pu
chem drzewach, jak gdyby czegoś poszukiwał. Tuż za nim, na 
starych  drewnianych  saneczkach,  leżała  ścięta mała  choinka. 
Tym większe było nasze zdziwienie, ponieważ pan Henryk nie 
obchodził Świąt Bożego Narodzenia.
 Najwyższy czas wracać do domu – powiedział.
Było  już  naprawdę  późno.  Odwracając  się,  widzieliśmy,  jak 
wraca  tą  samą  drogą  co  zawsze,  czyli  przez  mniej  wygodny 
skrót przez sosnowy zagajnik. Widać było u niego zmęczenie 
i niewiele obchodziły go padające płatki śniegu, które wirowały 
w powietrzu. Z oddali było słychać znajome szczekanie psów. 
Wieś  zaczęła  wyglądać  pięknie:  przystrojone  światełkami  do
my, w których 
w każdym okienku paliło się światło, rozlegały się krzyki dzieci, 
a  nawet  czuć  było  zapach  świątecznych  potraw.  Tylko  ten 
ostatni  domek  pana  leśniczego  odróżniał  się  od  pozostałych: 
był  nienaturalnie  cichy,  mroczny  –  nawet  dróżkę  prowadzącą 
do drzwi zdążył zasypać świeży śnieg.
To był jego dom. Dom – przyjaciel, ale również niemy świadek 
bolesnych wydarzeń.
Dwa  lata wcześniej  bezlitosna choroba, drwiąc  z wysiłków  le
karzy, zabrała ukochaną żonę pana Henryka. Jednak najwięk
sze spustoszenie poczyniła w jego życiu. Usłużny i miły do tej 
pory  człowiek  zmienił  się w  samotnika  o  ponurym  spojrzeniu. 
Nikt go nie odwiedzał, zresztą on sam wolał przesiadywać 
w lesie, gdzie spędził te pierwsze święta po stracie żony.
Upływający czas stopniowo  łagodzi ból  tęsknoty za najbliższą 
osobą. Leśniczy stał się nieco spokojniejszy i przestał już stro
nić od ludzi. Nadal jednak częstym gościem na jego twarzy był 
smutek, zwłaszcza kiedy widział inne rodziny.
Aniołowie się radują, pod niebiosy wyśpiewują...– doleciał go 
w pewnej chwili donośny śpiew kolęd z domu sąsiada.

 Tak, to prawda – pomyślał leśniczy  ja też nie mogę dać się 
zwyciężyć rozpaczy. Może  i dla mnie zajaśnieje dziś szczęśli
wa gwiazda.
Po powrocie do domu wraz z rodzicami podjęliśmy decyzję, 
że nikt nie może być w  takim dniu sam. Spakowałam pyszne 
pierniczki mojej mamy, kilka ozdób choinkowych 
i postanowiłam pomóc panu Henrykowi.
Pracy  w  domu  czekało  mnóstwo.  Leśniczy  najpierw  narąbał 
drzewa i rozpalił w piecu, gdyż w całym mieszkaniu było chłod
no, a ja w tym czasie wzięłam się za sprzątanie. Wytrzepałam 
stary  chodnik,  pozamiatałam,  poodkurzałam.  Przy  ubieraniu 
choinki pomógł mi młodszy brat. Po raz pierwszy w ciągu tych 
ponurych lat zobaczyliśmy uśmiech na jego twarzy. Przyrządzi
liśmy kolację na małej kuchence, a on 
z  wdzięcznością  wspominał  i  opowiadał  nam  o  swojej  żonie. 
Śmiał się, że musiała mieć bardzo dużo cierpliwości, ale  i  tak 
nie nauczyła go gotowania. Kiedy rozejrzał się po mieszkaniu, 
spostrzegł  zmianę.  Wszędzie  panował  porządek.  Najpiękniej 
jednak  prezentowała  się  choinka  przyozdobiona wielkimi  ser
cami z piernika.
 Najbardziej dziękuję wam za  to drzewko – powiedział  leśni
czy podchodząc do choinki. Delikatnie wziął piernik do ręki, na 
którym  błysnął  lukrowy  napis:  „Zapraszamy Pana  na wigilijną 
kolację”.
Ze wzruszenia mężczyzna wypuścił piernik z dłoni.
 Kochane dzieciaki, jak miło, że pamiętacie o mnie.
I wtedy w oknach pojawiły się światła samochodu. To nasz tata 
przyjechał  po  nas  i  pana  Henryka,  abyśmy  mogli  wspólnie 
udać się na kolację do naszego domu.
Zasiedliśmy do kolacji. Leśniczy czuł się tak onieśmielony, 
że nie wiedział, jak zacząć rozmowę.
 Dziękuję – wykrztusił między jednym a drugim kęsem.
Nie zamierzaliśmy pytać o nic więcej. Cieszyliśmy się z  tego, 
że  jest z nami. Jeszcze  jakiś czas siedzieliśmy wspólnie przy 
stole,  śpiewaliśmy  kolędy. Pan Henryk  dziękował  nam,  że  je
steśmy jego małymi aniołami stróżami, które wyzwoliły go 
z samotności.
 Boże, najbardziej Ci dziękuję za to, że znowu dałeś mi kogoś, 
kogo mogę  kochać  –  wyszeptał  na  zakończenie  leśniczy,  po 
czym mocno się do nas przytulił, podziękował i wyszedł, a pod 
jego nogami chrzęścił świeży śnieg.
Może nie należy oceniać ludzi, zanim ich nie poznamy. Może, 
jeśli przełamie się ich opór, 
w środku okażą się ciepli i przyjaźni. Trzeba tylko umieć wycią
gnąć do nich rękę. To właśnie była  lekcja życzliwości dla dru
giego człowieka.  

KKaarroolliinnaa  MMaarrkkiieewwiicczz
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Z ŻYCIA NASTOLATKI 
JJaakk  zzaammkknnąąćć  ssiięę  ww  ddoommuu  ii  nniiee  zzwwaarriioowwaaćć??
Spędzanie  większości  czasu  w  domu  ma  niewiele 
wspólnego z naszymi marzeniami sprzed stanu wyjątko
wego. Jeszcze niedawno prosiliśmy o cud, który sprawi, 
że nie  trzeba będzie   nigdzie się nie  ruszać. Nie  tak  to 
sobie  wyobrażaliśmy.  Jak  zamknąć  się  w  mieszkaniu 
bez uszczerbku na zdrowiu? Zamknięcie się w czterech 
ścianach  stanowi  poważne  wyzwanie  dla  kondycji  fi
zycznej  i  psychicznej,  a  niepewność  co  do  przyszłości 
powoduje dodatkowy stres. W takiej sytuacji ciężko 
o  zachowanie  spokoju  i  pozytywnego myślenia.  Szcze
gólnie  jeśli  weźmiemy  pod  uwagę  fakt,  że  naszą  naj
większą podróżą jest ta do kuchni czy salonu.
 
  OOttoo  55  rraadd,,  kkttóórree  ppoommooggąą  ccii  ww  ttyymm  ttrruuddnnyymm  cczzaassiiee:: 

JJeeddzz  zzddrroowwoo
  Długotrwałe  przebywanie 
w  domu  może  rozbudzić 
twój  apetyt  na  niezdrowe 
przekąski.  Jeśli  chcesz 
uniknąć  przybrania  na  wa
dze,  lepiej  ich  unikaj,  przy
gotowując posiłki bogate 
w  składniki  odżywcze.  Pa

miętaj,  by  jeść  o  stałych  porach  i  nie  podjadać między 
posiłkami.  To  zapewni  poczucie  zachowanego  rytmu 
dnia  i  porządku,  za  który  podziękuje  ci  nie  tylko  ciało, 
ale też twój umysł.
 
ZZrreeoorrggaanniizzuujj  ssoobbiiee  mmiieejjssccee
Masz wystarczająco  dużo  czasu,  żeby  przewrócić  dom 
do góry nogami. Nie sugerujemy gruntownego remontu, 
ale proponujemy wprowadzenie kilku małych zmian, któ
re  pozwolą  uporządkować  twój  dzień w  domu.  Spróbuj 

wyznaczyć  sobie  oddzielne  miejsce  do  nauki  i  stwórz 
swój  kącik  treningowy.  To  pomoże  odzyskać  poczucie 
kontroli  nad  życiem  i  sprawi,  że  spędzisz  czas produk
tywnie.
  ZZaacczznniijj  ććwwiicczzyyćć

Jeśli  dotychczas  nie  ćwi
czyłaś  przez  brak  czasu, 
to  właśnie  skończyły  ci 
się  wymówki.  Wykorzy
staj  zamknięcie  w  domu 
na  dążenie  do  wymarzo
nego  ciała,  co  naprawdę 

jest możliwe  bez wizyt w  siłowni.  Istnieje mnóstwo  tre
ningów bez sprzętu, które możesz znaleźć w internecie. 
Pomyśl,  jak  będzie  wyglądało  twoje  ciało,  gdy  wirus 
przestanie szaleć, a ty wreszcie wyjdziesz z domu. 

NNiiee  zzaammyykkaajj  ssiięę  ttoowwaarrzzyysskkoo
Wprawdzie istnieje zakaz zgromadzeń, ale nadal może
my  korzystać  z  telefonów  i  internetu.  Poświęć  trochę 
czasu  na  odnowienie  starych  znajomości    rozmowa 
przez kamerkę internetową to nadal rozmowa. Nie izoluj 
się też od rodziny. Teraz naprawdę możecie się poznać 
i bez pośpiechu opowiedzieć, co u was słychać, a nawet 
wykonać wspólny trening online.
ŚŚppiijj  ddoobbrrzzee
Dobry sen to klucz do produktywnego dnia. Ciągłe prze
bywanie w domu nie sprzyja szybkiemu zasypianiu, po
nieważ za dnia tracisz mniej energii niż zazwyczaj. Brak 
obowiązków poza domem sprawia jednocześnie, że wo
lisz  pospać  dłużej,  co  również  prowadzi  do  zaburzeń 
snu, które negatywnie wpływają na organizm i kondycję 
psychiczną.  

          PPaattrryyccjjaa  WWóójjttoowwiicczz

Produktywnie spędzony czas wolny
Te  ferie  były  inne  niż  dotychczasowe.  Niestety,  przez 
pandemię koronawirusa nie mogliśmy spędzić tego cza
su  na  wyjazdach,  obozach,  zimowiskach.  Kina  w  dal
szym ciągu były zamknięte, lodowiska i stoki narciarskie 
również.  Jednak  wolnego    czasu  nie  powinno  się  spę
dzać bezproduktywnie. Przedstawiam Wam kilka pomy
słów na jego efektywne wykorzystanie. Oto one:
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1.Naucz się piec albo gotować.
2.Uporządkuj ubrania.
3.Stwórz ozdoby do pokoju albo go przemebluj.
4.Naucz swoje zwierzęta nowych sztuczek.
5.Naucz się grać w szachy.
6.Spróbuj medytacji albo jogi.
7.Naucz się programowania.
8.Naucz się grać na instrumencie.
9.Naucz się szyć, dziergać na szydełku lub drutach.
10.Naucz się kaligrafii. 
11.Naucz się żonglować.
12.Zwiedzaj najpiękniejsze miejsca na świecie w domu. 
Wiele  muzeów,  ogrodów  zoologicznych  oraz  Parków 

Narodowych  daje  możliwość  odwiedzenia  ich  przez 
Internet.
13.Oglądaj spektakle teatralne w domu. Podobnie jak w 
przypadku  muzeów,  teatry  również  oferują  swoje 
spektakle w Internecie. Wystarczy dobrze poszukać! ;)
14.Słuchaj podcastów.
15.Oglądaj ulubione filmy i seriale.
16.Graj w planszówki z rodziną.
17.Układaj puzzle.
18.Zajmij się sztuką i zrób łapacz snów.
19.Stwórz listę swoich marzeń, planów i celów
20.Czytaj książki.

   ZZuuzziiaa  PPiiąątteekk

MODA 2021
Nowy  Rok    przywitaliśmy  inaczej  niż  do  tej  pory,  ale 
czas  pomyśleć  o  przyszłości  i  z  optymizmem wkroczyć 
w  2021 rok. Już niedługo wiosna, która na pewno otwo
rzy przed nami nowe   możliwości,  również  stylizacyjne. 
Czy  zastanawialiście  się,  co  będzie  modne  w  nowym 
sezonie, co będziemy nosić wiosną?

FFiioolleett  ppeełłnnąą  ppaarrąą w sezonie wiosna \lato
królować będzie intensywny, orientalny
odcień fioletu.

DDzziiaanniinnoowwee  

ppuulloowweerryy

HHeerrbbaattaa  zz  ppoommaarraańńcczząą  ii  pprrzzyypprraawwaammii  kkoorrzzeennnnyymmii
SSkkłłaaddnniikkii::
•1 łyżka miodu
•plaster pomarańczy
•plaster cytryny
•laska cynamonu
•4 goździki
•3 plasterki obranego imbiru
•kubek gorącej herbaty (najlepiej czarnej)
•opcjonalnie kilka kropel ulubionego syropu owocowego
PPrrzzyyggoottoowwaanniiee::
•Herbatę należy zaparzać z  laską cynamonu oraz obra
nym i pokrojonym na plasterki imbirem.
•W plaster pomarańczy włożyć 4 goździki następnie do
dać wraz z plasterkiem cytryny do kubka 

z herbatą.
•Dosłodzić miodem 
i ulubionym syro
pem owocowym – 
w moim wypadku 
malinowy. 

KKaakkaaoowwee  cciiaasstteecczzkkaa
SSkkłłaaddnniikkii::
•250 g margaryny
•1 szklanka cukru
•2 szklanki mąki 
pszennej
•1 łyżeczka proszku do 
pieczenia
•pół łyżeczki sody 
oczyszczonej 
•2 duże łyżki kakao
PPrrzzyyggoottoowwaanniiee::
•Margarynę  i  cukier  umieścić  w  misce  i  utrzeć  do  po
wstania puszystej masy.
•Dodać  mąkę  pszenną,  proszek  do  pieczenia,  sodę 
oczyszczoną oraz kakao.
•Wszystkie składniki zmiksować do otrzymania ciemnej, 
klejącej masy. 
•Z  ciasta  formować  kulki  i  układać  w  kilkucentymetro
wych  odstępach  na  wyłożonej  papierem  do  pieczenia 
blaszce.
•Piec  przez  ok.  1012  min  w  temperaturze  150  stopni 
Celsjusza w piekarniku z termoobiegiem. 
•Po ostygnięciu ciasteczka można podawać z lukrem. 

ZZuuzziiaa  PPiiąątteekk      

KULINARIA 

HHeerrbbaattaa  zz  ssookkiieemm  mmaalliinnoowwyymm  ii  rroozzmmaarryynneemm

SSkkłłaaddnniikkii::
*czarna herbata 
*23 łyżki syropu malinowego
*plaster grejpfruta (grejpfruta należy wcześniej sparzyć)
*gałązka rozmarynu

PPrrzzyyggoottoowwaanniiee::  
Zaparz 250300 ml  czarnej  herbaty. Dodaj    syrop mali
nowy, gałązkę rozmarynu oraz plaster grejpfruta. 
I gotowe!

DDżżuulliiaa
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Jak skutecznie zgubić zbędne kilogramy po 
świętach.

Święta, święta i po świętach. Zapewne każdy z nas pa
mięta ten pięknie zastawiony stół, na którym znajdowało 
się  tradycyjnie  12  przepysznych  dań.  2  dni  świąt  spę
dzonych  również  przy  stole,  zajadając  pyszności.  Czy 
ktoś z nas wtedy zważał na to, ile które danie liczy sobie 
kalorii. Nie, święta to taki czas, kiedy nie myślimy o tym, 
żeby  dbać  o  talię  czy  też  zdrowo  się  odżywiać. To  taki 
magiczny  czas,  w  którym  zapominamy  o  wszystkich 
złych i niepotrzebnych rzeczach, a skupiamy się na tym 
co dobre. Jednak, kiedy się kończą, marzymy o tym, by 
jak najszybciej zgubić zbędne kilogramy.
Zatem  przechodzimy  do  tego,  co  jeść  podczas  odchu
dzania. Wiadomo  nie  od  dziś,  że  powinniśmy  odstawić 
wszelkie  puste  kalorie,  czyli  między  innymi  słodycze, 
fast foody, słodkie i gazowane napoje. Jednak nie zrobi
my tego od razu, z dnia na dzień, bo gdy zrezygnujemy 
z tego na parę dni, to zacznie nas do tego ciągnąć bar
dziej niż dotychczas. Powinniśmy więc  robić  to stopnio
wo.  Jeżeli  jedliście  te  rzeczy  codziennie,  zacznijcie  je 
jeść  najpierw  w  mniejszych  dawkach,  co  drugi  dzień. 
Kiedy  już  zauważycie,  że  przyzwyczailiście  się  do  tej 
dawki,  nie  ciągnie  was  do  nich  codziennie,  znowu 
zmniejszcie dawkę  i zacznijcie  jeść co  trzeci dzień  i  tak 
dalej, dopóki nie odstawicie ich całkiem.
Następnie  trzeba  pić  dużo wody,  o  czym  każdy  dosko
nale wie. Woda ma w sobie 0 kilokalorii, więc jest świet
na  jeżeli  chodzi  o  odchudzanie,  ale  również  dostarcza 
naszemu  organizmowi  niezbędne  dla  naszego  funkcjo
nowania  elektrolity.  One  dają  energię,  poprawiają  wy
gląd naszej skóry, przez co staje się ona gładka jędrna 
i nawilżona.
Kolejnym  krokiem  jest  dobranie  odpowiednich  produk
tów i częstotliwości ich spożywania do 
naszego  codziennego  jadłospisu.  Powinniśmy  jeść  od 
czterech do pięciu posiłków dziennie co około 3 godziny. 
To,  ile  nałożymy  sobie  na  talerz,  jest  tylko  i  wyłącznie 
naszą  indywidualną sprawą,  lecz pamiętajmy o  tym, by 
nie  jeść do syta,  tylko zaspokoić głód. Skąd mamy wie
dzieć, czy zjedliśmy odpowiednią  ilość danego posiłku? 
To  bardzo  proste,  wystarczy  przed  każdym  spożytym 
posiłkiem wypić szklankę wody, która już w kilku procen
tach zaspokoi uczucie głodu, a po jej wypiciu nie najemy 
się do syta.
Jak  dobierać  produkty  do  naszego  codziennego  jadło
spisu?  Wybierajmy  produkty,  które  przede  wszystkim 
mają  wiele  wartości  odżywczych,  są  bogate  w  białko, 
węglowodany  i mają niewielką  ilość  tłuszczu. W waszej 
diecie powinny się znaleźć takie składniki jak:
 mięso i nabiał np. chude mięso, ryby, jajka, twaróg, se
rek wiejski,
 warzywa przyspieszające metabolizm np. marchewka, 
brokuł, brukselka,  szparagi,  kapusta,  seler naciowy, ka
lafior, zielony groszek,
  owoce  np.  truskawki, maliny,  jagody,  borówki,  żurawi
na, wiśnie itp.
 nasiona np. fasola, groch, ciecierzyca, soczewica,
 zdrowe tłuszcze zawarte w produktach takich jak: awo

kado, ryby, nasiona (pestki dyni i słonecznika), orzechy, 
oliwa  z  oliwek,  ciemnozielone  warzywa,  jajka,  mielone 
siemię lniane, nasiona roślin strączkowych.
Opcjonalnie dla osób lubiących pikantne dania polecam 
również papryczkę chili, która pomaga spalić do 30 kcal 
dziennie, ponadto hamuje uczucie głodu.
Przechodzimy  teraz  do  ćwiczeń,  które  należy  wykony
wać 35 razy w tygodniu. Tak naprawdę każdy z nas po
winien  dobrać  sobie  odpowiednie,  tak,  aby  chciał  je 
wykonywać. Najlepiej  jednak  tkankę  tłuszczową spalają 
ćwiczenia typu cardio.
Cardio  polega  na  ćwiczeniach  interwałowych  obwodo
wych. Trenując,   możemy nie  tylko  spalić  zbędne kalo
rie, ale też poprawić wydolność naszego organizmu. 
W  tym celu  świetnie  sprawdzają  się  ćwiczenia  na orbi
treku,  rowerze  stacjonarnym,  skakanka,  bieganie,  pły
wanie,  długie  spacery  w  tempie  umiarkowanym 
(szybszym niż spacer, wolniejszym niż trucht).
Czas  treningu  jest  również  naszym  indywidualnym wy
borem.  Pamiętajmy  jednak,  że  żeby  był  on  skuteczny, 
musimy czuć pracę naszego organizmu, ale również go 
nie  forsować. Musimy  znaleźć  złoty  środek,    kiedy  bę
dziemy czuć energię, a nie przemęczenie. Oczywiście 
z każdym kolejnym treningiem możemy zwiększać sobie 
czas bądź częstotliwość ćwiczeń. Osoby z  różnymi do
legliwościami przed rozpoczęciem jakiegokolwiek trenin
gu powinny skonsultować się ze swoim lekarzem 
i  zorientować  się,  czy  nie  mają  do  tego  jakichkolwiek 
przeciwwskazań.
Wiemy już, co i  jak ćwiczyć,  teraz skupimy się na tym, 
jak zmotywować się do działania. Pierwszą i najważniej
szą rzeczą jest to, co napisałam wcześniej, czyli ustale
nie  odpowiedniego  dla  nas  planu  treningowego. 
Kolejną  jest ustalenie godziny, o której będziemy wyko
nywać ćwiczenia. Dobór godziny jest waszą indywidual
ną  sprawą,  lecz  należy  to  robić  o  tej  samej  porze 
każdego dnia. Kolejną  rzeczą  jest odpowiednie przygo
towanie,  czyli  między  innymi  strój  sportowy,  który  już 
sam  w  sobie  motywuje  nas  do  działania.  Dobrze  jest 
znaleźć sobie również punkt docelowy, czyli np. określić 
ile centymetrów w obwodzie chcielibyśmy zgubić i dążyć 
do tego ze wszystkich sił. Pamiętajmy jednak o tym, by 
nie popaść w paranoję i robić to wszystko z głową, aby 
nie nabawić się chorób takich jak anoreksja, bulimia itp.
Polecam również, aby nie patrzeć na kilogramy  i na  to, 
ile  za wszelką  cenę  chcemy  ich  zgubić,  lecz  na  to,  by 
wasz wygląd  się wam  podobał  i  żebyście  czuli  się  do
brze w swoim ciele.
Mam nadzieję, że  tan artykuł będzie dla was pomocny, 
pozdrawiam serdecznie wszystkich czytających.

KKaarroolliinnaa  GG..
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SPORT
SSzzkkoołłoo,,  uussłłyysszz  oo  ddaarrcciiee

Z  czym  większości  ko
jarzy się sport? Dla jed
nych jest to tylko 
i wyłącznie piłka nożna, 
innym kojarzy się on 
z  emocjami  i  umięśnio
nymi sportowcami. 
Są bowiem dyscypliny, 
w  których  liczy  się 
spryt,  pewna  ręka,  do

bre oko oraz umiejętności szybkiego liczenia jak u kole
gów  z  klas matematycznych. Taką  dyscypliną  jest  dart. 
Pewnie niektórym nadal nic to nie mówi. Jak to się stało, 
że  popularne  "rzutki"  powoli  wchodzą  na  sportowe wy
żyny? Dart ogromną popularnością cieszy się w Wielkiej 
Brytanii,  Holandii  czy  Irlandii.  To  właśnie  na  wyspach 
miał  swoje początki. Z upływem  lat  został bardziej  spo
pularyzowany.  Czy  zdajecie  sobie  sprawę,  że  nawet  w 
takich  klasycznych  "rzutkach"  rozgrywane  są  Mistrzo
stwa Świata. To właśnie  turnieje  tej  klasy  spowodowały 
rozgłos  tej  dyscypliny  sportu.  Teraz  o  darcie  słyszymy 
nawet w Polsce. 

Jak to się stało, że obecnie jest o tym tak głośno? 
Wszystko za sprawą Krzysztofa Ratajskiego   profesjo
nalnego  dartera  pochodzący  z  naszego  województwa. 
Osiągnął  on  nieprawdopodobny  sukces.  Dotarł  do 
ćwierćfinału Mistrzostw Świata, odpadł dopiero w walce 
o najlepszą czwórkę. Ten sukces spowodował, że milio
ny Polaków zainteresowało się tą dyscypliną. Sport wy
daje  się  dość  prosty.  Trzy  rzutki  i  tarcza  z  określoną 
liczbą  punktów.  Nic  bardziej mylnego.  Nawet  Krzysztof 
Ratajski dopiero po dwóch dekadach profesjonalnej ka
riery osiągnął taki sukces. Co ciekawe, ten sport można 
uprawiać niezależnie od wieku czy parametrów. Na róż
nych turniejach znajdziemy osoby niespełna    30 – let
nie  lub  nawet  zawodników  zbliżających  się  do 
emerytury. 
Podsumowując,  zauważyć  trzeba,  że  dart  to  gra  dla 
wszystkich,  a  na  rozpoczęcie  kariery  dartera  nigdy  nie 
jest  za  późno. Nie  liczy  się  tu  ani  waga,  ani  kondycja, 
ani  też  wiek.  Trenować  możecie  wszędzie    nawet  we 
własnym  domu.  Pamiętajcie,  że  trening  czyni  mistrza. 
Kto wie? Może  to właśnie w  naszej  szkole  znajdziemy 
kolejnych legendarnych darterów?

MMiikkoołłaajj  SSzzcczzyyggiieełł

HOROSKOP na rok 2021
BBaarraann  ((2211..00332200..0044))  
MMiiłłoośśćć:  Ten  rok  będzie  dla  Ciebie 
niezwykle  ekscytujący  w  sferze 
miłosnej, jednakże nie obejdzie się 
bez  kilku  dość  niebezpiecznych 
momentów,  które  mogą  zepsuć 
dobry  nastrój  w  sercu  zodiakalne
go Barana.

FFiinnaannssee:: Pod  tym względem cały  ten  rok nie będzie  ła
twy dla zodiakalnego Barana. Musisz liczyć się z trudno
ściami oraz z dodatkowymi obowiązkami, które utrudnią 
koncentrację na zarobkach.
ZZddrroowwiiee::  Nowy  rok  kalendarzowy  pod  względem  zdro
wotnym dla Barana będzie dobry. Twoje ciało stanie się 
szczuplejsze, ale za to bardziej energiczne. 

BByykk  ((2211..00552200..0055))  
MMiiłłoośśćć:: Sfera miłosna u zodiakal
nego  Byka  ulegnie  znacznej  po
prawie. Dokonasz kilku zmian w   
relacji z ukochaną osobą. Pojawi 
się również okazja do rozwinięcia 
skrzydeł  dla  singli  spod  znaku 
Byka.
FFiinnaannssee::  Byk  w  nowym  roku  ka
lendarzowym zarobi bardzo dużo 

pieniędzy. Niektóre  interesy przyniosą dochody za  jakiś 
czas, ale  już teraz okażą się niezwykle satysfakcjonują
ce.
ZZddrroowwiiee::  Podstawową  zasadą  jest  odpoczywanie.  Ten 
rok  zapewni  Ci  dobre  samopoczucie,  aczkolwiek może 
dojść do 
przepracowania,  co  może  zaszkodzić  nawet  najsilniej
szej osobie.

BBlliiźźnniięęttaa  ((2211..00552211..0066))  
MMiiłłoośśćć: Bliźnięta w  tym  roku  zrobią 
wszystko  dla  miłości.  Więzi,  które 
będziesz  tworzyć,  będą  dla  Ciebie 
wyjątkowo ważne.
FFiinnaannssee: Bliźnięta w tym roku będą 
oszczędzać  pieniądze,  by  w  przy
szłości  wykorzystać  je  do  poważ

nych inwestycji.
ZZddrroowwiiee::  Możesz  doświadczyć  wielu  stresowych  sytu
acji,  których można  by    było  uniknąć,  gdyby  nie Twoje 
zamknięcie w sobie. Bądź sobą i nie patrz na innych.

RRaakk  ((2222..00662222..0077))  
MMiiłłoośśćć::  W sferze miłosnej doświad
czysz  wiele  nieprzewidywalnych 
zdarzeń.  W  ostateczności  mogą 
powstać konflikty, których nie da się 
łatwo zażegnać.
FFiinnaannssee:  Zodiakalny  Rak  znajdzie 
sposób  na  zarabianie  pieniędzy, 
choć  na  kokosy  liczyć  nie  może. 

Będą potrzebne oryginalne pomysły, więc warto poszu
kać u kogoś wsparcia. 
ZZddrroowwiiee:: W  tym  roku nie  będziesz miał większych pro
blemów  zdrowotnych.  Nie  zaniedbuj  swojego  organi
zmu. Pamiętaj, nie lecz się samodzielnie.

LLeeww  ((2233..00772222..0088))  
MMiiłłoośśćć::   Życie  miłosne  Lwa  będzie 
pod  każdym  względem  doskonałe. 
Wierność, szacunek i namiętność – 
oto słowa opisujące Twój rok 
w uczuciach.
FFiinnaannssee: Zachowaj czujność. 
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Lew będzie miał wiele okazji do zarobienia sporych pie
niędzy, lecz musi je zauważyć.
ZZddrroowwiiee: Zadbaj o odpowiednią dietę,  która zapewni Ci 
niezbędną  ilość  energii  przydatną  się  w  codziennych 
czynnościach.

PPaannnnaa  ((2233..00882222..0099))  
MMiiłłoośśćć::  Ludzie  spod  znaku Pan
ny  są  bardzo  wrażliwi  i  potrze
bują miłości, która jest pewna 
i  głęboka. W  tym  roku  zodiakal
ne Panny będą starały się uczy
nić życie ukochanej osoby 
o wiele lepsze i namiętniejsze. 
FFiinnaannssee:    Nie  będziesz  miał 
wszystkiego  pod  kontrolą.  W 

tym roku potrzebny będzie umiar oraz rady specjalistów.
ZZddrroowwiiee:  Poddawaj  się  regularnym  badaniom,  edukuj 
się w sprawach medycznych  i prowadź zdrowy  tryb ży
cia.  Dzięki  tym  zasadom  nie  przeoczysz  nawet    naj
mniejszych znaków ostrzegawczych.

WWaaggaa  ((2233..00992222..1100))  
MMiiłłoośśćć: W  tym  roku  ludzie spod 
znaku  Wagi  będą  się  cieszyć 
stabilnością  w  związku,  a  jeśli 
nie  mają  partnera,  powinni  go 
szukać  wśród  długoletnich 
przyjaciół.
FFiinnaannssee:  Większość  roku  przy

niesie  Ci  umiarkowane  przychody.  Powiększysz  swoje 
oszczędności.  Jeśli  w  2021  będziesz  odkładać  pienią
dze zamiast wydawać, powiększyć stan swojego posia
dania.
ZZddrroowwiiee:  Będziesz  czuć  duże  zmęczenie.  Solidnie  wy
poczywaj   nie chodzi tu o kilka minut relaksu. 

SSkkoorrppiioonn  ((2233..11002211..1111))  
MMiiłłoośśćć:  Obudzi  się  u  Ciebie  ro
mantyczna  natura.  Niezależnie 
od  tego,  czy  jesteś  singlem  czy 
nie,  będziesz  miał  duże  szczę
ście w miłości.
FFiinnaannssee:  W  tym  roku  Skorpiony 
będą bardzo zadowolone 
z  przychodów.  Musisz  jednak 
uważać na wydatki.

ZZddrroowwiiee:  Ludzie  spod  znaku  Skorpiona  będą  tryskać 
energią. Wykorzystają ją do własnych celów i marzeń.

SSttrrzzeelleecc  ((2222..11112211..1122))  
MMiiłłoośśćć:  Musisz  podjąć  po
ważne decyzje w życiu mi
łosnym  i  przede wszystkim 
naprawić błędy sprzed lat.

FFiinnaannssee:Zodiakalne Strzelce muszą utrzymywać równo
wagę  finansową.  Jeśli  zapragną  kupować  to,  co wpad
nie im w oko, mogą się znaleźć się w tarapatach.
ZZddrroowwiiee: W tym roku musisz się nauczyć umiarkowania. 
Chodzi  nie  tylko  o  jedzenie  i  picie,  ale  także  o  pracę. 
Twój temperament może spowodować, że wpadniesz 
w niebezpieczne dla zdrowia skrajności.

KKoozziioorroożżeecc  ((2222..11221199..0011))  
MMiiłłoośśćć:  Ludzie  spod  znaku  Ko
ziorożca  napotkają  sporo  prze
szkód  miłosnych,  lecz  pokonają 
je  prędzej  czy  później.  Nie  bę
dzie łatwo.
FFiinnaannssee: Rok 2021 to bardzo do
bry  czas  na  oszczędzanie  pie
niędzy.  Skup  się  na  tym,  co 

bezpieczne,  inaczej  przez  bardzo  długi  czas  będziesz 
tego żałować.
ZZddrroowwiiee:  Pomimo,  że  Koziorożce  są  bardzo  odporne, 
mogą  ulec  chorobie.  Pokonają  ją  szybko    tylko  wtedy, 

gdy  zaczną  działać  szybko  oraz 
skutecznie.

WWooddnniikk  ((2200..00111188..0022))  
MMiiłłoośśćć: W tym roku możesz być mi
le  zaskoczony  swoim  życiem  miło
snym.  Cokolwiek  masz  w  planach, 
wszystko  się  ziści.  Z  całą  pewno
ścią nie będziesz rozczarowany mi

łosnymi podbojami. Działaj!
FFiinnaannssee: Wodniki nie będą dążyły do bogactwa, lecz za
czną gromadzić oszczędności, które zabezpieczą ich na 
późniejsze lata.
ZZddrroowwiiee:  Zodiakalne Wodniki  będą  cieszyły  się  dosko
nałą kondycją fizyczną, o ile nie zaniedbają swojego or
ganizmu.  Zadbaj  o  dietę,  gdyż  możesz  przybrać  na 

wadze. 

RRyybbyy  ((1199..00222200..0033))  
MMiiłłoośśćć: W  2021  doznasz  bardzo 
intensywnych  doświadczeń miło
snych.  Nie  przesadzaj  w  działa
niu. Nie bądź nachalny 
w szukaniu drugiej połówki. 
FFiinnaannssee:  Rok  2021  będzie  dla 

zodiakalnych Ryb bardzo dobrym okresem. Dużo spraw 
będzie zależeć od specjalistów. 
ZZddrroowwiiee:  Organizm  Ryb  będzie  funkcjonował  znakomi
cie,  dzięki  czemu  doświadczą  niewielu  trosk.  Zyskają 
ogromne pokłady energii.

KKllaauuddyynnaa,,  11AApp



2200

Śmieszki
JJaakk  ssiięę  nnaazzyywwaa  lliisstt,,  kkttóórryy  lleeccii??                             
Polecony 
ZZ  cczzeeggoo  zzrroobbiioonnee  ssąą  zznniicczzee??                                               
Z niczego ;)
JJaakk  nnaazzyywwaa  ssiięę  kkoott,,  kkttóórryy  lleeccii??                               
Kotlecik
CCoo  mmóówwiiąą  cchheemmiiccyy  ggrraajjąąccyy  ww  kkaarrttyy??                        
Potasuj
JJaakk  nnaazzyywwaa  ssiięę  rroozzmmoowwaa  wwęęddkkaarrzzyy??              
Pogawędka 
DDllaacczzeeggoo  ddłłuuggooppiissyy  nniiee  cchhooddzząą  ddoo  sszzkkoołłyy??                   
BO SIĘ WYPISAŁY 

CCoo  rroobbii  ssiiaattkkaarrzz,,  ggddyy  mmaa  uurrooddzziinnyy??                                   
Przyjęcie
JJaakk  nnaazzyywwaammyy  cczzłłoowwiieekkaa,,  kkttóórryy  lliiżżee  ppaarręę??                       
Paralizator
DDllaacczzeeggoo  ggmmaacchh  sseejjmmuu  jjeesstt  ookkrrąąggłłyy??
Bo nikt jeszcze nie widział kwadratowego cyrku...
JJaakk  ssiięę  nnaazzyywwaajjąą    ggóórryy  ww  PPoollssccee  nnaa  22  lliitteerryy??                     
RS
OO  ccoo  pprroossii  wwiikkiinngg  ww  wwaarrzzyywwnniiaakkuu??
Odynie
JJaakk  ssiięę  nnaazzyywwaa  ttaajjeemmnniicczzyy  kkrreett??
Sekret 

DDżżuulliiaa

ZZeessppóółł   rreeddaakkccyyjjnnyy::  Patrycja  Zioło,  Karolina  Stańczak,  Patrycja  Wójtowicz,  Katarzyna 

Zdyb,  Julia  Szemraj,    Wiktoria  Faliszewska,  Martyna  Śledź,  Nikola  Bukała,  Dominika 

Szostak, Aleksandra  Gibała, Aleksandra Wójcik, Alicja  Dachowska,  Klaudia  Kierzkow

ska, Patryk Bober, Patrycja Szczepańska, Aleksandra Baran, Karolina Szemraj, Karoli

na Markiewicz, Maja Gorazd, Karolina Grabowiec, Zuzanna Piątek, Klaudia Ciszowska, 

Mikołaj  Szczygieł,  Paulina  Andzel,  Agata  Motyła,  Julia  Podsiadły,  Alicja  Niedbała, 

Agnieszka Frelian, Alicja Ignacak, Julia  Wołoszyn.

OOppiieekkuunn  ggaazzeettkkii: mgr Joanna Lawęda

SSkkłłaadd  ii  łłaammaanniiee: Aleksandra Szymczyk 

1. Święto obchodzone 25 i 26 grudnia.
2. Tytuł książki, której recenzję napisała 
Aleksandra Baran w aktualnym wydaniu 
gazetki.
3. Przerwa w nauce między semestrami.
4. Nazwisko ucznia naszej szkoły, który 
wymyślił nazwę szkolnej kawiarenki.
5.  Tytuł  serialu,  którego  recenzję  napi
sała  Aleksandra  Gibała  w  aktualnym 
wydaniu gazetki.
6.  Nazwisko  pani  dyrektor  naszego  li
ceum.
7. Zwierzę koniopodobne w czarno białe 
paski.
8.  Imię uczennicy, z którą wywiad prze
prowadziła Aleksandra Wójcik w aktual
nym wydaniu gazetki.
9. Zgubił go kopciuszek.
10. Co nosi król na głowie?
11.  Jakiego  języka  uczy  pani  profesor 
Czerwińska w naszym liceum?


