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Aktywni w Samorządzie
„„IIllee   ggłłóóww   ttyyllee   ppoommyyssłłóóww””   ttoo   mmoottttoo   SSaammoorrzząądduu   UUcczznniiooww
sskkiieeggoo  nnaasszzeeggoo  BBaarrttoosszzaa..  WW  jjeeggoo  sskkłłaadd  wwcchhooddzząą  nniiee  ttyyll
kkoo   oossoobbyy,,   kkttóórree   ppeełłnniiąą   ffuunnkkccjjee   ww   RRaaddzziiee   SSaammoorrzząądduu,,  
aa   wwsszzyyssccyy   uucczznniioowwiiee   lliicceeuumm..   SSaammoorrzząądd   UUcczznniioowwsskkii  
oopprróócczz   oorrggaanniizzaaccjjii   rróóżżnnoorrooddnnyycchh   aakkccjjii,,   pprroowwaaddzzeenniiaa  
ssppoottkkaańń   zz   pprrzzeeddssttaawwiicciieellaammii   ppoosszzcczzeeggóóllnnyycchh   kkllaass,,   aakk
ttyywwnniiee   ddzziiaałłaa   „„ppoo   cciicchhuu””..  WWiiddoocczznnee   ttoo   jjeesstt,,   ggddyy  ww  SSttaattuu
cciiee   nnaaggllee   zzmmiieennii   ssiięę   jjeeddeenn   ppuunnkktt,,   ggddyy   nnaa   bbiieeżżąąccoo  
ppoojjaawwiiaajjąą   ssiięę   nnoowwee   sspprraawwoozzddaanniiaa   zzee   ssppoottkkaańń   oorraazz  
ww   mmoommeenncciiee,,   ww   kkttóórryymm   SSaammoorrzząądd   wwyycchhooddzzii   ddoo   lluuddzzii  
zz   zzeewwnnąąttrrzz   zz   iinniiccjjaattyywwąą   ii   cciieekkaawwyymm   ppoommyyssłłeemm..
Chętnie wspiera także akcje charytatywne, dlatego przy 
współpracy  z  Szkolnym  Kołem Wolontariatu  zorganizo
wana została zbiórka dla Igi. Dzięki wolontariuszom Sa
morząd miał ludzi do działania, którzy chętnie pomagali.

W  roku  szkolnym 
2021/2022  działo  się 
dużo.  Samorząd  wy
kazał  się niesamowitą 
kreatywnością  oraz 
umiejętnością  organi
zacji  przeróżnych  ak
cji    począwszy  od 
szkolnych  Mikołajek 
po  Rajd  do  Zochcin

ka, który wymagał dużej dokładności.
W  tym roku szkolnym Samorząd Uczniowski zorganizo
wał:
 Open Space pt. „Otwórz się na szkołę”;
 Dzień Chłopaka;
 Quiz międzyklasowy „Poznaj szkołę na nowo”;
 Zbiórkę charytatywną dla Igi;
 Dzień Życzliwości;

 Dzień Misia;
 Mikołajki w „Barto
szu”;
 Pisanie kartek bo
żonarodzeniowych 
w ramach akcji „Idą 
święta, nie o smsie, 
lecz o kartce pamię
taj”;
 Dzień w kapciach;
 Walentynki w „Bar
toszu”;
 Dzień Kobiet w „Bartoszu”;
 Pierwszy Dzień Wiosny – „Bartosz na wiosnę” oraz grę 
terenową w ramach tego dnia „Bartosz na tropie”;
 „No backpackday”  Dzień bez plecaka;
 Podsumowanie kwietnia jako miesiąca dedykowanego 
osobom chorym na autyzm i ich opiekunom;
 Dzień Dziecka;
 Dzień pustej klasy;
Praca w Radzie Samorządu nie jest prosta, bo wymaga 
dużego  poświęcenia,  ale  na  pewno  daje  satysfakcję. 
Kreatywność, umiejętność współpracy w grupie czy po
dejmowanie szybkich, nieraz spontanicznych decyzji,  to 
tylko  kilka  z  cech,  którymi  można  opisać  osoby,  które 
weszły  w  skład  tegorocznej  Rady  Samorządu.
W  jej  imieniu  chciałybyśmy  serdecznie  podziękować 
wszystkim, którzy chętnie pomagali przy organizacji róż
norodnych akcji oraz zaprosić do współpracy nowe oso
by w przyszłym roku!

NNiikkoollaa  BBuukkaałłaa  ii  WWiikkttoorriiaa  FFaalliisszzeewwsskkaa

Odskocznie w codziennym życiu szkoły
  WWiieelluu  uucczznniióóww  nnuuddzzii  ccooddzziieennnnaa  rruuttyynnaa  sszzkkoollnneeggoo  żżyycciiaa..  
WWssttaawwaanniiee,,  ppóójjśścciiee  ddoo  sszzkkoołłyy,,  ppoowwrróótt  ddoo  ddoommuu,,  uucczzeenniiee  
ssiięę   ii   sseenn..  CCzzyy   zzaatteemm  ooddsskkoocczznniiee   ttaakkiiee   jjaakk   ddnnii   tteemmaattyycczz
nnee,,   rróóżżnneeggoo   rrooddzzaajjuu   ggrryy   zz   rryywwaalliizzaaccjjąą,,   zzaabbaawwyy   cczzyy   iinnnnee  
ffoorrmmyy   rroozzrryywwkkii   ssąą   ddoobbrree   ddllaa   uucczznniióóww   aa   ttaakkżżee   ddllaa   nnaa
uucczzyycciieellii??  JJaakkiiee  ssąą  tteeggoo  pplluussyy  oorraazz  mmiinnuussyy??

Ostatnimi czasy wśród młodzieży popularny stał 
się  tzw. dzień bez plecaka,  który w szybkim  tempie był 
praktykowany w większości szkół w kraju. Młodzież pod
łapała  temat  i  zechciała  również  spróbować  tej  formy 

zabawy  w  swoich  szkołach.  Popularność  tego  trendu 
zainspirowała mnie do głębszego zastanowienia nad sa
mym  faktem  wprowadzania  od  czasu  do  czasu  tego 
typu rozrywek i zabaw.
  Zauważyłam, iż w naszym liceum często organi
zowane  są  różnego  rodzaju  odskocznie  dla  uczniów, 
które zazwyczaj są chętnie popierane przez młodych lu
dzi. Dlaczego? Uważam, że mimo wieku i wiążącej się 
z nim dojrzałości i powagi, nadal tkwi w nas duch małe
go dziecka, które potrzebuje od czasu do czasu zabawy 
i ciekawej rozrywki. Będąc od godziny 7 czasami nawet 
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do 15 w szkole,  jesteśmy wyczerpani, a do tego docho
dzi stres związany z następnym dniem, podczas, które

go  jest  na 
przykład  test  czy 
kartkówka.  Dlate
go  zabawy,  które 
w  jakiś  sposób 
urozmaicają  nam 
nudne  i  męczące 
dni,  są  jak  najbar
dziej  dla  nas  do
bre.  Nie  dość,  że 

dobrze  się  bawimy,  niwelujemy  stres,  to  również  wpły
wamy na życie szkoły, integrujemy się.

Wiele osób upamiętnia właśnie  takie dni za po
mocą  zdjęć,  jak  i  filmików,  które  są  potem  przez  lata 
wspominane. Kroniki klasowe też często posiadają zbór 
wspomnień  związanych  z  organizowanymi  przez 
uczniów imprezami. Są one również publikowane na Fa
cebook'u szkoły, co jest moim zdaniem dobrym materia
łem  na  promocję,  zachętą    dla  przypuszczalnych 
kandydatów.

Jednak  muszę  również  przedstawić  minusy  ta
kich odskoczni. Niestety uczniowie bardzo często traktu
ją  je  automatycznie  jako  dni  wolne  od  kartkówek, 
odpowiedzi,  czy  nawet  zwykłych  lekcji, mimo,  że  zaba
wy rozgrywają się na przerwach,  jednej z  lekcji, czy  tak 
jak  dzień  bez  plecaka,  o  którym  wspominałam  na  po
czątku, który nie wpływ na prowadzone zajęcia. Mimo to 
uczniowie  czują,  iż  dzień  w  którym  organizowana  jest 
dana zabawa, powinien być  luźniejszy. Uważam, że nie 
jest  to  najlepsze,  ponieważ  przez  to  rozleniwiamy  się, 
zaburzamy nasz tryb nauki oraz uczestniczenia w lekcji. 
Zdarzają  się  również  jednostki,  które  w  takie  dni  nie 
przychodzą  w  ogóle  do  szkoły,  twierdząc,  że  i  tak  nic 
ważnego nie dzieje się w tym czasie. Jest to moim zda
niem przejaw lenistwa i unikania szkoły.

Następna  kwestią,  jaką  poruszę,  jest  fakt  mar
nowania  lekcji  na  rozrywkę.  Oczywiście  z  perspektywy 
uczniów  jest  to zazwyczaj plus, natomiast z nauczycieli 
minus.  Chyba  już  nie  muszę  pisać  o  tym,  że  przez  to 
czasami omijane są  testy czy  inne ważne projekty,  jak 
i  same  tematy  lekcji  przepadają,  a  później  nauczyciel
musi je nadrabiać.

Jednak czy dla nauczycieli jest to tylko i wyłącz
nie coś złego? Nie wiem dokładnie, jakie jest ich zdanie, 
jednak, pomijając fakt omawiany powyżej,  twierdzę, że 
i dla nich taka rozrywka jest przyjemna. Widzę to po na 
przykład w  ich  różnego  rodzaju  żartach,  robieniu  zdjęć 
uczniom, a nawet samym sobie. Myślę, że tak jak i nam 
potrzebna jest im rozrywka i odskocznia, w ich przypad
ku od nudnego wpajania nam do głowy wiedzy.  (której 
i  tak  połowa  uczniów  nie  zrozumie  lub  nie  zapamięta)

Ostatnim  punktem,  jaki  poruszę,  są  najlepsze 
formy  rozrywki  w  szkole.  Jak  już  wcześniej  mówiłam, 
najważniejsze  jest  to,  aby  nie  tracić  na  nie  lekcji, 
a w szczególności tych przygotowujących nas do matu
ry.  Dobrym  rozwiązaniem  jest  realizowanie  atrakcji  na 
przerwach  lub  tylko  częściowo  na  lekcjach,  aby  nie 
przepadały  one  całe. Najlepszą  jednak  formą są atrak
cje, które nie wymagają zabierania jakiegokolwiek czasu 
w  szkole,  tak  jak  już  wspomniany  dzień  bez  plecaka. 
Przysparza  on  wiele  śmiechu  i  dobrego  humoru  oraz 
nie powoduje przepadania godzin lekcyjnych.

Odskocznie w szkole, mimo swoich plusów i mi
nusów, są ważne i przede wszystkim rozluźniają atmos
ferę  stresu,  poprawiają  humor.  Dobre  ich 
zorganizowanie i wybranie atrakcyjnej formy jest właści
we  dla  nauczycieli,  którzy  nie  tracą  lekcji,  jak  i  dla 
uczniów, ponieważ one nadal  są  i  urozmaicają  szkolną 
rutynę. Jestem zdecydowanie za tym, aby organizować 
tego typu atrakcje i ożywiać życie szkoły.

  KKaarroolliinnaa  ŁŁuusszzcczz

Kącik języka niemieckiego
,,Deutsch ist fein"

UURRAANNIIAAWWEELLTTZZEEIITTUUHHRR
Czy wiedziałeś, że w Berlinie  istnieje miejsce, do które
go możesz się udać, gdy się zgubisz? Jest nim Urania
Weltzeituhr  (niem.  Zegar  czasu  światowego).  Ten  nie
zwykły  zegar,  znajdujący  się  na  Placu  Aleksandra 
(Alexanderplatz),  pokazuje  aktualny  czas  we  wszyst
kich 24 strefach czasowych na świecie! 

SSKKĄĄDD  NNAAZZWWAA  ,,,,UURRAANNIIAA””??
Zegar  został  zaprojektowany w 1969  roku przez Ericha 
Johna – docenta Wyższej Szkoły Sztuk Pięknych i Użyt
kowych  w  Berlinie.  Co  ciekawe,  jego  nazwa  nawiązuje 
do przedwojennych słupów reklamowych, na których by
ły  umieszczone  tarcze  zegarowe  wyprodukowane 
w berlińskiej  fabryce zegarów  ,,Urania”. Były one dosyć 
popularne,  co  przełożyło  się  na  powszechność  tej  na
zwy  –  szybko  zaczęto  tak  mówić  na  wszystkie  uliczne 
zegary  (UraniaSäule,  niem.  kolumny  Urania).  Według 

mitologii greckiej Urania była muzą, patronką astronomii.

NNIIEEŁŁAATTWWYY  PPRROOJJEEKKTT  WW  NNIIEEŁŁAATTWWYYCCHH  CCZZAASSAACCHH
Prace nad montażem zegara  trwały dziewięć miesięcy 
i  angażowały  ponad  120  osób.  Sam  projektant  Erich 
John przyznał, że pozyskanie  ludzi do pracy, uzyskanie 
niezbędnych  pozwoleń  i  zorganizowanie  potrzebnych 
materiałów, było  jedną z najtrudniejszych rzeczy w jego 
życiu. Finalnie zegar został zaprezentowany 2 paździer
nika 1969 roku.

KKOONNSSTTRRUUKKCCJJAA  BBUU
DDOOWWLLII
Zegar  mierzy  10  metrów 
wysokości  i waży 16 ton. 
Na  metalowej  kolumnie 
są zawieszone cztery tra
dycyjne tarcze zegarowe, 
które wskazują  aktualny 



czas w Berlinie. Tworzy on również bryłę składającą się 
z  24  ścian,  odpowiadają  one  strefom  czasowym  na 
świecie.

UURRAANNIIAAWWEELLTTZZEEIITTUUHHRR  JJAAKKOO  AATTRRAAKKCCJJAA  TTUURRYY
SSTTYYCCZZNNAA
Zegar  pełni  rolę  miejsca  spotkań  berlińczyków  i  tury

stów. Jest bardzo popularny – trzeba przyznać, wygląda 
naprawdę niesamowicie, zarówno w dzień  jak  i w nocy. 
Kto wie, może warto przemyśleć, czy to nie będzie wła
śnie twój cel podróży w te wakacje. 

AAnnggeellaa  DDeennkkoowwsskkaa
((ppoodd  ooppiieekkąą  mmeerryyttoorryycczznnąą  pp..  MMaarrlleennyy  SSeerrwwiicckkiieejj))

Ciekawa osobowość uczniowska
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WWaakkaaccjjee  ww  NNiieemmcczzeecchh
Wakacje w Niemczech trwają około 6 tygodni, ale odby
wają się w różnych terminach. W odróżnieniu od Polski, 
gdzie swoją przerwę  letnią mamy niezmiennie dla całe
go kraju od końcówki czerwca, poprzez cały lipiec i sier
pień.  Aby  uniknąć  dużego  oblężenia  miejsc 
wypoczynkowych,  kraje  związkowe  uzgodniły  tzw.  sys
tem  zmianowy  podczas  okresu  wakacyjnego.  Jest  on 
podobny do polskich  ferii zimowych, które są  rozłożone 

w  terminie  dla  każdego  z  województw.  W  tym  roku 
pierwsze  niemieckie  rejony  zaczynają  odpoczynek  już 
pod koniec czerwca (m.in. Berlin, Brandenburgia), a  in
ne dopiero w ostatnich dniach lipca (m.in. Bawaria, Sak
sonia).

W  całych  Niemczech  występują  także  ferie  jesienne, 
które również są zależne od landu, w którym się miesz
ka.

Jednak różne terminy w poszczególnych  landach mogą 
sprawiać problemy. Jeśli uczeń przeprowadzi się do  in
nego landu, może okazać się, że nie będzie mieć waka
cji  wcale,  bądź  będą  one  bardzo  wydłużone. 

WWaakkaaccyyjjnnyy  ssłłoowwnniicczzeekk::
• ddiiee  SSoommmmeerrffeerriieenn– wakacje
•  ddaass  MMeeeerr– morze
• MMuusscchheellnn  ssaammmmeellnn – zbierać muszle
• ddiiee  EErrhhoolluunngg – odpoczynek
•  sscchhwwiimmmmeenn  uunndd  ttaauucchheenn– pływać i nurkować
• aann  ddeenn  SSttrraanndd  ggeehheenn– iśćnaplażę
• iimm  SSeeeebbaaddeenn– kapać się w jeziorze
• ssiicchh  ssoonnnneenn  – opalać się
• DDeerr  WWaalldd– las
•  DDaass  GGeebbiirrggee– góry
• ddeerr  SSeeee– jezioro

ZZuuzziiaa  PPiiąątteekk  

JJaakkuubb   MMaasstteerrnnaakk   ttoo   uucczzeeńń   kkllaassyy   33BBpp   nnaasszzeeggoo   ““BBaarrttoo
sszzaa””..   WW   ttyymm   rrookkuu   zzoossttaałł   llaauurreeaatteemm   6688   OOlliimmppiiaaddyy   CChhee
mmiicczznneejj      zzaajjąąłł   1188   mmiieejjssccee   ww   PPoollssccee..   DDzziięękkii   zzddoobbyytteemmuu  
ttyyttuułłoowwii,,   JJaakkuubb   jjeesstt   zzwwoollnniioonnyy   zz   eeggzzaammiinnuu   mmaattuurraallnneeggoo  
zz   cchheemmiiii   ii   mmaa   zzaappeewwnniioonnyy   110000%%   wwyynniikk,,  
aa   ttaakkżżee   wwssttęępp   nnaa   wwyybbrraannyy   kkiieerruunneekk   ssttuuddiióóww..  

RReedd..::   Od  kiedy  interesujesz  się  chemią  i  skąd  wzięła
się ta pasja?
JJaakkuubb   ::  Już od pierwszej  klasy  liceum zacząłem  intere
sować się chemią. Szczególnie zafascynowały mnie  re
akcje  chemiczne,  w  których  jedną  substancję  można 

przekształcić w inną, o zupełnie innym wyglądzie, zapa
chu czy właściwościach. 
RReedd..:: Czy poza chemią masz też inne pasje? Jeśli tak, 
to jakie?
JJaakkuubb   :: Oczywiście, że mam. Od kilku  lat gram w piłkę 
nożną w  opatowskim  klubie  piłkarskim OKS.  Poza  tym 
bardzo  lubię  czytać  książki,  oglądać  filmy,  grać w gry, 
a także spędzać czas z przyjaciółmi.
RReedd..::  Jakie są Twoje osiągnięcia, co uważasz za swój 
największy sukces?
JJaakkuubb   :: Od zawsze chętnie brałem udział w konkursach 
z  przedmiotów  ścisłych,  w  których  odniosłem większe 
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Wywiad z nauczycielem
OOssttaattnniioo   uuddaałłoo  mmii   ssiięę   pprrzzeepprroowwaaddzziićć  wwyywwiiaaddyy   zz   kkiillkkoommaa  
nnaauucczzyycciieellaammii,,   ww   kkttóórryycchh   ttoo   zzaaddaałłaamm   iimm   ppyyttaanniiaa   ddoottyy
cczząąccee   iicchh  gguussttóóww  mmuuzzyycczznnyycchh,,   tteeggoo,,   ccoo  ssąąddzząą  nnaa   tteemmaatt  
ppooppuullaarrnnyycchh   oobbeeccnniiee   uuttwwoorróóww   oorraazz   iicchh  mmuuzzyycczznneejj   pprrzzee
sszzłłoośśccii..   PPiieerrwwsszzyy   wwyywwiiaadd   pprrzzeepprroowwaaddzziiłłaamm   zz   PPaanniiąą  
MMaaggddaalleennąą  DDuuddąą  ––  nnaauucczzyycciieellkkąą  cchheemmiiii   ii   ffiizzyykkii  ww  nnaasszzeejj  
sszzkkoollee..

RReedd..::   Jakich  gatunków  lub  wykonawców  słucha  Pani 
najczęściej?
MM..DD..:: Obecnie cofam się do lat 80. i 90., szczególnie do 
starszych  polskich  wykonawców.  Najczęściej  są  to: 
Krzysztof  Krawczyk,  Anna  Jantar,  Edyta  Geppert,  czy 
zespół Bajm, który uwielbiam  i słucham go, odkąd tylko 
pamiętam. Nie mam niestety teraz tyle czasu, by aktyw
nie  słuchać  muzyki,  dlatego  też  nie  orientuję  się,  jacy 
wykonawcy są obecnie „na topie”. Oczywiście zdarzy mi 
się  posłuchać  piosenek  Sanah  czy  utworów  zagranicz
nych, ale dzieje się  to zwykle wtedy, gdy słucham radia 
podczas  jazdy samochodem. Jeśli  jednak słucham cze
goś  „z własnego wyboru”,  to,  tak  jak mówię, są  to zwy
kle starsze polskie utwory. Chociaż muszę przyznać, że 
niezwykle  zaciekawił  mnie  utwór  ,,Perfect  Symphony” 
w  wykonaniu  Eda  Sheerana  i  Andrea  Bocellego,  jeśli 
mówimy  o  popularnych  obecnie  wokalistach.

RReedd..:: Wracając jeszcze do muzyki lat 80. Dlaczego aku
rat muzyka z tamtego okresu? 

MM..DD..:: Myślę,  że  sympatią 
do  muzyki  z  tamtego 
okresu  zaraziła mnie mo
ja  mama.  Pamiętam,  że 
gdy  jeszcze  chodziłam 
z siostrą do podstawówki, 
miałyśmy  w  domu  ma
gnetofon,  do  którego  ku
powałyśmy  kasety,  głów
nie z muzyką Anny Jantar 
i do niej niezmiennie wra
cam.  Mama  całymi  dnia

mi słuchała jej piosenek podczas wykonywania równych 
zajęć  domowych  i myślę,  że  to  dzięki  temu muzyka  tej 

artystki  tak mocno utkwiła mi w pamięci. Można by po
myśleć,  że  od  tak  częstego  słuchania  powinna  mi  się 
ona znudzić, jednak jest zupełnie na odwrót. Z nostalgią 
wspominam  te  czasy beztroskiego dzieciństwa,  do  któ
rych  przenoszę  się  z  powrotem  właśnie  za  pośrednic
twem  muzyki.  Chyba  właśnie  dlatego  muzyka  lat  80. 
i 90. ciągle mi towarzyszy. Pozwala mi ona znaleźć spo
kój i nieco zwolnić w tych czasach, gdzie wszystko dzie
je się tak szybko.

RReedd..:: A  czego  słuchała  Pani,  gdy  była  już  trochę  star
sza, np. w szkole podstawowej czy w czasach  liceum?
MM..DD..::   Jeśli  chodzi  o  podstawówkę,  to  był  to  dla  mnie 
dość zabawny okres pod względem muzycznym, ponie
waż  bardzo  popularne  stało  się  disco  polo  i  wszędzie 
można było usłyszeć takie zespoły jak Akcent czy Boys. 
Najśmieszniejsze  jest  dla  mnie  jednak  to,  że  w  szkole 
oczywiście nikt się do słuchania disco polo nie przyzna
wał, ale jak już ktoś podchwycił jakąś piosenkę, to śpie
wali  wszyscy  i  wszyscy  znali  słowa!  Przyznaję,  że  ja 
sama też tego słuchałam i szczerze mówiąc, jak na tam
te czasy, podobało mi się. 
Natomiast,  jeśli  mówimy  o  liceum,  to  chłopcy  słuchali 
głównie  zespołu Papa Roach,  albo,  niezwykle  popular
nej wtedy  – Nirvany. Mnie  jednak muzyka  rockowa nie 
do  końca  odpowiadała  ze  względu  na  ostrość  wokalu, 
która była nieodłącznym elementem  tego gatunku. Dla
tego też słuchałam raczej popowych wokalistek np. Brit
ney  Spears,  albo  zespołów  takich  jak  Spice  Girls. 
Pamiętam też, że podobała mi się bardzo piosenka, któ
rej  wszyscy  wtedy  słuchali,  czyli  ,,Jak  zapomnieć”  ze
społu Jeden Osiem L. Mimo że był to rap, którego raczej 
nie słuchałam,  to akurat  ta piosenka bardzo wpadła mi 
w ucho. Był  też  utwór  ,,Zabiorę  cię właśnie  tam”,  który 
towarzyszył  mi  przez  część  gimnazjum  i  całe  liceum, 
i  który  tak naprawdę  jest dla mnie niezwykle ważny do 
dzisiaj. Gimnazjum było czasem pierwszych zauroczeń 
i miłości, a także dyskotek, na których nie mogło zabrak
nąć wspomnianej wcześniej piosenki. W tamtym okresie 
poznałam również mojego męża, a ,,Zabiorę cię właśnie 
tam” leciało jakiś czas później na naszym ślubie. Chyba 
właśnie  ten sentymentalizm odgrywa u mnie dużą rolę 

lub mniejsze sukcesy. Zdecydowanie moim największym 
osiągnięciem  jest  uzyskany  w  tym  roku  tytułu  laureata 
68 Olimpiady Chemicznej. Wymagało  to z mojej strony 
najwięcej poświęconego czasu i wyrzeczeń.
RReedd..:: Jak przygotowujesz się do konkursów  i olimpiad?
JJaakkuubb   ::  Zawsze  przed  rozpoczęciem  przygotowań  do 
konkursu  staram  się  przygotować  plan  nauki.  Najpierw 
jest on bardzo ogólny, ale z upływem czasu ewoluuje do 
tego  stopnia,  że  kilka  tygodni  przed  konkursem  mam 
zaplanowane dokładnie, co będę robił danego dnia. Ta
ką taktykę uważam za bardzo dobrą, ponieważ nie stre
suję się, czy wyrobię się ze wszystkim i nie tracę czasu 
na myślenie „co by tu dzisiaj zrobić?”. Poza tym, szcze
gólnie  w  konkursach  z  przedmiotów  ścisłych,  uważam 
za  kluczowe  częste  rozwiązywanie  zadań.  Moim  zda
niem  idealny  stosunek  teorii  do  praktyki  to  około  3:7. 
Staram  się  ograniczyć  wpływ  dyspozycji  dnia  i  „szczę

ścia”  poprzez 
ciężką pracę, dla
tego  przed 
I  etapem  staram 
się  być  przygoto
wanym  tak,  jak
bym  szedł  na 
II etap.
RReedd..::  Dziękujemy 
za  rozmowę.  Po
wodzenia w dalszym rozwijaniu chemicznej pasji, a tak
że kolejnych sukcesów w przyszłych konkursach i olim
piadach.

KKllaauuddiiaa  CCiisszzoowwsskkaa
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NNaassttęęppnneeggoo  wwyywwiiaadduu  uuddzziieelliiłł  mmii  oo..  AAddrriiaann,,  kkttóórryy  ooppoowwiiee
ddzziiaałł   oo   nnaajjcchhęęttnniieejj   ssłłuucchhaanneejj   pprrzzeezz   nniieeggoo   mmuuzzyyccee   oorraazz  
oo  ppoozznnaannyycchh  oossoobbiiśścciiee  wwookkaalliissttaacchh..

RReedd..::  Jakiej  muzyki  słucha  Ojciec  najczęściej?
OO..AA..::  Słuchanie  muzyki 
zależy  u  mnie  głównie  od 
nastroju, ale też i od moje
go  wieku,  bo  będąc  wli
ceum,  słuchałem  innych 
wykonawców  i  gatunków 
muzycznych,  niż  słucham 
teraz.  Aktualnie  najczę
ściej  przesłuchuję  piosen
ki  polskich  wokalistów 
popowych,  m.in.  Dawida 
Podsiadły  czy  Korteza. 

Jeśli  chodzi  o  artystów  zagranicznych,  to  szczególnie 
często  cofam  się  do  klasyki  rocka  i  słucham  takich  ze
społów  jak  Pearl  Jam,  Radiohead  i  Coldplay.  Jednak, 

tak  jak  już  mówiłem,  w  zależności  od  nastroju,  bo  np. 
gdy potrzebuję czegoś do przemyśleń duchowych – słu
cham chóru Gregorian albo zespołu Apocalyptica. 

RReedd..::  A  czego  słuchał  Ojciec  w  czasach  liceum?
OO..AA..:: Moje  licealne  czasy  przypadły  na  połowę  lat  70., 
kiedy właściwie dopiero rodziła się klasyka rocka, a Pol
ska  znów otworzyła  się  na muzykę  zza granicy. Wtedy 
też  przybywały  do  nas  pierwsze  single  czy  płyty  takich 
zespołów  jak  Rolling  Stones,  czy ABBA,  której  to  pio
senki były hitami na szkolnych dyskotekach. Pamiętam, 
że na mnie osobiście w czasach liceum ogromne wraże
nie wywarł zespół U2. Na studiach za  to zacząłem słu
chać  Franka  Sinatry,  Boba  Dylana,  ale  też  kolejnych 
zespołów  rockowych: Deep Purple, Aerosmith, Queen. 

RReedd..:: Aktualnie jednym z najczęściej słuchanych i lubia
nych przez większość gatunków muzycznych  jest  rap. 
Co sądzi ojciec o tej muzyce?
OO..AA..:: Mam bardzo duży szacunek do tego, czego ludzie 

w wyborze tego, czego słucham. Jeśli usłyszę jakąś pio
senkę,  która  mi  się  szczególnie  spodobała,  to  bardzo 
często  zostaje  ona  ze  mną  przez  bardzo  długi  czas.

RReedd..:: Aktualnie jednym z najczęściej słuchanych i  lubia
nych  przez większość  gatunków muzycznych  jest  rap. 
Co Pani sądzi o tej muzyce?
MM..DD..:: Jak  już wspomniałam, nie orientuję się za bardzo 
w tym, czego się teraz słucha, dlatego też nie wiem zbyt 
dużo o współczesnym  rapie. Kojarzy mi  się  on  jednak 
z  dosyć wulgarną muzyką,  chociaż  na  tyle,  na  ile mia
łam  z  nim  styczność,  wydaje  się  być  on  równocześnie 
muzyką  w  pewnym  sensie  inteligentną,  przekazującą 
wyższe wartości i opowiadającą ciekawe  historie. Może 
na pierwszy rzut oka ciężko to dostrzec,  jednak ja uwa
żam, że coś w  tej muzyce musi być, skoro  tak chętnie 
jest teraz słuchana. 

RReedd..::  Czy ma Pani  jakieś  inne  doświadczenia  z muzy
ką?
MM..DD..::  Oczywiście,  był  epizod  w  moim  życiu,  kiedy 
uczestniczyłam w oazie, przez dobre kilka lat – od szko
ły  podstawowej  do  końca  liceum,  razem  z moimi  kole
żankami  ze  szkoły.  Śpiewałyśmy  jednak  głównie 
w  kościele,  nie  jeździłyśmy  na  koncerty  czy  konkursy, 
więc  nie  miałam  styczności  z  dużą  publicznością.  Za
wsze  wstydziłam  się  i  stresowałam  występując  przed 
większą  ilością  ludzi,  dlatego  też  nigdy  do  końca  nie 
zrealizowałam  moich  marzeń  związanych  z  muzyką. 
Wtedy też, zgodnie z panującą ówcześnie modą, zapra
gnęłam nauczyć się grać na gitarze akustycznej. Rodzi
ce  kupili  mi  ten  wymarzony  instrument  i  właściwie  od 
samego  początku  byłam  samoukiem,  nie  chodziłam  do 
żadnej szkoły muzycznej ani na inne lekcje – w wolnym 
czasie  przygrywałam  sobie  w  domu.  Muszę  przyznać, 
że  ta muzyka  od  zawsze mi  towarzyszyła  i  oprócz  słu
chania, chciałam  też od niej czegoś więcej. Do  tej pory 
lubię  sobie  czasem  pośpiewać,  gdy  akurat  robię  coś 
w  domu.  Wpadłam  nawet  na  pomysł,  by  spróbować 
swoich sił na TikToku  i  tam realizować swoje muzyczne 
pasje  z  dzieciństwa,  jednak  wymagałoby  to  ode mnie 

dużej odwagi, więc muszę to jeszcze przemyśleć.

RReedd..:: Czy mogłaby Pani polecić trzy piosenki idealne do 
przesłuchania w najbliższe wakacje?
MM..DD..::  Chyba nie uda mi się zaproponować konkretnych 
trzech  piosenek,  bo  dosyć  ciężko  jest  mi  wybrać  spo
śród tak wielu ulubionych. Jeśli jednak miałabym polecić 
coś  do  przesłuchania  uczniom naszej  szkoły,  to myślę, 
że jeśli słuchają dużo muzyki  i  lubią to robić, może mo
gliby  też  spróbować  cofnąć  się  do  tego,  co  było wcze
śniej  i  posłuchać  polskiej muzyki właśnie  z  lat  80.,  bo 
w niej byłocoś  innego, coś czego we współczesnej mu
zyce raczej się już nie spotyka. Być może mogliby przy
pomnieć  sobie  o  wykonawcach,  których  się  już  nie 
słucha,  a  także  tych,  którzy  odeszli.  Mam  tu  na  myśli 
głównie  Krzysztofa  Krawczyka,  choć  akurat  on  zyskał 
chyba dość dużą popularność i uznanie wśród młodzie
ży  nowszymi  utworami.  Jedna  z  jego  ostatnich  piose
nek:  ,,Chciałem  być”,  odnosi  się  według  mnie  idealnie 
do życia takiej młodej osoby, która szuka siebie i zasta
nawia  się,  kim  chciałaby  być,  do  czego  dąży.  Jest  to 
piękne  przesłanie,  nad  którym myślę,  że warto  się  po
chylić. coś  innego, coś czego we współczesnej muzyce 
raczej  się  już  nie  spotyka.  Być  może  mogliby  przypo
mnieć sobie o wykonawcach, których się już nie słucha, 
a  także  tych,  którzy  odeszli.  Mam  tu  na  myśli  głównie 
Krzysztofa  Krawczyka,  choć  akurat  on  zyskał  chyba 
dość dużą popularność i uznanie wśród młodzieży now
szymi  utworami.  Jedna 
z  jego  ostatnich 
piosenek:  ,,Chciałem być”, 
odnosi  się  według  mnie 
idealnie  do  życia  takiej 
młodej  osoby,  która  szuka 
siebie  i  zastanawia  się, 
kim chciałaby być, do cze
go  dąży.  Jest  to  piękne 
przesłanie,  nad  którym 
myślę, że warto się pochy
lić. 
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2022 rokiem romantyzmu
RRoommaannttyyzzmm..   AA   ccoo   ttoo   ttaakkiieeggoo??   DDllaa   jjeeddnnyycchh   ttoo   kkoolleejjnnaa  
eeppookkaa,,   oo   kkttóórreejj   iinnffoorrmmaaccjjee   ttrrzzeebbaa  wwyykkuućć   nnaa   ppaammiięęćć,,   żżee
bbyy  PPaannii  PPrrooffeessoorr  nnaa  lleekkccjjii   jjęęzzyykkaa  ppoollsskkiieeggoo  nniiee  ppoossttaawwiiłłaa  
zzłłeejj   oocceennyy..   IInnnnii,,   mmyyśślląącc   oo   ttyymm   ookkrreeśślleenniiuu,,   mmaajjąą   pprrzzeedd  
oocczzaammii   ttaannddeettnnee,,  mmiiłłoossnnee   lliiśścciikkii   ii   bbuukkiieettyy   rróóżż..  SSkkoojjaarrzzeeńń  
jjeesstt   wwiieellee,,   aallee   cczzyymm   ttaakk   nnaapprraawwddęę   jjeesstt   rroommaannttyyzzmm??  
WW  oobbeeccnnyymm  22002222   rrookkuu  mmiijjaa   rróówwnnee  220000   llaatt   oodd  ddaattyy   ssyymm
bboolliizzuujjąącceejj   cczzaass,,   ww   kkttóórryymm   ttoo   ddoo   PPoollsskkii   pprrzzyywwęęddrroowwaałł  
ccaałłkkiieemm  nnoowwyy  ssttyyll  żżyycciiaa..

Cofnijmy  się  do  roku  1822,  w  którymdoskonale  nam 
wszystkim znany Adam Mickiewicz wydał dzieło pod  ty
tułem  „Ballady  i  romanse”.Właśnie  to  wydarzenie  wy
znacza początek nowej epoki w Polsce. 

W  Europie  nurty  romantyczne  rozprzestrzeniały  się  już 

nieco wcześniej, bo w latach 90. XVIII wieku. Na ich roz
wój znacząco wpłynęła Rewolucja Francuska, rewolucja 
przemysłowa, a  także wojny napoleońskie. Romantyzm 
był  formą  buntu  przeciwko  regułom  społecznym,  które 
rządziły  społeczeństwami  epoki  oświecenia,  a  także 
przeciwko naukowemu podejściu do natury  i człowieka. 
Hasło Rewolucji  Francuskiej  –  „wolność,  równość,  bra
terstwo” stało się drogowskazem dla nowego myślenia, 
całkowicie kwestionującego minioną epokę.

W naszym kraju natomiast był napędzany klęskami po
wstań  i  daremnymi  próbami  odzyskania  przez  Polskę 
niepodległości. 

Ideami cechującymi tę epokę były między innymi:
• mistycyzm zakładanie możliwości duchowego 

słuchają. Często widzę, że młodzież spotyka się z ostrą 
krytyką  w  odniesieniu  do  tego,  że  lubi  słuchać  rapu, 
a także ten gatunek oraz sami raperzy mierzą się z nie
zrozumieniem wśród osób ze starszych pokoleń. Jasza
nuję  zarówno  wybory  muzyczne  innych  osób,  jak 
i wykonawców, a czasem zdarzy mi się posłuchać  tego 
typu  muzyki.  Najbardziej  chyba  cenię  w  rapie  przesła
nie, myśl, a nawet pewnego rodzaju filozofię odnoszącą 
się do teraźniejszego życia. Nie słucham go zbyt często, 
ale jeśli usłyszę dobry tekst, to jestem w stanie go doce
nić.

RReedd..::Czy  ma  Ojciec  inne  doświadczenia  z  muzyką?
OO..AA..::Jak  już  mówiłem,  w  latach  70.  rodził  się  rock, 
a  wraz  z  nim  powszechna  chęć  nabycia  umiejętności 
gry na gitarze, by zaimponować rówieśnikom lub dziew
czynie. Ja również zacząłem samodzielną naukę gry na 
tym instrumencie. Później, w liceum, dwóch moich kole
gów założyło zespół. Niestety sam się do niego nie za
łapałem  –  oni  chodzili  do  szkoły  muzycznej  i  mieli  już 
pewną  wiedzę,  a  ja  w  tym  czasie  dopiero  zaczynałem 
grać na gitarze klasycznej, a następnie na gitarze baso
wej. Dopiero na studiach udało mi się przyjść na próby 
zespołu  akademickiego  i  tam  przekonałem  się,  że  to 
jednak nie dla mnie. Potrzeba było do tego wielu godzin 
prób i ogromnej wiedzy muzycznej, bo nieraz trzeba by
ło później wystąpić przed publicznością. Wszystkie tego 
typu  grupy  stawały  się  coraz  bardziej  profesjonalne, 
a z takich samouków, jedynie ci wybitni, jak EricClapton, 
zostali  zapamiętani.  Dla  mnie  moje  umiejętności  w  zu
pełności  wystarczą,  od  czasu  do  czasu  wezmę  gitarę 
i zagram coś dla siebie. 

Jeśli  chodzi  o  inne,  bliższe 
doświadczenia  z  muzyką,  to 
ostatnio  miałem  przyjemność 
osobiście  poznać  Łukasza 
Federkiewicza,znanego  sze
rzej jako Kortez. Na jego przy
kładzie  dostrzegłem,  że  na 
nowo  zaczyna  być  bardziej 
ceniona  muzyka  z  dobrymi 
tekstami.  Opisuje  on 
w nich wiele sytuacji z własnego życia. Oprócz tego  lu
bię  doświadczać muzyki  na  żywo,  dlatego  też,  jeszcze 
przed pandemią,  byłem na  koncercie  zespołu Coldplay 
oraz  na  kilku  koncertach  U2.  Myślę,  że  dzięki  muzyce 
na  żywo  możemy  zupełnie  inaczej  doświadczać  zna
nych  już  nam  piosenek,  jest  to  całkowicie  inny  odbiór, 
który  pozwala  nam  jeszcze mocniej  zżyć  się  z  danym 
utworem.

RReedd..::Czy  mógłby  Ojciec  polecić  trzy  piosenki  idealne 
do przesłuchania w najbliższe wakacje?
OO..AA:: Na pewno poleciłbym  jedną z najpopularniejszych 
piosenek Korteza pt. ,,Hej wy”. Być może wiele osób już 
ją  zna,  jednak  warto  zastanowić  się  nad  jej  tekstem, 
w  którym  to wokalista  opisuje własne,  trudne  doświad
czenia z liceum. Za to takim luźniejszym utworem, który 
polecam, jest ,,Z imbirem”, również Korteza. Jeśli jednak 
ktoś chciałby zapoznać się z  trochę starszą muzyką,  to 
zdecydowanie  proponuję  przesłuchać  płyt  zespołu  U2 
albo Queen, a być może znajdziecie w nich  także coś 
dla siebie.
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Recenzja książki
„„NNiieewwiiddzziiaallnnee  żżyycciiee  AAddddiiee  LLaaRRuuee””  
VViiccttoorriiaa  SScchhwwaabb

„„AAllee   bbeezz   wwzzggllęędduu   nnaa   ttoo,,   ww   jjaakk   rroozz
ppaacczzlliiwwyymm  ppoołłoożżeenniiuu  ssiięę  zznnaajjddzziieesszz,,  
nniiggddyy  nniiee  mmóóddll  ssiięę  ddoo  bbooggóóww,,  kkttóórrzzyy  
ooddppoowwiiaaddaajjąą  ppoo  zzmmrrookkuu..””

„„CCzzaass  zzaawwsszzee  kkoońńcczzyy  ssiięę  nnaa  sseekkuunn
ddęę,,  zzaanniimm  jjeesstt  ssiięę  ggoottoowwyymm..  ŻŻyycciiee  ttoo  
wwsszzyyssttkkiiee   mmiinnuuttyy,,   kkttóórryycchh  
ppoottrrzzeebbuujjeesszz  mmiinnuuss  jjeeddnnaa..””

„Niewidzialne życie Addie LaRue” to 
książka  napisana  przez  Victorię 
Schwab – amerykańską autorkę po
wieści fantasy. Zadebiutowała popu
larną  serią  „Odcienie  magii”. 
Opowieści  stworzone  przez  Schwab  szybko  stają 
się bestsellerami na całym świecie, przez co są tłu
maczone na wiele języków.

Adeline LaRue to dwudziestotrzylatka urodzona we 
Francji.  Każda  kobieta w XVII wieku  była  od  dzie
ciństwa przygotowywana, aby zostać oddaną żoną, 

a  następnie  matką  kilkorga  dzieci. 
Kłóciło się  to bardzo z charakterem 
i  przekonaniami Addie.  Chciała  być 
wolna  i  niezależna,  a  ślub  i własna 
rodzina  by  to  uniemożliwiały.    Ro
dzice zmuszają  ją do ślubu ze star
szym  od  niej  mężczyzną  – 
wdowcem  wychowującym  trójkę 
dzieci. Kobieta, chcąc zaznać  inne
go życia niż to, do którego jest przy
muszona,  ucieka  sprzed  ołtarza. 
Adeline  zaczyna  modlić  się  po 
zmroku i po raz pierwszy jej prośby 
zostają  wysłuchane.  Zawiera  pakt 
z  diabłem.  Będzie  żyła  wiecznie, 
lecz nikt nie będzie o niej pamiętał. 
Finałem tej umowy ma być oddanie 
duszy  szatanowi.  Co  roku, 

w  dniu  urodzin  kobiety,  diabeł  pod  postacią  męż
czyzny przychodzi do niej i pyta, czy jest gotowa na 
śmierć i potępienie. Przez trzysta lat żyje w samot
ności,  co  coraz  bardziej  ją  przytłacza 
i  zastanawia się nad zakończeniem swojej historii. 
Jednak jej życie diametralnie się zmienia po odwie
dzeniu  zwykłej  księgarni  w  Nowym  Jorku. 

kontaktu wybitnych jednostek z Bogiem
• irracjonalizmpoznawanie świata za pomocą środków 
pozarozumowych, wiary i intuicji
• metafizykaotwarcie na sfery obce dla ludzkiego umy
słu, pozazmysłowe
• fantastyka nadprzyrodzone zjawiska, stworzenia, 
miejsca
• indywidualizm poczucie wyjątkowości bohatera ro
mantycznego
• mesjanizm przypisywanie narodowi lub jednostce po
słannictwa podobnego do ofiary Chrystusa  Mesjasza, 
poświęcającego swoje życie dla dobra ludzi

W  polskim  romantyzmie  zdecydowanie  wyróżniło  się 
trzech naszych wieszczy: 
• Adam Mickiewicz, 
• Juliusz Słowacki 
• Zygmunt Krasiński. 
Ci  twórcy  przewidzieli  pewne  zdarzenia  z  przyszłości, 
przez  co  nazywamy  ich  tak  wzniosłym  i  szlachetnym 
mianem,  gdyż  wieszcz  to  tak  zwany  poeta  natchniony, 
prorok.Niektórzy  zaliczają  do  tego  grona  również 
Cypriana Kamila Norwida.

Romantycy  to  ludzie  posiadający  młodzieńczą  werwę. 
Poszukują  tej  jedynej, prawdziwej miłości,  rodem z  ide
ału  platońskiego,  Wielcy  patrioci  pałający  ogromnym 
uczuciem  do  swej  ojczyzny.  Osoby  czujące  wszystko 
1000 razy bardziej niż przeciętny człowiek. Zachwycają
cy się każdym promieniem zachodzącego słońca  i  każ

dym powiewem beztroskiego wiatru. To ludzie stojący na 
Mont  Blanc  niczym  Kordian.  Ludzie  posiadający  nie
okiełznaną  siłę  i  chęć  ocalenia  kraju  niczym  Konrad. 
Cierpiący  z  nieodwzajemnionej  miłości  niczym  Werter. 
Ludzie, których rozdziera ból całego świata, których do
tyka absolutnie każdy aspekt istnienia. Chcą wznieść się 
wysoko, aby poznać  tego, który obdarował  ich  tym nie
zwykłym  prezentem,  choć  niektórzy  uznają  to  za  prze
kleństwo.  Pytają  ze  łzami  w  oczach,  dlaczego  są 
skazani na wieczne poczucie marności. Oni  roziskrzają 
fascynującepromienie miłości. Rozpoczynają powstania. 
Piszą  inspirujące  dzieła,  które  podnoszą  na  duchu 
w ciężkich chwilach. Tworzą muzykę, która otula namięt
nością i daje natchnienie. Łamią wszelkie stereotypy. To 
ludzie pragnący bliskości i zrozumienia. 

Zastanówmy się więc, czy może sami nie jesteśmy taki
mi współczesnymi romantykami?

Na  koniec  drobna  polecajka  romantycznych  dzieł,  któ
rych  wstyd  nie  znać,  ponieważ  są  fantastyczne.

• „Cierpienia młodego Wertera” J.W. 
Goethe
• „Zabójcy” F. Schiller
• „Giaur” G.G. Bayron
• „ Wawerley” W. Scott
• „Kordian” J. Słowacki

NNaattaalliiaa  CChhaarryymmsskkaa
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Recenzja pierwszej rundy trylogii Hell pt.  ““SSttaarrtt  
aa   ffiirree””  autorstwa  Katarzyny  Barlińskiej  (Pi
zgacz)
 
Autorka  rozpoczęła  swoją  przygodę  z  pisar
stwem na bardzo popularnej w obecnych cza
sach  aplikacji  do  czytania  i  pisania  książek 
Wattpad.  Pierwsza  część  trylogii  została  opu
blikowana na Wattpadzie w 2017 roku i cieszy
ła  się  bardzo  dużą  popularnością. 
W  następnych  latach  Katarzyna  Barlińska  na
pisała  ciąg dalszy historii Victorii  i Nathaniela
głównych bohaterów Hell. W 2021  roku  tą  try
logią  zainteresowało  się  wydawnictwo  Editio 
i w 2022 roku pierwsza runda pierwszej części 

została  wydana  w  wersji  papierowej. 

Victoria  Joseline Clarkdziewczyna  jakich wie
le, uczennica  liceum w Culver City. Wychowa
na  w  dobrym  domu,  bystra,  ale  leniwa, 
spędzająca czas ze swoimi przyjaciółmi. W jej 
życiu  nie  było  niczego  szczególnego.

Nathaniel  Shey  przez  „lepszą”  część  miasta 
tacy  jak on byli  nazywani  „marginesem społe
czeństwa”. Pewny siebie, bezwzględny i bezu
czuciowy  chłopak,  który  jest  uczestnikiem 
nielegalnych  walk.  Z  tego  to  powodu  budził 
w ludziach strach.

Przedstawimy  w  skrócie,  o  czym  ta  książka 
jest,  ale  postaramy  się  Wam  nie  zaspoilero
wać. No to tak jak wspomniałyśmy, główna bo
haterka  to  przeciętna  dziewczyna  Victoria 
Clark,  która  pojawiła  się  w  złym  miejscu, 
w  złym  czasie  i  użyła  kilku  nieodpowiednich 
słów  do  nieodpowiedniej  osoby.  To  rozpętało 
piekło  w  życiu  bohaterki,  a  tym  piekłem  był   
arogancki, lecz niebywale przystojny, Nathaniel 
Shey.

Mamy nadzieję, że ten króciutki wstęp zachęci 
Was do przeczytania tej książki. Możecie nam 
uwierzyć na słowo, że ta historia to jedna z naj
lepszych  premier  książkowych  w  tym  roku! 

GGOORRĄĄCCOO  PPOOLLEECCAAMMYY!!!!!!

PP..SS  Chciałyśmy  jeszcze  dodać,  że Hell  to  nie 
jest pierwsza i ostatnia książka, którą napisała 
Katarzyna Barlińska, zachęcamy do wejścia na 
jej  Wattpada  i  zapoznanie  się  z  pozostałymi 
pozycjami.

MMaaggddaa  WWiitt  ii  IIzzaa  GGoołłyysskkaa

Nowopoznany  mężczyzna  jako  jedyny  zapamięta 
jej imię. 

Uważam,  że  „Niewidzialne  życie Addie  LaRue”  to
niesamowita opowieść o kobiecie, która chciała sa
ma  ułożyć  swoje  życie.  Umowa  dała  jej  to,  co 
chciała,  lecz  zabrała  o  wiele  więcej.  Samotność, 
która  ją otacza, sprawia, że może docenić wartość 
kontaktów  z  innymi  ludźmi,  przyjaźń,  czy  troskę 

o  drugiego  człowieka.  Fabuła  na  początku  rozwija 
się  powoli,  co  może  zniechęcić,  lecz 
warto czekać. 

„„CCzzyy   ssąąddzziisszz,,   żżee   żżyycciiee  mmaa   jjaakkąąkkoollwwiieekk  wwaarrttoośśćć,,   jjee
żżeellii  nniiee  zzoossttaawwiiaa  ssiięę  ppoo  ssoobbiiee  nniicczzeeggoo  nnaa  śśwwiieecciiee??””

OOcceennaa::  88//1100
MM..  SSeeppiioołłoo



11

Recenzja filmu
„„DDookkttoorr   SSttrraannggee   ww   mmuullttiiwweerrssuumm  
oobbłłęędduu””  (ang.  „DoctorStrange  in 
the  Multiverse  of  Madness”)to 
druga  część  przygód  Stephena 
Strange’a. Aby  przywrócić  świat 
do  normy  po  „otworzeniu  drzwi” 
do  tajemniczego  multiwersum, 
Strange szuka pomocy u potęż
nej  czarownicy,  członkini  Aven
gers  –  ScarletWitch,  czyli 
Wandy.  Jednakże  ona  po  stra
cie  wszystkich  swoich  najbliż
szych nie  jest skora do pomocy. 

Wanda, chcąc powrócić do swoich dzieci,  lecz w  innym 
uniwersum, stara się wykorzystać do  tego AmericęCha
vez – nastolatkę, która potrafi przemieszczać się pomię
dzy  różnymi  uniwersami.  Jest  jednak  pewien  problem. 
America  nie  umie  kontrolować  swojej  mocy,  więc  jedy
nym sposobem, aby Wanda osiągnęła swój cel,  jest za
bicie  nastolatki.  Czy  czarownica  postawi  na  swoim?

Wanda jest w tym filmie antagonistką. Po wydarzeniach 
z serialu „WandaVision” stała się posiadaczką mrocznej 

księgi  –  Darkhold,  dzięki  której  przeistoczyła  się  w mi
tyczną, bardzo potężną ScarletWitch. 

W filmie pojawia się wielu nowych bohaterów, ale także 
ci, których znamy  już z  innych produkcji MarvelStudios. 
Reżyser Sam Raimi, który słynie z horroru „Martwe zło”, 
równieżdo  tego  filmu  dodał  szczyptę  grozy,  czyli  kilka 
scen zawierających jumpscare’y, głośne dźwięki, strasz
ne  obrazy.  Jest  to  coś  nowego w Marvel’u,  co  dla  nie
których  może  okazać  się  niemałym  zdziwieniem,  ze 
względu na kategorię PG13. 

Według mnie ten film wniósł powiew świeżości do MCU. 
Mimo  mieszanych  opinii  krytyków,  ja  polecam  go  do 
obejrzenia.  Nawet  jeśli  my  –  widzowie  nie  dostaniemy 
wszystkiego,  czego oczekiwaliśmy,  to być może zmieni 
się to w przeciągu kilku najbliższych lat, ponieważ zgod
nie  ze  sceną  po  napisach  (uwaga  spoiler!!)  Doktor 
Strange powróci.

OOcceennaa  ooggóóllnnaa::  77//1100
AA..  SSiittaarrsskkaa

Premiery filmowe
FFiillmmyy  nnaa   llaattoo  22002222   jjuużż  rroozzppaallaajjąą  wwyyoobbrraaźźnniięę  kkiinnoommaannóóww,,  
aa  mmyy   ppoorrzząąddkkuujjeemmyy   ddllaa  WWaass   wwiieeddzzęę   ii   uuddoossttęęppnniimmyy   nniiee
zzaassttąąppiioonnyy  kkaalleennddaarrzz  pprreemmiieerr  kkiinnoowwyycchh..

Jesteśmy  pewne,  że  każdy 
chociaż  raz  słyszał  o  filmach 
„Jurassic  World”,  a  więc  naszą 
pierwszą  propozycją    jest  „„JJuu
rraassssiicc   WWoorrlldd   DDoommiinniioonn””  w  reży
serii  Colin  Trevorrow.  Ma  on 
zamknąć  trylogię,  kontynuując 
wydarzenia,  jakie  rozgrywały 
się  w  „Jurassic  World”  (2015) 
oraz  „Jurassic  World:  Fallen 
Kingdom” (2018). Jest  to defini
tywnie  film  dla  fanów  filmów 
science fiction. 

DDAATTAA  PPRREEMMIIEERRYY::  1100  cczzeerrwwccaa  

„„MMiinniioonnkkii::   WWeejjśścciiee   GGrruu””   w  reży
serii  KyleBalda.  Można  by  za
cząć  od  tego,  że  ten  film  to 
z  kolei  coś  dla  najmłodszych. 
Jednak,  czy  nie  jest  tak,  że  Mi
nionki  mają  wielu  sympatyków 
również  wśród  starszych  wi
dzów?  Przyjmijmy  więc,  że  „Mi
mionki:  Wejście  Gru”  to  jedna 
z  tych propozycji,  która spodoba 
się  każdej  kategorii  wiekowej. 

DDAATTAA  PPRREEMMIIEERRYY::  11  lliippccaa  22002222

„„AAvvaattaarr   22””   w  reżyserii  Jamesa 
Camerona  to  druga  część  wiel
kiego hitu z 2009. Można powie
dzieć,  że  mimo  upływu  lat, 
„Avatar”  otwiera  listę  najbardziej 
dochodowych  filmów  w  historii 
kina. Możemy więc śmiało liczyć, 
że  druga  część  również  pozy
tywne nas zaskoczy.

DDAATTAA  PPRREEMMIIEERRYY::  1166  ggrruuddnniiaa  
22002222

„„CCzzaarrnnyy   tteelleeffoonn””  w  reżyserii 
Scotta  Derricksona.  Jeżli  dla 
Ciebie horror to nieco inne sko
jarzenia niż biegajżcy  i niezwy
ciężony  do  ostatnich  minut 
morderca  oraz  nieustanny  roz
lew krwi, „Czarny telefon” może 
być  w  tym  roku  jedną  z  lep
szych  propozycji  w  swoim  ga
tunku. 

DDAATTAA  PPRREEMMIIEERRYY::  2255  wwrrzzeeśśnniiaa

Te  filmy  zapewne  przyciągną  widzów  do  kin  i  każdy 
znajdzie dla siebie coś interesującego.

  MMaaggddaa  WWiitt  ii  IIzzaa  GGoołłyysskkaa
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Niezbędnik wakacyjny
JJaakk  wwiiaaddoommoo,,wwaakkaaccjjee  ttoo  ookkrreess  wwoollnnyy  oodd  nnaauukkii  oorraazz  cczzaass  
ooddppoocczzyynnkkuu..   NNiieekkttóórrzzyy   zzaammiieerrzzaajjąą   ssppęęddzziićć   jjee   nnaa   śśwwiiee
żżyymm  ppoowwiieettrrzzuu,,   iinnnnii  ww  ddoommuu..  JJeeżżeellii   jjeeddnnaakk  zzddeeccyydduujjeemmyy  
ssiięę   wwyyjjśśćć   nnaa   zzeewwnnąąttrrzz,,   mmuussiimmyy   ppaammiięęttaaćć   oo   ppeewwnnyycchh  
nniieezzbbęęddnnyycchh   rrzzeecczzaacchh,,   kkttóórree   wwaarrttoo   zzaabbrraaćć   zzee   ssoobbąą..  

Mogą to być na przykład:
1) nakrycie głowy np.: kapelusz czy czapka z daszkiem
Z pewnością będą one chroniły nasze głowy przed pro
mieniami UV, nadmiernym przegrzaniem oraz osłaniały 
oczy przed oślepiającym słońcem.

2) butelka z wodą
Latem,  zwłaszcza  podczas  upałów, 
wskazane jest picie dużej ilości płynów. 
Dzięki  nim  zadbamy  o  odpowiednie 
nawodnienie  naszego  organizmu.

Kiedy jednak decydujemy się na dłuższy wyjazd, trzeba 
zabrać:
1) apteczkę
Powinny  się  w  niej  znaleźć  pla
stry,  płyn do odkażania  ran,  ban
daże,  leki  przeciwbólowe,  itp. 
Dzięki nim będziemy mogli w krót
kim  czasie  pomóc  sobie  lub  in
nym osobom.

2) ładowarka lub powerbank
Warto  je zabrać ze sobą, ponieważ dzięki nim możemy 
naładować swoje komórki, aparaty fotograficzne, tablety 
lub laptopy, które mogą przydać nam się w późniejszym 
czasie.

Wakacyjne zagrożenia
WWaakkaaccjjee   ttoo  cczzaass  bbeezzttrroosskkii   ii   sswwoobbooddyy,,  aallee   tteeżż  ookkrreess,,   kkiiee
ddyy   bbaarrddzziieejj   jjeesstteeśśmmyy   nnaarraażżeennii   nnaa   rróóżżnnee   nniieebbeezzppiieecczzeeńń
ssttwwaa..   ZZaanniimm   uuddaacciiee   ssiięę   nnaa   lleettnnii   wwyyppoocczzyynneekk,,  
pprrzzeecczzyyttaajjcciiee  oo   ttyymm,,   jjaakk  ssoobbiiee  rraaddzziićć  ww  rróóżżnnyycchh   ttrruuddnnyycchh  
ssyyttuuaaccjjaacchh..

1.Latem  jesteśmy  nara
żeni  na  użądlenia  owa
dów: szerszeni, pszczół, 
os.  Szczególnie  niebez
pieczne  mogą  być  użą
dlenia  szerszeni,  które 
atakują  nagle,  nawet 

niedrażnione, a ich jad zawiera związki, które uszkadza
ją nerki  i wywołują  rozpad krwinek. Po ukąszeniu przez 
szerszenia należy jak najszybciej skontaktować się z le
karzem. Użądlenie  os  i  pszczół może być  szczególnie 
niebezpieczne dla osób uczulonych. 

2.W  Polsce  kleszcze  są  dość  powszechne,  występują 
w  górach  i  nad  morzem,  a  także  w  centrach  miast, 
w  parkach  i  ogrodach.  Lubią  wilgotny  i  gorący  klimat. 
Mierzą do 5 mm. Ukąszenie przez kleszcza nie  jest bo
lesne,  ale może przenosić  groźne dla  człowieka  choro
by:  odkleszczowe  zapalenie  mózgu  oraz  boreliozę. 
Usuwając kleszcza, pamiętajmy, aby wyciągnąć całego 
pasożyta, razem głową.

3.Większość  siniaków  i  stłuczeń  goi  się  samoistnie  do 
10 dni, ale jeśli siniak jest rozległy i z dużym obrzękiem, 
należy  skorzystać  z  porady  lekarza.  Szczególnie  nie

bezpieczne  są  stłucze
nia  głowy,  mogące 
powodować  krwiaki 
i  uszkodzenie  kości 
czaszki  zagrażające 
życiu.  Niebezpieczne 
są  upadki  na  biodro, 
czy  kolano,  które  skut

kują złamaniem, uszkodzeniem łękotki i tzw. wodą w ko
lanie.  Jeśli  dojdzie  do  uszkodzenia  skóry,  ranę 
każdorazowo należy przemyć zimną wodą i zdezynfeko
wać. 

4.Nie  należy  przesa
dzać  z  opalaniem,  bo 
nasze  wakacje  mogą 
zamienić  się  w  kosz
mar:  przegrzanie  orga
nizmu,  udar  słoneczny, 
gorączka  i  bąble  na 
skórze  nie  zapewnią  nam  odpoczynku.  Szczególnie 
trzeba  uważać  na  małe  dzieci,  u  których  skóra  łatwiej 
ulega poparzeniu. Poparzenia słoneczne w dzieciństwie 
mogą być przyczyną powstania czerniaka w wieku doro
słym. 

5.Latem  częściej  zdarza
ją  się  podtopienia  i  uto
nięcia.  Najważniejsze 
podczas  udzielania  po
mocy  tonącemu  jest  wy
ciągnięcie  go  z  wody 
(rzucenie  liny,  koła,  za
wiadomienie  ratownika) 

i  niedopuszczenie  do  "oddychania"  wodą    jeszcze 
w wodzie można próbować sztucznego oddychania. Po 
wyciągnięciu na brzeg należy próbować przywrócić od
dech oraz ułożyć tonącego w pozycji bocznej ustalonej 
i czekać na przyjazd odpowiednich służb. Każdy podto
piony, który choć na chwilę wciągnął wodę do płuc, musi 
pozostać  pod  obserwacją w  szpitalu  przez  24  godziny.

MMaarrlleennaa  GGaajjeekk
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Kultowe polskie komedie
SSąą   ffiillmmyy,,   kkttóórree   nniiggddyy   nniiee  
pprrzzeessttaajjąą   śśmmiieesszzyyćć   ii   ddoo
ssttaarrcczzaaćć   rroozzrryywwkkii..   MMaamm  
nnaa   mmyyśśllii   kkuullttoowwee   ppoollsskkiiee  
kkoommeeddiiee,,   kkttóórree   pprrzzeeddssttaa
wwiięę  ppoonniiżżeejj..  ZZaacchhęęccaamm  ddoo  
iicchh   oobbeejjrrzzeenniiaa,,   bboo   nnaalleeżżąą  
ddoo  kkllaassyykkii  ffiillmmoowweejj..

,,,,SSaammii   sswwooii””  to polska komedia obyczajowa, w reżyserii 
Sylwestra Chęcińskiego, która swoją premierę miała 15 
września 1967 roku. Opowiada historię dwóch zwaśnio
nych  rodów  –  Kargulów  i  Pawlaków. Akcja  rozpoczyna 
się, gdy Jaśko Pawlak powraca z wieloletniego pobytu 
w Ameryce,  gdzie  wyemigrował  po  zemście  dokonanej 

na  Kargulu.  Pomimo  iż  produkcja  ma  już  swoje  lata 
i większość widzów miało okazję, by się z nią zapoznać, 
uważam, że jest to film nadal tak samo zabawny i godny 
uwagi, jak za czasów swojej premiery. Nie tylko mamy tu 
do czynienia z oryginalną,  rzadko spotykaną współcze
śnie  fabułą,  ale  także  ze  wspaniałą  grą  aktorską,  cha
rakterystyczną  dla  tamtego  okresu. Andrzej  Mularczyk, 
będący autorem scenariusza, perfekcyjnie oddał polski, 
nietuzinkowy  humor,  a  także  za  fasadą  komedii  skłonił 
widza  do  refleksji  na  temat  niektórych  z  narodowych 
przywar,  które,  mimo  upływu  czasu,  nadal  są  obecne 
w codziennym życiu Polaków.

OOcceennaa::  99//1100

Komedia  obyczajowa  pt.  ,,,,NNiikkooddeemm   DDyyzzmmaa”” w  reżyserii 
Jana  Rybkowskiego  w  zabawny  sposób  przedstawia 
drogę tytułowego bohatera: od aspirującego muzyka ko
medianta,  do  jednego  z  najważniejszych  urzędników 
w państwie. Film ten nie tylko przeniesie nas do polskich 
realiów  lat 50., ale  także  rozbawi błyskotliwymi dialoga
mi i kultowymi hasłami przewodnimi głównego bohatera
.Produkcja  ta  powstała  na  podstawie  książki  napisanej 
przez  Tadeusza  DołęgęMostowicza,  która  nosiła  ty
tuł:  ,,Kariera  Nikodema  Dyzmy”.  Oprócz  adaptacji 
z  1956  r.  ukazał  się  również  serial  oraz  film 
z 2002r.  ,,Kariera Nikosia Dyzmy”, w którym główną ro
lę  gra  Cezary  Pazura.Do  ,,Kariery  Nikodema  Dyzmy” 
nawiązuje  również  Jacek  Kaczmarski  w  piosence 
o takim samym tytule. Oglądając teraz ,,Nikodema Dyz

mę”,  należy  wziąć  po 
uwagę, że od czasu pre
miery  tej  produkcji 
znacznie  zmienił  się  za
równo  humor,  jak 
i sposób kręcenia filmów 
czy  gry  aktorskiej.  Nie
których  widzów  te  różnice  mogą  zniechęcić,  jednak   
według mnie   warto obejrzećtę komedię –  jeśli  nie dla 
samej  fabuły,  to  przynajmniej  dla  głównego  bohatera, 
który  odegrał  znaczącą  rolę  w  polskiej  popkulturze.

OOcceennaa::  77//1100
MMaałłggoossiiaa  WWiicchhaa

Kącik muzyczny
,,Wciąż żywe"

MMoożżee  ssiięę  wwyyddaawwaaćć,,  
żżee  ppęędd  tteecchhnnoollooggiicczz
nnyy  ii  sskkłłoonnnnoośśćć  lluuddzzii  
ddoo  wwyybbiieerraanniiaa  rrzzeecczzyy  
łłaattwwiieejj  ddoossttęęppnnyycchh,,  
pprroossttsszzyycchh  ww  oobbssłłuu
ddzzee  cczzyy  wwyyggooddnniieejj
sszzyycchh,,  wwyyppaarrłł  nnaa  
zzaawwsszzee  rrzzeecczzyy  zz  dduu
sszząą,,  ttaakk  jjaakk  nnaa  pprrzzyy
kkłłaadd  ppaappiieerroowwee  
kkssiiąążżkkii  cczzyy  ppłłyyttyy  wwii
nnyylloowwee..

Popularność  winyli 
zawsze  była  duża 
i  stale  rośnie,  prze

żywają  one  swój  renesans. Analogowy  zapis  mu
zyczny ma swój niepowtarzalny klimat, którego nie 
da  się  zastąpić  muzyką  cyfrową.  Cała  otoczka, 
dzięki  której  muzykę  puszczoną  z  winyla  odbiera 
się zupełnie inaczej, jest niesamowita. Kiedy mamy 
do czynienia z  taką ogromną płytą  i okładką, spra
wia  to wrażenie dzieła sztuki. Chłonie się  tę muzy

kę  w  zupełnie  inny  sposób,  ponieważ  samej 
czynności  słuchania  towarzyszy  cały  rytuał,  czyli 
najpierw musimy wyciągnąć płytę z okładki,  która 
z reguły ma bardzo ciekawą grafikę, co oczywiście 
tworzy szczególną oprawę. Trzeba  też o nią dbać, 
czyli  przecierać  ją  z  kurzu,  żeby  szum  nie  był  za 
duży podczas odsłuchiwania oraz żeby piosenki nie 
przeskakiwały w  trakcie. Cały  ten  rytuał,  czyli wło
żenie płyty,  odpalenie  jej, w przypadku,  kiedy ktoś 
nie ma  automatycznego  gramofonu, włożenie  igły, 
na  koniec  jeszcze  pierwsze  pęknięcie  i  zaczyna 
się.  Tutaj  widać  najważniejszą  różnicą między  cy
frowymi zapisami a płytami. Kiedy słuchasz winyla, 
to  chłoniesz  całą  płytę  od  początku  do  końca,  nie 
ma możliwości przewijania, zatrzymywania w poło
wie.  Płyta  traktowana  jest  jako  całe  dzieło,  opo
wieść.  To  właśnie  za  każdą  rysą,  szmerem, 
tykaniem czy zakłóceniem kryje się pewna historia, 
którą artysta chciał nam przekazać. Nie zawsze no
we znaczy lepsze. Nie zapominajmy o rzeczach tak 
bardzo angażujących, inspirujących i prawdziwych 
w swojej użyteczności.  

JJuulliiaa  PPooddssiiaaddłłyy
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Związki w tej samej klasie nie mają sensu
Liceum  to  czas,  gdy  człowiek  rozpoczyna 
pierwsze miłosne relacje. Niektórzy próbują 
swoich  sił  już  w  podstawówce,  jednak  nie 
jest  to  ani  trwałe,  ani  mądre.  Nie  mniej, 
w szkole średniej również można popełniać 
błędy.  Jednym  z  nich  mogą  być  związki 
osób,  które  chodzą  do  jednej  klasy.

Myśląc  o  tym,  dlaczego  tak  jest  i  w  ogóle 
skąd taka opinia, do głowy przyszło mi wie
le przykładów. Pierwszym z nich  jest  sam 
w  sobie  dyskomfort.  Można  wyróżnić  dwa 
rodzaje  dyskomfortu:  zewnętrzny 
i porozstaniowy. Ten pierwszy dotyczy osób 
będących w klasie, którzy na wszystko mu
szą  patrzeć.  Niestety,  coraz  częściej  lu
dziom  brakuje  zahamowania,  co  widoczne 
jest na szkolnych korytarzach. Nie wiem jak 
inni, ale ja nie mam ochoty oglądać tego na 
korytarzach, a co dopiero w klasie. Po pro
stu  trzeba  wiedzieć,  co,  gdzie  i  jak  robić. 
Drugi  rodzaj  dyskomfortu występuje wtedy, 
gdy  związek  dobiega  końca.  Obie  osoby 
nagle  przestają  się  znać,  są  sobie  obce. 
Nie  jest  to  bolesne  dla  pozostałej  części 
klasy,  jednak  dla  osób,  które  byłyby  do
tknięte  takim  przypadkiem,  może  być  na
prawdę ciężkie. 

Oczywiście każdy może mieć swoje zdanie, 
opinii  jest  wiele,  jednak  teraz  przyszło  mi 
do głowy świetne porównanie. Beton zasty
gnięty jest twardy, wręcz nierozłączny. Wła
śnie  tak  wyglądają  pary  w  jednej  klasie. 

Nierozłączne dwa ciała, które wszystko  ro
bią razem lub, co gorsza, jedno robi coś za 
drugie.  Razem  są  cały  czas,  ogólnie, 
w  szkole,  w  klasie,  nawet  w  ławce. 
W  zasadzie  nie  potrzebują  znajomych  czy 
przyjaciół  –  są  bowiem  samowystarczalni. 
Co więcej, powstaje wokół nich bańka, któ
rej  przebić  nie  można,  a  w  jej  wnętrzu 
panuje zazdrość level pro.

Naprawdę,  już  lepiej poszukać w  innej kla
sie, na innym roczniku, serio. Człowiek sam 
może  na  tym  ucierpieć,  a  co  więcej  cierpi 
cała  społeczność,  która  widzi  wszystkie 
sceny,  od  miłosnych  do  cierpienia.  Nawet 
plusem partnera z innej klasy jest względna 
różnica zainteresowań. Możemy rozmawiać 
o swoich pasjach, a nie cały czas o tym sa
mym. 

Podsumowując,  zapewne  zdarzają  się wy
jątki, które wychodzą poza stereotypy. Wy
jątki  jednak  potwierdzają  regułę 
i  utwierdzają  ludzi  w  tym  przekonaniu.  Je
żeli  ktoś  jednak bardzo chce zapoznać się 
z  osobą  ze  swojej  klasy,  to  niech 
zmieni profil, albo tylko „spróbuje”.

MMiikkoołłaajj  SSzzcczzyyggiieełł
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Domowe spa
MMaasseecczzkkii   ddoommoowweejj   rroobboottyy   ssąą   bbaarrddzzoo   pprroossttee  
ww   pprrzzyyggoottoowwaanniiuu..   SSkkuutteecczznnoośśćć   iicchh   ddzziiaałłaanniiaa   jjeesstt   rróówwnniiee  
wwyyssookkaa   jjaakk   ii   ddrrooggeerryyjjnnyycchh   pprroodduukkttóóww..   JJaakk   jjee   zzrroobbiićć??

11..  MMaasseecczzkkaa  zz  bbaannaanneemm  ii  aawwookkaaddoo
Awokado  ma  działanie  nawilżające,  natomiast  banan 
łagodzi podrażnienia na twarzy.
Składniki:
 banan
 pół awokado
 2 łyżki jogurtu naturalnego
Przygotowanie:
Obieramy  owoce.  Dodajemy  wszystkie  składniki  do 
siebie,  następnie  je  dokładnie  miksujemy.  Maseczkę 
nakładamy na oczyszczoną skórę  twarzy na 15 minut, 
po czym zmywamy letnią wodą.

22..  MMaasseecczzkkaa  zz  mmaalliinn  ii  mmiioodduu
Maliny  zawierają  witaminę  C,  która  pomaga 
w regeneracji skóry, natomiast miód  ją  idealnie nawilża.
Składniki:
 pół szklanki malin
 łyżka miodu
 łyżka oliwy z oliwek
Przygotowanie:
Myjemy  dokładnie  świeże  maliny,  następnie  je 

rozgniatamy widelcem. 
Dodajemy do nich miód 
oraz oliwę z oliwek. 
Wymieszane składniki 
nakładamy na 
oczyszczoną skórę twarzy 
na 15 minut. Zmywamy 
letnią wodą.

33..  MMaasseecczzkkaa  zz  mmiioodduu
Miód działa nawilżająco oraz łagodzi podrażnienia 
skórne.
Składniki:
 2 łyżki miodu
 2 łyżki ciepłego mleka
Przygotowanie:
Do  podgrzanego  mleka 
dodajemy miód. Po dokładnym wymieszaniu nakładamy 
na  oczyszczoną  skórę  twarzy  na  2030  minut. 
Zmywamy letnią wodą.

Jeśli  chcemy, aby efekty ze stosowania  tych maseczek 
były  rzeczywiście  zadowalające,  należy  stosować  je 
regularnie  2  razy  w  tygodniu.  Cera  będzie  zadbana, 
a my pewni, że dostarczyliśmy jej wyłącznie naturalnych 
składników.

Harmonogram koncertów wakacje 2022
LLaattoo,,   wwaakkaaccjjee,,   ddłłuużż
sszzee  ddnnii   ii   cciieeppłłee  nnooccee  
oorraazz   ppoocczzuucciiee   bbeezz
ttrroosskkii..   PPoo   ddłłuuggiieejj,,  
mmrrooźźnneejj   zziimmiiee  
ii   cchhłłooddnneejj   wwiioośśnniiee  
oorraazz   cciięężżkkiimm   rrookkuu  
sszzkkoollnnyymm   ww   kkoońńccuu  

nnaassttaajjee   cczzaass   ooddppoocczzyynnkkuu   ii   zzaabbaawwyy..   JJaakk   nnaajjlleeppiieejj  
mmoożżnnaa  ggoo  wwyykkoorrzzyyssttaaćć??  SSuuppeerr  ppoommyyssłłeemm   jjeesstt  uuddaa
nniiee   ssiięę   nnaa   śśwwiieettnnyy   kkoonncceerrtt   uulluu
bbiioonneeggoo  aarrttyyssttyy  cczzyy  zzeessppoołłuu..

Poniżej znajdziecie harmonogram koncertów w na
szym województwie w miesiącach letnich. Niestety, 
świętokrzyskie  nie  jest  zbyt  często  odwiedzane 
przez światowej sławy artystów,  jednak  takich kon

certów znajdziemy wiele w największych z polskich 
miast.

1111..0066 koncert Viki Gabor w Bałtowie
1177..0066 koncert zespołu HAPPYSAD  w Bałtowie
1199..0066 Brodka Kielce
2244..0066 Kielecka Gala Disco Polo
2266..0066 Koncert Sarius/Tadek Ostrowiec Świętokrzy
ski
2266..0066  ii  2299..0088 Festiwal Kolorów Kielce
0099..0077 koncert zespołu Ich Troje Kielce
0099..0077 koncert Sarsaw Bałtowie
0033..0099 Hip Hop Festiwal Kielce
1166..0099 koncert zespołu Lady Pank Kielce
1177..0099 Koncert Piotr Rubik Kielce

JJuulliiaa  KKaappssaa
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Ciekawe miejsca w województwie świętokrzyskim
JJeeśśllii   zzaassttaannaawwiiaasszz   ssiięę,,   ggddzziiee   mmoożżeesszz   ssiięę   wwyybbrraaćć   ppoodd
cczzaass   zzbblliiżżaajjąąccyycchh   ssiięę   ddnnii   wwoollnnyycchh,,   oottoo   lliissttaa   kkiillkkuu   pprrooppoo
nnoowwaannyycchh   aattrraakkccjjii   ii   zzaabbyyttkkóóww   nnaasszzeeggoo   rreeggiioonnuu..

11..  ZZaammeekk  KKrrzzyyżżttooppóórr  
ww  UUjjeeźźddzziiee
Zamek  ten  ma  bar
dzo  ciekawą  historię 
i  architekturę,  które 
możesz  poznać  wy
bierając  się  tam.  Od 
pewnego  czasu  nie

zwykle  popularną  formą  oferowaną  przez  tę  instytucję 
jest  zwiedzanie  nocne,  podczas  którego  czeka  na Cie
bie wiele atrakcji. Nieopodal warto odwiedzić nowopow
stałą Osadę Neolityczną w Kopcu. 

22..  CCeennttrruumm  KKuullttuurroowwooAArrcchheeoollooggiicczznnee  ww  NNoowweejj  SSłłuuppii
Centrum  skrywa  rekonstrukcję  starożytnej  osady 
z pierwszych wieków naszej ery. W sierpniu w tym miej
scu odbywają się Dymarki. Jest to kilkudniowa impreza, 
o  której  więcej  dowiesz  się  na  stronie  www.dymarki.pl. 
Centrum  oferuje  również  udział  w  warsztatach  antycz
nych rzemiosł i questing po osadzie. 

33..  KKoommpplleekkss  ŚŚwwiięęttookkrrzzyysskkaa  PPoollaannaa
Kompleks  Świętokrzyska  Polana  znajduje  się  w  miej
scowości Chrusty, obok Kielc. To miejsce doskonałe dla 
całych  rodzin.  Główną  jego  atrakcją  jest  Oceanika  – 
ekspozycja  z  wielkimi  akwariami,  z  najbogatszą  wysta

wą zwierząt wodnych w Polsce. 

44..  ŻŻyywwee  MMuuzzeeuumm  PPoorrcceellaannyy  ww  ĆĆmmiieelloowwiiee
Żywe  Muzeum  Porcelany  to 
coś  więcej  niż  eksponaty.  To 
opowieść  o wspaniałej  porce
lanie  i  o  200letniej  tradycji 
związanej  z  jej wyrobem. Mu
zeum oferuje warsztaty porce
lanowe,  wypicie  kawy  lub 
herbaty z ręcznie malowanych 
porcelanowych  filiżanek. 
W  dość  nietypowym  miejscu, 

jakim  jest  stary  22metrowy  piec,  obejrzeć można  film 
o Ćmielowie.

55..  MMuuzzeeuumm  AArrcchheeoollooggiicczznnee  ii  RReezzeerrwwaatt  „„KKrrzzeemmiioonnkkii””
Krzemionki,  to  najciekawszy  zabytek  archeologiczny 
Polski, a jednocześnie jeden z najcenniejszych na świe
cie  pradziejowego  górnictwa.  Turyści  mogą  podziwiać 
architekturę wyrobisk, wędrując podziemną  trasą o dłu
gości prawie 500 m. W 2019 r. miejsce to zostało wpisa
ne  na  Listę  Światowego  Dziedzictwa  UNESCO.

Pamiętaj, aby przed wyjazdem sprawdzić aktualne dni 
i godziny otwarcia danego miejsca!    
Udanego pobytu!

AA..SSiittaarrsskkaa

Nowinka technologiczna
EEnnggiinneeeerreeddAArrttss,,   bbrryyttyyjjsskkii  
pprroojjeekkttaanntt   ii   pprroodduucceenntt   hhuu
mmaannooiiddaallnnyycchh   rroobboottóóww,,   nniiee
ddaawwnnoo   zzaapprreezzeennttoowwaałł     
sswwoojjee   nnaajjnnoowwsszzee   ddzziieełłoo..  RRoo
bboott,,   zzwwaannyy  AAmmeeccaa,,  ppookkaazzuujjee  
mmoożżlliiwwoośśccii   ww   zzaakkrreessiiee   oodd
ttwwaarrzzaanniiaa   nniieezzwwyykkllee   rreeaallii

ssttyycczznneejj  lluuddzzkkiieejj  mmiimmiikkii  ttwwaarrzzyy..

Na początku  filmu Amecawydaje się  „budzić”, ponieważ 
jej twarz, gdy otwiera oczy, wyraża mieszankę zmiesza
nia  i  frustracji.  Kiedy  robot  zaczyna  patrzeć  na  swoje 
dłonie  i ramiona, otwiera usta  i unosi brwi w zdumieniu. 

Na końcu filmu Ameca uśmiecha się i wyciąga powitalną 
dłoń w kierunku widza. Trzeba przyznać, że wygląda to 
niezwykle  imponująco w zakresie mimiki  twarzy  robota.

Ameca  jednak nie chodzi, ani nie  robi  innych sztuczek. 
EngineeredArts  przyznaje,  że  robot  obecnie  nie  jest 
w  stanie  chodzić,  chociaż  twórcy  planują  dać  mu  tę 
umiejętność w przyszłości. Jeśli chodzi o to, czy Ameca 
działa przy użyciu sztucznej inteligencji, EngineeredArts 
wyjaśnia, że pozostawia możliwości AI programistom — 
firma po prostu tworzy ultrarealistyczne ciała.

PPaauulliinnaa  AAnnddzzeell

Piłkarskie podsumowanie sezonu
OOllbbrrzzyymmiiee   eemmooccjjee   ww   ppiiłłkkaarrsskkiimm   śśwwiieecciiee   ddoobbiieeggłłyy   kkoońńccaa..  
NNaajjppooppuullaarrnniieejjsszzee   lliiggii   zzaakkoońńcczzyyłłyy   jjuużż   sswwoojjee   rroozzggrryywwkkii..  
CCoo   pprraawwddaa,,   ww   nniieekkttóórryycchh   kkrraajjaacchh   sseezzoonn   jjeesszzcczzee   ttrrwwaa,,  
jjeeddnnaakk   ttoo,,   ccoo   nnaajjcciieekkaawwsszzee   ww   ppiiłłccee   nnoożżnneejj,,   jjuużż   wwiieemmyy..  

Przegląd  zaczniemy  od Anglii  i  najlepszej  ligi  świata  – 
Premier League. Mistrzem kraju został Manchester City, 
który  obronił  tytuł.  Walka  o  pierwsze  miejsce  rozstrzy
gnęła  się  w  ostatniej  kolejce,  a  drużyna  z  niebieskiej 
części  Manchesteru  na  koniec  stawki  zdobyła  jeden 

punkt więcej  od  Liverpoolu. Co  ciekawe,  rzutem na  ta
śmę w lidze utrzymało się Leeds United, gdzie występu
je  reprezentant  Polski  –  Mateusz  Klich.  W  Hiszpanii 
sezon nie był aż tak emocjonujący. Real Madryt zapew
nił sobie mistrzostwo już kilka kolejek przed końcem roz
grywek.  Niezadowoleni  z  przebiegu  całego  sezonu 
mogą być jednak kibice FC Barcelony. Zespół z Katalo
nii przez większość sezonu prezentował się bardzo sła
bo.  Na  szczęście  dla  drużyny  i  kibiców  udało  im  się 
zająć miejsce w pierwszej czwórce, co gwarantuje grę 
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w Lidze Mistrzów. Już bez większych zaskoczeń sezon 
zakończył  się  za  naszą  zachodnią  granicą  w  Niem
czech. Tam już kolejny raz z rzędu po tytuł sięgnął Bay
ern  Monachium  z  Robertem  Lewandowskim  na  czele. 
Polak jest ostoją ofensywy „Bawarczyków” oraz gwaran
cją  bramek.  Niepewna  jest  jednak  przyszłość  Roberta 
w Bayernie. Po  ostatnim meczu  kolejki  z Wolfsburgiem 
pożegnał się on z kibicami. Jak na razie, klub nie prze
dłużył z nim kontraktu, który wygasa już za rok. Jak wie
my,  mimo  wieku,  Lewandowski  to  napastnik  klasy 
światowej. Czy więc już tego lata jakiś inny klub będzie 
chciał kupić polskiego napastnika? 

Emocje  do  ostatniej  kolejki  zobaczyliśmy  na  Półwyspie 
Apenińskim, gdzie w  rozgrywkach Serie A mistrzem zo
stał AC Milan. Po latach ciągłej dominacji Juventusu,sy
tuacja na arenie we Włoszech zmienia się od tej sprzed 
dekady. Rok temu mistrzem został Inter Mediolan, teraz 
rywal zza miedzy  AC Milan. Rywalizacja we włoskiej pił
ce  wyrównała  się.  Choć  grupa  ekspertów mówi,  iż  liga 
włoska  jest  nudna  i  nie  da  się  jej  oglądać,  to  poprzez 
aktualną  sytuację  i  względnie  podobne  szanse  na  mi
strzostwo dla kilku drużyn, Serie A stała się ciekawsza. 
Na  koniec  przeglądu  sezonu  zahaczamy  o  Francję. 
W kraju Napoleona króluje niezmiennie PSG, które o ty
tuł było bardzo spokojne. Na przestrzeni ostatnich lat był 

to najsłabiej wywalczony  tytuł, ponieważ zespół z Pary
ża  zanotował  kilka  wpadek,  które  nie  powinny  mieć 
miejsca.  Polaków  cieszy  natomiast  fakt,  że  wicemi
strzem został Olimpique Marsylia, którego zawodnikiem 
jest Arkadiusz Milik. Co więcej, o wicemistrzostwie Mar
sylii  zadecydował  remis  AS  Monaco  z  Lens.  Jedną 
z bramek dla zespołu RCLenszdobył Przemysław Fran
kowski. 

Wisienką na torcie jest nasza rodzima liga. W Ekstrakla
sie mistrzem został Lech Poznań. „Kolejorz” upragniony 
tytuł  zdobył  w  setną  rocznicę  powstania  klubu.  Na  po
dium  znalazł  się  również  Raków  Częstochowa,  który 
drugi raz z rzędu zdobył wicemistrzostwo Polski. Brązo
wy medal  przypadł  natomiast  Pogoni  Szczecin. W  tym 
sezonie na całej  linii zawiodła Legia Warszawa. Zeszło
roczny  mistrz  Polski  rundę  jesienną  zakończył 
w  strefie  spadkowej.  Dawno  nie  widzieliśmy  tak  słabej 
formy w drużynie ze stolicy. Do Ekstraklasy po ośmiu la
tach  przerwy  wraca  natomiast  bardzo  utytułowany  Wi
dzew  Łódź.  Klub  po  wielkiej  reaktywacji  ponownie 
zagości  w  najlepszej  lidze  w  kraju.  Przypomnijmy,  że 
Widzew Łódź to pierwsza polska drużyna, która zakwali
fikował się do Ligi Mistrzów. Na chwilę zajrzymy jeszcze 
do  klubów  z  naszego województwa.  Szansę  na  awans 
do  Ekstraklasy  wciąż  ma  Korona  Kielce.  „Koroniarze" 
walkę  o  elitę  stoczą  w  barażach,  bowiem  zajęli  oni 
czwarte miejsce w 1 Lidze. O awans z 3 do 2 Ligi wciąż 
walczy ŁKS Łagów, który pozostaje w ścisłej czołówce 
i może sprawić sporą niespodziankę. 

Miejmy  nadzieję,  że  oba  zespoły  awansują  do wyższej 
klasy  rozgrywkowej,  a  kolejny  sezonu  piłkarski  w  Pol
sce, ale też za granicą będzie bardzo interesujący.

MMiikkoołłaajj  SSzzcczzyyggiieełł

Kuchnia na wakacje
DDłłuuggiiee  cchhrruuppiiąąccee  ffrryyttkkii

Składniki:
• 56 ugotowanych 
ziemniaków
• sól 
• pieprz
• papryka
• 1,5 łyżki mąki 
ziemniaczanej

Ziemniaki  rozgniatamy,  dodajemy  resztę  składników 
i  wszystko  razem  łączymy.Ciasto  wałkujemy  na  gruby 
placek.  Odcinamy  brzegi  i  wycinamy  cienkie 
paski.Wrzucamy  na  rozgrzany  olej  i  czekamy  aż  się 
zarumienią.

QQuurrrriittoo

SSkkłłaaddnniikkii::
• 10g oliwy 
• 100 g kurczaka 
• 1 łyżeczka papryki
• 1/3 łyżeczki chilli
• sól
• placek tortilli
• 30g sera Cheddar
• sos BBQ

Na  patelnię  wylewamy  oliwę.  Wrzucamy  kurczaka 
pokrojonego  w  kostkę,dodajemy  przyprawy.Smażymy 
do momentu, aż mięso będzie gotowe.Na placek  tortilli 
wrzucamy  mięso,  następnie  posypujemy  serem  oraz 
polewamy  wszystko  sosem.Składamy  ciasto  na  pół 
i smażymy po dwie minuty z każdej strony.
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Pizza w 5 minut
SSkkłłaaddnniikkii::
• 2 jajka
• 3 łyżki mleka
• 2 łyżki mąki
• 2 łyżeczki oleju/oliwy
• szczypta pieprzu i soli
• ulubione przyprawy
• ulubione dodatki tj. ser, szynka

PPrrzzyyggoottoowwaanniiee::
• Ubij białka jajek. Następnie dodaj resztę 
składników i wszystko wymieszaj.

• Rozgrzej patenie 
z dodatkiem tłuszczu 
i przelej na nią ciasto.
• Połóż ulubione dodatki 
według uznania. 
• Przygotowuj pizzę na 
najmniejszej mocy 
palnika.
• Ekspresowa pizza 
gotowa! 

ZZuuzziiaa  PPiiąątteekk

Humor z zeszytów szkolnych
• Po ceremonii ślubnej odbyły się odczepiny.
• Główny wątek "Zemsty": Spur o mór.
• Aleksander Głowacki to panieńskie nazwisko Bolesława Prusa.
• Wokulski spotkał Izabelę na spacerze w łazience.
• Rej powiedział, że Polacy nie gęsi, ale gęgać umieją.
• Straszne były te krzyżackie mordy.
• Kijanka różni się od żaby tym, że nie jest do niej podobna.
• Lekarz przed operacją myje ręce i pielęgniarki.
• Skłodowska była kobietą niespotykanie wytrwałą, o czym świadczy zatruwa
nie się radem przez wiele lat.
• Na klimat Europy wpływa morze, które nas olewa.
• Serce ryby znajduje się w jej prawym górnym rogu.
• Tatarzy jeździli konno i pieszo.

MMaalliinnoowwaa  lleemmoonniiaaddaa

SSkkłłaaddnniikkii::
• maliny
• kostki lodu
• sok z cytryny
• woda gazowana 
• cytryna 
• mięta

Do  szklanki  dodajemy  rozgniecione  maliny, 
kostki  lodu oraz  sok  z  cytryny, wszystko  zale
wamy wodą gazowana  i dodajemy pokrojoną 
cytrynę oraz miętę.
   

OOllaa  JJęęddrrzzeejjeewwsskkaa,,  
AAmmeelliiaa  MMaasstteerrnnaakk



19



20

1. Wręczane w dniu zakończenia roku 
szkolnego.
2. Spokojny, Indyjski lub Atlantycki.
3. Obozy to inaczej …
4. Ciemniejsza barwa skóry opalonej przez 

słońce i wiatr.
5. Krem z filtrem UV po angielsku to…
6. Naturalny śródlądowy zbiornik wodny.
7. Zabierasz go, gdy przygotowujesz się do 
wyjazdu.

HHAASSŁŁOO::

ZZeessppóółł   rreeddaakkccyyjjnnyy::  Patrycja  Szczepańska,  Wiktoria  Fali
szewska,  Nikola  Bukała,  Zuzanna  Piątek,  Klaudia  Ciszow
ska, Mikołaj  Szczygieł,  Paulina Andzel, Agata Motyła,  Julia 
Podsiadły, Marlena Gajek, Wiktoria Nowak, Natalia Charym
ska,  Julia  Kapsa,  Izabela Gołyska, Magdalena Wit, Angela 
Denkowska, Małgorzata Wicha, Agata Sitarska, Martyna Se
pioło,  Wiktoria  Partyka,  Patrycja  Wieczorek,  Sandra  Ra
dosz, Aleksandra Jędrzejewska, Amelia Masternak.

OOppiieekkuunn  ggaazzeettkkii: mgr Joanna Lawęda

SSkkłłaadd  ii  łłaammaanniiee:: Julia Wójcik


