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WW   ppiieerrwwsszzyycchh   ttyyggooddnniiaacchh   ppaaźźddzziieerrnniikkaa   uuddaałłoo  mmii   ssiięę   ppoo
rroozzmmaawwiiaaćć   zz   ppiieerrwwsszzookkllaassiissttaammii   nnaasszzeeggoo   lliicceeuumm..   ZZaaddaa
łłaamm   iimm   kkiillkkaa   ppyyttaańń,,   aa   ooddppoowwiieeddzzii   nnaa   nniiee   ppookkaazzuujjąą,,   ccoo  
uucczznniioowwiiee  mmyyśślląą  oo  nnaasszzeejj  sszzkkoollee  oorraazz   jjaakkiiee  mmaajjąą  wwoobbeecc  
nniieejj  oocczzeekkiiwwaanniiaa..
Pierwsze  pytanie  dotyczyło  ich  wyobrażeń  na  temat 
szkoły, czy się one sprawdziły, czy może zawiedli się na 
czymś?  W  tym  przypadku  odpowiedzi  były  spójne. At

mosfera,  jaka  panuje 
w  Bartoszu,  bardzo  im 
odpowiada.  Pomimo 
ogromu  pozytywnych 
opinii  zapytałam 
o  ewentualne  zmiany, 
jakie  powinny  zostać 
wprowadzone w szkole.
Pierwszoklasiści  wy

mienili  różne  rzeczy:  automaty  z  żywnością  i  piciem, 
różnego  rodzaju  zawody  sportowe,  a  także  szczęśliwe 
numerki,  które  potrafią  uratować  skórę  w  przypadku 
niespodziewanego pytania. 
Jeżeli  mowa  o  pytaniu,  uczniowie  wypowiedzieli  się 
w  kwestii  ilości  prac  domowych,  a  także  materiału  do 
nauki.  W  tym  przypadku  odpowiedzi  były  podobne: 
„Prac  domowych  nie  jest  dużo,  jednak  zawsze  trzeba 
być  przygotowanym  z  poprzednich  lekcji”,  „Ilość  mate
riału  jest  różna  i  zależy  od  przedmiotu,  jednak w więk
szości przypadków nie  jest dużo”. Kolejne moje pytanie 
również dotyczyło nauki, a bardziej sposobu, w jaki wie

dza  jest  przekazy
wana  i  czy 
zauważyli  widoczną 
różnicę.  Przytoczę 
kilka  wypowiedzi: 
„Myślę,  że  lekcje są 
prowadzone  dużo

bardziej  staranniej  niż  w  szkole  podstawowej.  Materiał 
jest omawiany szczegółowo i dokładnie, przez co można 
się wiele nauczyć.”  ,  „Jest większa samodzielność  i du
żo grupowych projektów” oraz „Widzę dosyć duże zmia
ny, mamy mniej zadane, ale materiału  jest dużo więcej 
i  trzeba  się  uczyć  systematycznie.  Często  nauczyciele 
robią niezapowiedziane kartkówki, co wcześniej nie mia
ło miejsca”. 
Kolejne  pytania  dotyczyły  bardziej  sfery  towarzyskiej, 
a  także  samorozwoju  i  tego,  czy  szkoła pomaga  rozwi
jać  swoje  pasje.  Większa  część  uczniów  opowiedziała 

się  za  tym,  iż  szkoła  umożliwia  realizację  swoich  pasji, 
hobby, między innymi dzięki zajęciom pozalekcyjnym ta
kim  jak SKS,  liga halowa czy właśnie gazetka szkolna. 
Oprócz  tego  dzięki  niej  mamy  szansę  poznać  samych 
siebie. Według  nich  obowiązki  związane  ze  szkoła  zaj
mują  dużą  część  naszego  życia  i  czasem  trudno 
wszystko to, co by się pragnęło, pogodzić ze sobą, jed
nak jest to możliwe i jeśli się chce „na wszystko zawsze 
znajdzie się czas”. Jeżeli chodzi o sferę towarzyską, za
pytałam  ich  między  innymi  o  to,  czy  szkoła  jest  miej
scem do  tworzenia się długotrwałych przyjaźni, a  także 
czy  zaaklimatyzowali  się  już  w  nowym  otoczeniu. 
Wszyscy  biorący  udział  w  wywiadzie  odpowiedzieli 
twierdząco na obydwa 
pytania,  a  oto  kilka 
wypowiedzi:  „  Dobrze 
się  czuję  w  nowej 
szkole.  Większość 
osób, które  tu spotka
łem,  było  przyjazne 
wobec  mnie,  dlatego 
uważam,  że  można 
tu nawiązać dobry kontakt z innymi ludźmi” ,„Tak, jest to 
miejsce do  tworzenia nowych, długotrwałych przyjaźni,   
ja się zaaklimatyzowałem i również mam nowych znajo
mych.”, „Bardzo szybko zaaklimatyzowałam się w szko
le,  dzięki  rówieśnikom,  z  którymi  szybko  nawiązałam 
relacje.  Zdecydowanie  szkoła  to miejsce  do  tworzenia 
długotrwałych przyjaźni.”
W ostatnim swoim pytaniu postanowiłam wybiec w przy
szłość. Zapytałam o ich dalsze plany, czy mają już obra
ny kierunek, a może chcą, żeby właśnie Bartosz pomógł 
im  wybrać  właściwą  ścieżkę?  Odpowiedzi,  jak  można 
było przypuszczać, były  różne. Jedni mają  już wytyczo
ny cel i chcą, aby szkoła pomogła w jego realizacji, a in
ni  będą  potrzebowali  porady  i  ukierunkowania  na 
przyszłość w naszym liceum. 

KKllaauuddiiaa  KKiieerrzzkkoowwsskkaa

Opinie pierwszoklasistów o szkole
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Systemy edukacji w różnych zakątkach świata
LLeekkccjjee   oodd   ggooddzziinnyy   77..1100,,   ppoowwrróótt   ddoo   ddoommuu,,   sszzyybbkkaa   pprrzzee
kkąąsskkaa   ii  mmaassaa  pprraacc  ddoommoowwyy,,  kkttóórree  zzaajjmmąą  CCii  cczzaass  ddoo  wwiiee
cczzoorraa..   II   ttaakk   pprrzzeezz   55   ddnnii   ww   ttyyggooddnniiuu..   MMęęcczząąccee,,   pprraawwddaa??  
AAllee   cczzyy   zzaassttaannaawwiiaałłeeśś   ssiięę   cczzaassaammii,,   jjaakk   wwyygglląąddaa   nnaauukkaa  
ttwwooiicchh   rróówwiieeśśnniikkóóww,,   mmiieesszzkkaajjąąccyycchh   ww   rróóżżnnyycchh   zzaakkąątt
kkaacchh   śśwwiiaattaa??   OOttoo   kkiillkkaa   pprrzzyykkłłaaddóóww,,   kkttóórree   ppookkaazzuujjąą   ppoo
ddoobbiieeńńssttwwaa   ii   rróóżżnniiccee   ww   ffuunnkkccjjoonnoowwaanniiuu   sszzkkoołłyy..  
JJaappoonniiaa  
W odróżnieniu od Europy rok szkolny w Japonii    rozpo
czyna się 1. kwietnia i trwa do połowy marca. Lekcje za
czynają się równo o 8.30  i  trwają do 15.30. Zasadniczo 
uczniowie  opuszczają  mury  szkoły  po  godzinie  17.00, 
ponieważ chodzą do klubów tematycznych. Oprócz tego 
młodzież szkół publicznych uczęszcza do ‘juku’ czyli po
południowych  instytucji  prywatnych,  uzupełniających 
wiedzę  do  egzaminów,  których  jest  dużo w  ciągu  roku. 
Ciekawostką jest, że  dzieci chcące pójść do przedszko
la,  muszą  już  przystąpić  do  swojego  pierwszego  testu 

wprowadzają
cego.    Czas 
trwania  edukacji 
waha  się  od  3.   
do   18.  roku ży
cia.  Dodatkowo 
szkoła  wyższa 
czyli  uniwersy
tet  to  4letnie 
daigaku  i  2let

nie daigaku –  in, odpowiadające naszym studiom magi
sterskim. Ostatnią kwestią są wakacje. Uczniowie mogą 
cieszyć się jedynie miesięczną przerwą letnią w sierpniu 
oraz  dwutygodniowymi  feriami  zimowymi.  Jednak    na 
okres  wakacji  mają  zadawane  pracę  domowe  z  wielu 
przedmiotów.
FFrraannccjjaa  
W  tym  kraju  obowiązek  szkolnywystępuje  między  6. 
a  16.  rokiem  życia.  Rok  szkolny  rozpoczyna  się  we   
wrześniu,  a  kończy  w  lipcu.  Mimo  tego,  że  czas  jego 
trwania  to 11 miesięcy, dzieci uczęszczają do niej  tylko 
przez 4 dni w tygodniu. W ciągu swoich lekcji uczniowie 
mają dwuipółgodzinną przerwę na  lunch. Pomimo  tego, 
że  edukację  rozpoczyna  się  w  wieku    6  lat,  dzieci  już 
trzy lata wcześniej uczęszczają do przedszkola. W fran
cuskim  systemie  oświatowym  promocja  do  następnej 
klasy nie  następuje  automatycznie.  Już od podstawów
ki,  na  koniec  każdej  klasy,  uczniowie  zdają  egzaminy 
weryfikacyjne.
SSttaannyy  ZZjjeeddnnoocczzoonnee  
System edukacji w USA zależny jest od prawa stanowe
go,  które  ustala  standardy  uczniowskie  i  program  na
uczania.  Stąd  daty  rozpoczęcia  i  zakończenia  roku 
szkolnego  nie  są  jednolite.  W  Stanach  Zjednoczonych 
obowiązkowe jest wykształcenie podstawowe oraz śred
nie.  Szkoły  podzielone  są  na  rangi  czyli  lata  nauki, 
w  których  wyróżniamy:    Elementary  School,  Middle 
School, Secondary School oraz High Schools.   W USA 
uczeń,  aby  otrzymać  dyplom  ukończenia  szkoły  śred
niej,  musi  zdać  egzamin  SAT,  inaczej  mówiąc  standar
dowy  test  wiedzy.  Młodzież  wraz  z  konsultantem 

szkolnym i rodzicami wybiera sobie odpowiednie przed
mioty  na  kolejny  semestr, w  których  skład   musi wejść 
grupa  przedmiotów  obowiązkowych  i  kilka  dowolnych, 
wybieranych  indywidualnie  przez  ucznia.
AAuussttrraalliiaa  
W Australii  system  narzuca  obowiązek  nauki  przez  10 
lat, czyli edukację można zakończyć już w wieku 15 lat. 
Jednak,  jeśli  uczeń  chce  iść  na  studia,  musi  wybrać 
przedmioty 
na  kolejne 
dwa  lata  na
uki, które za
kończą  się 
egzaminem 
maturalnym. 
Rok  szkolny 
zaczyna  się 
początkiem 
lutego, 
a  kończy  w  grudniu.  W  międzyczasie  uczniowie  mają 
10dniowe  przerwy  między  semestrami.  Lekcje  rozpo
czynają się 8:30, a kończą o 15:00. Obowiązkowym ele
mentem  są mundurki,  które  skradają  się  z  szortów  lub 
spodni, a w przypadku dziewcząt, dodatkowo ze spódni
czek oraz swetrów nakrytych marynarką. Dzieci skupiają 
dużą  uwagę  na matematyce  i  języku  angielskim,  nato
miast  pozostałe  przedmioty  są  dodatkowe 
i wybierają je sami.
TTaajjwwaann
Tajwańscy  uczniowie  zaczynają  dzień  od  7.30,  przy 
czym każdy ranek rozpoczyna się od sprzątania budyn
ku  szkolnego.  Standardowe  lekcje  trwają  od  godziny 
8.30 do 16.30 z trzema 10minutowymi przerwami i jed
ną półgodzinną na obiad. W szkole sumiennie jest prze
strzegana  dyscyplina.  Każdy  uczeń  zobowiązany  jest 
nosić  prawidłowo  skomplementowany  mundurek. 
W przypadku  jego  braku  kara wyznacza  jest  przez  na
uczyciela.  Rok  szkolny  trwa  podobnie  jak  u  nas  –  10 
miesięcy przez 5 dni w  tygodniu. Dawniej uczniowie na 
każde przerwy wakacyjne i dłuższe dni wolne dostawali 
pracę domową, ale niedawne zmiany zakazują nauczy
cielom takich zachowań. 

OOllaa  BBaarraann



55

Kącik języka angielskiego
EEvveerryytthhiinngg   yyoouu   nneeeedd   ttoo   kknnooww   aabboouutt   BBrriittiisshh   eedduuccaattiioonn  
ssyysstteemm
The  United  Kingdom  is  divided  into  four  independent 
states: England, Scotland, Wales and Northern  Ireland. 
The  education  system  in  these  countries  differs  due  to 
the  separate  implementation  of  education  regulations. 
The  education  systems  in  England  and Wales  are  clo
sest to each other. Scotland has the greatest autonomy 
in creating  its own education.  In  Ireland, unlike  in other 
countries,  regulations at  local  level are  implemented by 
ELB    Education  and  Library  Boards.
The UK's compulsory education system  includes prima
ry  and  secondary  education.  It  is  divided  into  four  te

aching  levels 
Key  Stage 
1,2,3,4  (or  Le
vel  A,  B,  C,  D 
in  Scotland).  It 
comprises 
three  stages: 
Primary  School 
  Secondary 

School, Secondary School    Further Education, Further 
Education. And  a  separate  university    Higher  Educa
tion. 
The  school  year  is  divided  into  three parts  (trimesters). 
Fall  trimester  September toDecember, spring trimester 
  January  to April  and  summer  trimester   April  to  July. 
Half each trimester, students have a weekly break,  the 
socalled "Halfterm". 
Longer holidays fall on the end of each school trimester.
Classes  are  usually  held  in  the  lesson  system,  from  9 
am to 3 pm. There is a break around noon lunch, during 
which  you  can  take  your  child  home. 
In  some schools,  children can come early and eat bre
akfast  or  have  fun  (breakfast  club).  Schools  also  offer 
extracurricular activities(out of school club) for which we 
can enroll our child. Compulsory subjects  in schoolsUK 
is English, math and nature. Additional subjects are: hi
story,  geography,  art,computer  science, music,  physical 
education, foreign languages as well as religion and sex 
education(optional).
During  the  school  year,  there  are  one  or  two  parent's 

evening  me
etings  on 
which  the  pa
rent  has  the 
opportunity  to 
get  acquain
ted  with  the 
educational 
level  that  his 

child has achieved. In England, great importance is atta
ched to the presence of the student at school. The list is 
checked twice,morning and afternoon. In a year, a child 
may  miss  up  to  10  days  (including  days  during  which 
thewas ill).The detailed educational path in the UK is as 
follows:Nursery and Preschool    preschool  /  kindergar
ten  education    optional  (parents  decide)covers  15  ho

urs  a  week  for  38  weeks  of  the  year.
Is  divided  into:  Nursery  Class  (nursery,  kindergarten) 
3 and 4yearolds Reception Class 
5yearolds  before first grade.
Primary School  primary school (compulsory). Here: In
fant  Schools    stu
dents  aged  5  to  8 
attend  it  Junior 
Schools    children  8 
to  11  years  old.
There  are  also Com
bined  Infant  and  Ju
nior  Schools   
twotier  schools  that 
teach  children  in  be
tween 5 and 11 years of age.In primary school, students 
follow  Key  Stage  1  and  2  (completedSATs). 
A descriptive assessment is in place, which indicates the 
strengths  and weaknesses  of  the  student.  She  is  pas
sed on to parents in the form of a synthesisreport. Con
tains data on  learning progress with  individual  subjects 
and  activities  that  are  part  of  the  school  curriculum. 
From school primary, the student automatically moves to 
the  next  stage  of  education.  High  School  /  Secondary 
School    junior  high  school  (compulsory).  It  lasts  from 
the age of 11 to 16 of the student.Around the age of 13, 
the child  retakes 
the  SATs  exams 
at the end of Sta
ge 3. Rating sca
le  from 8(best)  to 
1  (student  fail).
The  junior  high 
school completes 
the  General  Cer
tificate of Secondary Education  (GCSE) exam.  It  is as
sessed in letter system A * (best grade) A, B, C, D, E, F, 
G (lowest) and U (student fail). Further Education / Col
lege  high school  education up to 18 years of age.
The Advanced Subsidiary (AS level) exam takes place 
after the first year. The rating scale is A (best)to F (the 
student fails).
College ends with Alevels  (the equivalent of  the Polish 
baccalaureate),  which  take  the  3rdselected  items.  The 
rating scale  is  from A * (the best)  to A, B, C, D, E, F, G 
and U (fail).The General Certificate of Education Advan
ced Level (Alevels) exam allows you to start your edu
cation higher or professional education. The secondary 
school  grading  system  is  digital.  8  highest  rating,  1 
worst. 
The higher the number the better the grade  high scho
ol students should try to get level 5 and above. Designa
tion letters A, B or C mean how strong the ocean is, e.g. 
5 A = 5+, 5 B = 5, 5 C = 5Sets. It often happens that Po
lish students (due to their poor command of the English 
language)they go  to  the  lowest sets, where  the  level of 
education  is  quite  low.  Hence  the  belief  among  Poles 
that  the  level  of  teaching  in  English  schools  is  quite 



low    which  is  not  always  the  case  truthfully. 
In secondary education, students of a given year are di
vided  into groups according  toon  the  results  they obta
ined  in  previous  years  from  the  exams.
Set 1  the best group, 
Set 2  very good, 
Set 3  good, 
Set 4  sufficient, 
Sets 5,6,7 admitting.
The number of places in each set (class)  is  limited so it 
is difficult to get into a higher set. If a student misses the 
school during a given school year  he will be moved to 

a lower set(and the 
student  from  the 
lower  set  who  has 
improved  in  the  gi
ven set will be mo
ved  to  his  place 
school year).
There is usually 
one parent day in 
high school. At the 
turn of January 
and February pa
rents receive a let
ter informing about 
the date.

Higher Education  a university
There  are  two  stages  of  studies  in  Great  Britain.  34 
years undergraduate studies and 12summer postgra
duate studies. Universities in England are divided into
"Old  Universities"(a  prestigious  group  of  50  oldest 
British  universities,  maintaining  the  highest  standards 
teaching. 
It provides the graduate with  finding an  interesting and 
wellpaid job). 
In  the  group  of  "Stare  Universities  ”there  are  also 
Polytechnics  (since  1992  also  called  Universities) 
offering  courses  Business  and  Technician  Education 
Council Higher National Diploma.
The "New Universities" do not have such a high position 
on  the  educational  and  professional  market  as  their 
solder  counterparts.  They  offer  vocational  training  and 
modular courses grouping several subjects. Getting into 
these  universities  is  much  easier  than  in  the  "Old 
Universities"
SCHOOL  IN  POLAND  VERSUS  SCHOOL  IN  UK.  10 
CURIOSITY OF ZLIVES OF THE LIFE

Here  are  10  interesting  facts  that  distinguish  a  Polish 
school from a school in the UK:
1.  Compulsory  schooling  covers  children  aged  4.55. 
Free  preschool  education  starts  at  the  age  of  3  and 
depending on what  part  of  the  year  the  child was born 
attends  kindergarten  for  one  or  two  years.
2.  Learning  through  play.  The  schools  here  are  well 
suited  to  accommodate  such  small  ones  children.  The 
equipment  of  the  1st  and  2nd  class  includes  toys. 
Toddlers  learn  and  play  simultaneously.  In  stock  each 
class  has  a  multimedia  board  with  which  to  visit  often 
uses.  In  the  first grade, children  learn  to read and write 

and  to  add  and  subtract  in  range  10.
3. Primary school education lasts 7 years. An interesting 
fact  is  that  it  changes  every  year  teacher  for  children. 
There  are  no  separate  teachers  for  any  given  subject. 
One  the  teacher  knows  everything,  math,  English, 
history and even leads sports. He is such an alpha and 
an omega.
4. The school year is divided into three semesters. Each 
of  them  has  a  guiding  theme  depending  on  the  class. 
For example, for 3 months, children explore the subject 
in depth dinosaurs, for the next 3 months of World War II 
and  for  the  next  history  of  Egypt.  IN  Primary  School 
does not teach history chronologically as it is in Poland, 
but very much randomly.
5. Students are required to wear uniforms. Starting from 
the  3yearold  puppies  of  Amending  with  16yearold 
young people. Each  school  has  its  own color  and  logo
sewn on a sweater, sweatshirt, jacket.
6.  Lessons  for  all  schools  start  at  a  fixed  time,  at  9.00 
am.
7.  Light  backpacks    this  is  probably  what  makes  me 
happy  the  most.  Parents  don't  need  to  buy  textbooks 
either or notebooks. A child does not even have to carry 
a  pencil  case  because  everything  is  available  in  the 
classrooms.  Students  use  textbooks  only 
at the school on site. They only bring home a notebook 
with  a  homework  (or  homework)  and  a  reading  book. 
Also toddlers do not carry breakfast with them because 
every Monday we pay a small amount and instead, the 
children have a snack prepared.
8.  Homework  is  minimal.  The  younger  the  child,  the 
more  he  isles 
and  takes  no 
more  than  10 
minutes. Let's 
say  the  old 
man  can  sit 
over  it30 
minutes  (I'm 
not  talking 
about 
children  who 
are  getting  ready  to  transfer  the  test  because  it's 
different fairy tale). 
The  rest  of  the  time  can  be  devoted  to  fun  or  extra
curricular activities.
9. Lessons are not 45 minutes long. They are deducted 
until the breakfast break, the socalled snack, then lunch 
break. An  interesting  fact  is  that  children  spend  each 
break  in  the  yard,  unless  it's  raining.  All  without 
exception, regardless of the weather, they run in blouses 
with short sleeves. They are never cold. The socalled 
"Cold  chow"  on  what  I  personally  do  not  complain 
because  the  children  have  acquired  immunity.
10. Low level of education. This is the point that worries 
me the most. Despite the early When starting education, 
this  level  drops  somewhere  along  the  way.

PPaattrryykk  BBoobbeerr
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JJaakk  ssiięę  zznnóóww  wwddrroożżyyćć  ddoo  nnaauukkii??
Nauka  zdalna  dla  nas  uczniów miała  być  zbawie
niem,  a  okazała  się  prawdziwym  utrapieniem. Go
dziny  spędzone  przed  ekranem  komputera  były 
wyczerpujące  nie  tylko  dla  uczniów,  ale  także  dla 
nauczycieli.  Każdy  z  nas myślał,  że  nauka  zdalna 
będzie  odpoczynkiem  od  otaczającej  nas  szkolnej 
codzienności. Jednak brak kontaktu z rówieśnikami 
wywołał  u  uczniów  poczucie  osamotnienia,  ciężko 
było  nam  się  przyzwyczaić  do  rzeczywistości  zza 
ekranu komputera. Po wielu miesiącach nauki zdal
nej  dane  nam  było  wrócić  do  normalności,  co  bu
dziło obawy u wielu uczniów. Baliśmy się oceniania 
naszej  wiedzy  z  nauczania  zdalnego,  na  którym   
nie ukrywajmy   wielu z nas straciło motywację do 
nauki.  Powrót  do  codzienności  szkolnej  sprawiał 
trudności,  niektórym  w  dalszym  ciągu  sprawia. 
Stąd  pojawia  się  pytanie:  Jak  znaleźć motywację 
do nauki? Jak odnaleźć się w nowej rzeczywisto
ści?

JJaakk  zznnaalleeźźćć  mmoottyywwaaccjjęę??
Przede wszystkim trzeba zacząć od tego, że moty
wacja  nie  pojawi  się  znikąd.  Bierze  się  z  osiąga
nych przez nas celów bądź sukcesów, dlatego  też 
zamiast na nią czekać, powinniśmy zacząć działać! 
Warto  zacząć  wypracowywać  sobie  nawyki,  które 
pozwolą nam na systematyczną i skuteczna naukę. 
Odkryj, dlaczego ją odkładasz, zrozumienie tego to 
już pierwszy krok do znalezienia motywacji. Szukaj 
inspiracji  do  uczenia  się. Wypisz  wszystkie  korzy
ści, jakie mogą płynąć z nauki i jakie korzyści wnio
są  do  twojego  życia.  Spróbuj  w  miarę  możliwości 
uczyć  się  w  inspirującym  cię  miejscu,  czyli  tam, 
gdzie czujesz, że masz chęć i energię (łóżko raczej 
nie  jest  najlepszym  pomysłem).  Uczyń  naukę  ak
tywną  a  nie  pasywną    nauka  skuteczna  to  nauka 
aktywna.  Dla  lepszego  zapamiętania  potrzebujesz 
przetworzyć  i  opracować  informacje.  Ważne  jest 
też  pozytywne  nastawienie    myśląc  o  tym,  że 
uczymy się  czegoś,  co nam się nie przyda,  raczej 
nie będziemy zmotywowani. Kluczem do efektyw

nego uczenia się jest nie tylko zapamiętanie tema
tu, ale również jego zrozumienie. Dlatego też warto 
szukać różnych kanałów na youtoubie, które pomo
gą  nam w  tym. Nagradzaj  się    za  każdym  razem, 
gdy zrealizujesz dany temat np. krótkim odpoczyn
kiem, który pomoże ci poukładać zdobyte  informa
cje oraz zregenerować mózg. 

99  zzaassaadd  eeffeekkttyywwnneejj  nnaauukkii  
1.Bądź skoncentrowany i uważny  skuteczna na
uka rozpoczyna się od koncentracji.
2.Przejdź na głęboki poziom przetwarzania infor
macji  skuteczna nauka wiąże się z zaangażowa
niem.
3.Twórz powiązania  nasza pamięć to system wza
jemnie powiązanych informacji.
4.Kategoryzuj i porcjuj informacje  nasze mózgi 
przyswajają nowe informacje, starając się je upo
rządkować i przypisać do danej kategorii.
5.Wzbudzaj emocje  skuteczna nauka jest ściśle 
związana z naszymi emocjami. Jeżeli nasz mózg 
jest znudzony lub przekonany, że marnuje czas, 
trudniej będzie nam przyswajać nowe informacje. 
6.Nadawaj informacjom osobiste znaczenie  najle
piej zapamiętujemy to, co jest dla nas ważne bądź 
odnosi się do nas samych.
7.Wykorzystuj wyobraźnię  obraz jest silniejszy niż 
słowo oraz skutecznie przyciąga naszą uwagę. 
8.Zaplanuj powtórki  jeżeli chcemy zapamiętać no
we informacje, warto robić powtórki tego, czego się 
uczyliśmy. 
9.Rób przerwy w nauce  wyśpij się, posprzątaj po
kój, aby twój mózg miał czas przyswoić sobie nowo 
pozyskaną wiedzę.

AAlliiccjjaa  DDaacchhoowwsskkaa

Jak uczyć się od nowa?
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Ciekawa osobowość uczniowska
NNiikkoollaa   BBuukkaałłaa   ttoo   uucczzeennnniiccaa   kkllaassyy   33aapp   oo   pprrooffiilluu   pprraawwnnii
cczzoommeeddiiaallnnyymm..   IInntteerreessuujjee   ssiięę   rroozzwwoojjeemm   oossoobbiissttyymm   ii   ttee
mmaattaammii   ookkoołłooppssyycchhoollooggiicczznnyymmii..   WW   ttyymm   rrookkuu   sszzkkoollnnyymm  
ppeełłnnii   ffuunnkkccjjęę   pprrzzeewwooddnniicczząącceejj   ssaammoorrzząądduu   sszzkkoollnneeggoo..

RReeddaakkccjjaa::Zostałaś 
wybrana  na  stanowi
sko    przewodniczącej 
samorządu  uczniow
skiego  naszej  szkoły, 
co  skłoniło  Cię  do 
kandydowania?
NNiikkoollaa::Do  kandydo
wania  skłoniły  mnie 
moje  plany  z  zeszłej 
kadencji.  Niestety 
przez  pandemię  czę
ści  z  nich  nie  udało 

mi  się  zrealizować,  choć  starałam  się  jak  mogłam. 
W ubiegłym roku pełniłam funkcję vice przewodniczącej 
i  chciałam  dalej  działać  w  ścisłym  samorządzie.  Udało 
mi  się  również    poznać  poglądy  na  szkolne  sprawy 
uczniów Bartosza,  dzięki  czemu wiem,  czego  oczekują 
ode mnie jako przewodniczącej, jak i od całego ścisłego 
samorządu. 

RReedd..::Jakie są  te plany? Jakie  inicjatywy planujesz pod
jąć?
NNiikkoollaa::Moją  główną  inicjatywą  jest  wyjście  do  naszych 
uczniów.  Chcę  im  pokazać,  że  są  częścią  samorządu, 
że każdy  ich pomysł  jest do spełnienia,  że mogą  liczyć 
na  wsparcie.  Odnośnie  planów  to  jest  ich  wiele,  po
cząwszy  na  kontynuacji  współpracy  z  fundacją  Akcja 
Menstruacja,  która  wysyła  do  naszej  szkoły  darmowe 
środki higieniczne, a skończywszy na różnorodnych ak

cjach szkolnych. Jednym z przykła
dów  jest  quiz  "Poznaj  szkołę  na 
nowo",  który  był  zorganizowany 
z okazji Dnia Edukacji Narodowej. 

RReeddaakkccjjaa::Czym  się  interesujesz?
NNiikkoollaa::Na  ten moment moim  głów
nym  zainteresowaniem  jest  rozwój 
osobisty,  relacje  międzyludzkie
ogólnie  tematy  trochę  psycholo
giczne,  które  dotyczą  każdego 
człowieka, ale niewiele osób zdaje  
sobie  z  tego  sprawę.  Bardzo  lubię 
o  tym  mówić,  dlatego  prowadzę 

warsztaty rozwoju osobistego. W wolnym czasie chodzę 
na  spacery,  słucham muzyki,  czytam  książki  i  oglądam 
seriale.  Jestem  także  jedną  z  "Dziewczyn  ze  Świata", 
w ramach czego współprowadzę audycje radiową 
"Wstrzel się w świat". 

RReeddaakkccjjaa::Jakie  tematy podejmujecie w audycji? Gdzie 
ją można usłyszeć?
NNiikkoollaa::Audycje  można  usłyszeć  w  pierwszą  i  ostatnia 
środę miesiąca o godzinie 16:10 na antenie Radia Opa
tów 93.70 FM. Podejmujemy  tematy,  które nurtują mło
dzież.  Rozmawialiśmy  już  o  hejcie,  o  wolontariacie 
i o zarządzaniu czasem. Tematyka nie skupia się wokół 
jednego  wątku,  ale  odpowiada  na  potrzeby  dzisiejszej 
młodzieży. Planujemy  także  robić debaty  i dyskutować 
z młodzieżą  z  różnych  szkół  np.  na  temat  samorządu 
uczniowskiego i jego roli. 

RReeddaakkccjjaa::Skąd  wzięło  się 
twoje  zainteresowanie  te
matami  psychologiczny
mi? 

NNiikkoollaa::Moje zainteresowa
nie  tematami  psycholo
gicznymi  wzięło  się  stąd, 
że  przyszłam  do  liceum 
z  własną  wizją  przyszło
ści.  Bardzo  chciałam  być 
pedagogiem,  a  dokładniej 
nauczycielem  nauczania 
początkowego. W tym mo
mencie moje  priorytety  odnośnie  przyszłości  trochę  się 
zmieniły,  ale  nadal  cząstka mnie  chce  zgłębiać  tematy 
psychologiczne.

RReeddaakkccjjaa:: Co należy  zrobić,  żeby móc prowadzić  takie 
warsztaty?
NNiikkoollaa::Ja jestem po szkole liderów, po wielu kursach, 
webinarach i spotkaniach z ludźmi, którzy przekazywali 
mi wiedzę, ale byli także dla mnie inspiracją. Tak na
prawdę warsztaty może prowadzić każdy, ponieważ jak 
sama nazwa wskazuje, tutaj ćwiczymy pewne rzeczy. 
Jednak dobrze by było, gdyby ta wiedza i doświadcze
nie były poparte certyfikatem. Warto zwrócić również 
uwagę na różnice między warsztatami a szkoleniem. Ja 
nie mam ukończonego kursu trenerskiego, dlatego też 



nie mogę wystawić certyfikatu potwierdzającego nabyte 
kompetencje,  ale  jako osoba  z  dużą wiedzą  i  doświad
czeniem mogę poprowadzić warsztaty, na których zain
teresuję odbiorców i zgłębię temat. 

RReeddaakkccjjaa::   Jakie  masz  plany  na  przyszłość?
NNiikkoollaa::Moje  plany  na  przyszłość  nie  są  jeszcze  osta
teczne.  Dużo  myślę  nad  filologią  rosyjską,  ale  również 

wcześniej  wspomnianą  pedagogiką.  Czuję,  że  to  jest 
czymś, w czym bym się odnalazła. Niewykluczone, że te 
plany ulegną zmianie, ale chciałabym, aby był  to któryś 
z  tych  kierunków,  a  może  nawet  i  oba.
RReeaakkccjjaa::   Dziękujemy  za  rozmowę.  Życzymy  spełnienia 
zarówno planów związanych ze szkołą, jak i osobistych. 

AAlleekkssaannddrraa  WWóójjcciikk

Duma ,,Bartosza"
Liceum  Ogólnokształcące  im.  Bartosza  Głowackiego 
wykształciło  wielu  wybitnych  absolwentów,  którzy  na 
różnych uczelniach w Polsce i za granicą rozwijali swoje 
pasje, zapoczątkowane w opatowskim liceum, realizując 
swe marzenia. Szkoła bowiem zapewnia uczniom możli
wie  najlepsze  warunki  kształcenia,  aby  edukacja  tutaj 
była  na  wysokim  poziomie. 
Wśród  najwybitniejszych  absolwen
tów  warto  wyróżnić  Piotra  Religę   
ucznia  opatowskiego  liceum,  do  któ
rego  uczęszczał  w  latach  1987  – 
1991  do  klasy  o  profilu  biologiczno
chemicznym. Nauczyciele wspomina
ją  go  jako  człowieka  skromnego,  z 
dyskretnym  uśmiechem,  skupionego 
na swoich celach. Charakteryzowała go pasja do nauki, 
ale  rozumiana  w  szczególny  sposób,  bowiem  oprócz 
wiedzy  naukowej,  widoczna  była  u  niego  ciekawość 
eksperymentów  i  doświadczeń.  To  wyróżniało  go  spo
śród  wielu  innych,  również  ambitnych  uczniów  szkoły. 
Po maturze  sprecyzował  swoje  zainteresowania  w  kie
runku  medycyny.  Ukończył  Wydział  Lekarski  Warszaw
skiego Uniwersytetu Medycznego.

Obecnie  prof.  Piotr  Religa  jest  lekarzem  onkologiem, 
pracującym w Szwecji, nadzorującym prace nad najbar
dziej pożądaną szczepionką na świecie  na raka złośli
wego. Choroba ta jest bardzo powszechna, a lekarze są 
wobec  niej  bezsilni.  Prof.  Piotr  Religa  jest  zdania,  że 
szczepionka na ten typ nowotworu jest możliwa, czekają 

na  nią  przecież  miliony  ludzi  na 
świecie.  Badania  prowadzone  przez 
zespół  kierowany  przez  prof.  Piotra 
Religę  są  bardzo  trudne,  lecz  przy
noszące  zaskakujące  odkrycia.  Wy
magają  czasu,  cierpliwości,  wiedzy, 
a  także  ogromnych  nakładów  finan
sowych,  sięgających  kwot  wielomi
lionowych.  Prof.  Piotr  Religa  jest 

optymistą,  przekonanym,  że  prowadzone  prace  nad 
szczepionką  zakończą  się  sukcesem,  mimo  wielu  tru
dów  i  wyrzeczeń,  ponieważ  jest  to  nadzieja  światowej 
medycyny.

MMaarrlleennaa  GGaajjeekk
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Znicze, cukierki, czaszki, a może przyzywanie duchów?
celebracja święta zmarłych na świecie.

1  listopada,jak  co  ro
ku,  idziemy  na  groby 
naszych  bliskich,  aby 
oddać  cześć  ich  pa
mięci,  paląc  symbo
liczny  znicz, 
zostawiając  kwiaty 
oraz  modląc  się  w  ich 
intencji.  W  ten  dzień 

szczególnie  wspominamy  tych,  których  już  z  nami  nie 
ma, mając nadzieję, że znaleźli swoje miejsce w Niebie. 
Są szczególnie obecni w naszych sercach. Z tradycyjny

mi,  katolickimi  obchodami  wiąże  się  również  uroczysta 
msza święta oraz tak zwane wypominki. A jak w innych 
kulturach celebruje się to święto? 

AAmmeerryykkaanniiee  ii  HHaalllloowweeeenn
Przebieranie się, zbieranie cukierków, drążenie dyń, du
chy  i  upiory.  Mroczna 
otoczka  połączona  z  do
brą  zabawą  często  utoż
samiana  jest  z 
propagandą,  jednak  ten 
sposób czczenia zmarłych



wywodzi się ze starych, pogańskich zwyczajów  i ma on 
głębszy  sens.  Nazwa  Halloween  pochodzi  od  słówAll
HallowEve,  co  dosłownie  oznacza  Wigilię  Wszystkich 
Świętych.

MMeekkssyykkaańńsskkaa  ffiieessttaa
Naturalne  podejście 
do  śmierci  jest  czymś, 
czym  Meksykanie 
zdecydowanie  się  wy
różniają.  Zmarłych 
czczą  śpiewem,  tań
cem,  charakterystycz
nymi,  kolorowymi 

czaszkami oraz ołtarzykami z  ich zdjęciami  i  jedzeniem. 
Wierzą,  że  tego dnia  dusze  ich bliskich ucztują  razem 
z nimi.

IInnddiiee  ii  ŚŚwwiięęttoo  PPiittrruuPPaakksshhaa
Rodzinne  spotkanie  nad  brzegiem  rzeki  oraz  wspólna 

modlitwa  za  zmarłych 
to  pierwsza  część  tra
dycyjnego  hinduskiego 
święta  zmarłych.  Na
stępnie  Hindusi  wybie
rają  się  na  ucztę,  aby 
wspólnie  powspomi
nać  bliskich.  Czczą 

swoich  przodków  do  siódmego  pokolenia  wstecz,  gdyż 
wierzą,  żejeszcze  starsze  pokolenia  zaczęły  już  nową 

drogę  życia  i  są  w  stanie  samemu  o  siebie  zadbać. 

JJaappoońńsskkiiee  OOBBoonn
Japończycy swoje święto zmarłych obchodzą w podob
ny  sposób  do  słowiańskich  Dziadów.  Dzielą  duchy  na 
trzy  podstawowe  grupy: 
• Przodkowie – przychyl
ni żyjącym.
• Zmarli tragicznie – Nie
spokojne dusze pragną
ce pomocy.
• Gaki – Głodne duchy, 
które mogą być niebez
pieczne.
Spotykają  się w swoich  rodzinnych domach, aby obco
wać z duchami, po czym udają się do świątyń, by złożyć 
ofiary  duchom  ostatniej  kategorii.  Symboliczny  taniec 
bonodori,  jest  starą  i  interesującą  tradycją,  gdyż miej
sce jego odtańczenia  łączy nasz świata ze światem du
chów. 

Pomimo odmienności kultur, nazw i zwyczajów, sens po
zostaje  niezmienny  wspomnienie  i  szacunek  dla  bli
skich,  których  już  z  nami  nie  ma.  Nie  dajmy  sobie 
przyćmić piękna tradycji. Usiądźmy tego dnia z bliskimi, 
oddajmy szacunek zmarłym, wspomnijmy czasy, gdy by
li z nami i w spokoju oddajmy się refleksjom.

NNaattaalliiaa  CChhaarryymmsskkaa

To ty możesz uratować świat!
Temat ratowania świata poprzez ekologię jest coraz gło
śniejszy w ostatnich  latach. Akcje  takie  jak „ratujmy żół
wie”  poprzez  używanie  papierowych 
słomek to spopularyzowane przedsięwzię
cia, ale czy one tak naprawdę pomagają? 
Oczywiście ważne  jest  oszczędzanie wo
dy oraz prądu, segregowanie śmieci oraz 
wybieranie  roweru  zamiast  samochodu. 
Jednak  moim zdaniem  często pomijany 
jest  bardzo  ważny  temat,  który  dotyczy 
też nas, młodych ludzi, a mianowicie bycie świadomym 
konsumentem. Jak się  takim stać?
Zacznijmy od sprawy, która przez ostatnie kilka miesięcy 
mnie  zainteresowała,  czyli  problem  z markami  „fast  fa
shion”.  Fast  fashion,  dosłownie  znaczące  „szybka  mo
da”, to sposób na sprzedawanie ubrań w błyskawicznym 
tempie,  w  jak  najtańszych  cenach  i    jak  najmniejszym 
kosztem. Prawie zawsze  fast  fashion wiąże się z wyko
rzystywaniem dzieci i najuboższych warstw społecznych 
w  krajach o  najtańszej  sile  roboczej. Na wyprodukowa
nie  jednej pary  jeansów czy jednej bawełnianej koszulki 
zużywa się ogromne  ilości wody. Ubrania sprzedawane 
przez tzw. „sieciówki” są też słabe jakościowo, co ozna
cza,  że  szybko  lądują  na  śmietniku  i  zanieczyszczają 
planetę.  Jak  więc  zmniejszyć  zasięg  działania  fast  fa
shion? Zamiast większej  ilości  tanich,  słabych  jakościo
wo  ubrań  kupmy  ich  mniej,  a  więcej  może  droższych 
lecz  bardziej  przyjaznych  dla  środowiska.  Korzystajmy 

ze  sklepów  z  odzieżą  używaną.  Kupujmy  ubrania,  któ
rych nie wyrzucimy, gdy wyjdą z mody. Dzięki  temu za

oszczędzimy  wodę,  zmniejszymy 
zanieczyszczenie  nie  biodegradowalnymi 
materiałami  i wyzysk  ludzi  jako pracowni
ków  w  ubogich  państwach.
Jednak inwestowanie w przyjazną dla śro
dowiska modę to nadal nie wszystko. Ko
lejną  okazją  na  zostanie  świadomym 
konsumentem jest robienie zakupów żyw

nościowych.  Ile  razy  zdarza  Ci  się  złapanie  czegoś 
z półki sklepowej całkowicie nie patrząc na skład lub po
chodzenie  produktu? Na  pewno  często. Możemy wiele 
zmienić  ograniczając  zakup  oraz  spożycie  produktów 
zawierających  np.  olej  palmowy,  którego  pozyskiwanie 
niszczy  lasy  deszczowe  i  zabija  zwierzęta.  Możemy 
zmniejszyć użycie plastiku, wybierając produkty w szkla
nych  opakowaniach  oraz  kupując warzywa  i  owoce  na 
wagę zamiast tych zapakowanych w plastik. Wpłyniemy 
również na swoje zdrowie, kupując produkty niezawiera
jące  dużej  liczby  różnorakich  substancji  chemicznych. 
Podsumowując,  tak  naprawdę  w  każdej  czynności  ży
ciowej  możemy  spowolnić  zanieczyszczenie  środowi
ska.  My  jako  młode  pokolenie,  mamy  szansę  zmienić
i uratować świat. Wyróbmy u siebie dobre nawyki, prze
każmy  je  swoim  rodzinom,  a  Ziemia  będzie  nam  za  to 
wdzięczna.

JJuulliiaa  KKaappssaa
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MMoożżeemmyy   śśmmiiaałłoo   ppoowwiieeddzziieećć,,   żżee   jjeessiieeńń   ttoo   cczzaass   nnaallęężżąąccyy  
ddoo   HHAARRRREEGGOO   PPOOTTTTEERRAA!!   JJeesstteeśśmmyy   ppeewwnnii,,   żżee   wwiięękk
sszzoośśćć  zz  WWaass   jjeesstt  wwiieerrnnyymmii   ffaannaammii  HHaarrrreeggoo,,  aallbboo  cchhoocciiaażż  
ssłłyysszzaałłaa   oo   nnaajjssłłyynnnniieejjsszzyymm   mmaagguu   nnaa   śśwwiieecciiee..
Cała seria książek pod tytułem „Harry Potter” autorstwa 
brytyjskiej  pisarki  J.K.  Rowling  składa  się  z  8  tomów:
 Harry Potter i „Kamień filozoficzny”
 Harry Potter i „Komnata tajemnic”
 Harry Potter i „Więzień Azkabanu”
 Harry Potter i „Czara ognia” 
 Harry Potter i „Zakon Feniksa”
 Harry Potter i „Książe Półkrwi” (nasz ulubiony)
 Harry Potter  „Insygnia śmierci” część I
 Harry Potter  „Insygnia śmierci” część II
Wszystkie  te  tomy  należą  do  gatunku  fantasy.
Mamy nadzieję,  że każdy zna historię Harrego Pottera, 
ale jak ktoś zapomniał, to teraz o tym krótko przypomni
my. 

,,Harry  Potter’’  to 
książka  o  małym 
chłopcu,  którego 
rodzice  byli  czaro
dziejami.  Gdy  Har
ry  miał  zaledwie  3 
miesiące,  zostali 
oni    potraktowani 
uśmiercającym  za
klęciem  „Avada  ke

davra”  (czyli  najmocniejszym,  a  zarazem 
najokrutniejszym  zaklęciem w  historii magii),  przez ma
ga,  którego  imienia  NIKT  nie  śmie  wymówić  (w  filmie 
Ralph Fiennes). Harry  (w  filmie Daniel Radclife) po  tra
gicznej  i  nagłej  śmierci  rodziców  zamieszkuje  ze  swoją 
ciotką i jej Mugolską rodziną. W dniu 11 urodzin jego ży
cie zmienia się o 360 stopni. Przez jednego z pracowni
ków  Hogwartu  Hagrida,  Harry  zostaje  zabrany  do   
naszym zdaniem   najlepszej  szkoły magii  jaka  istnieje. 
Podczas  pobytu  w  Hogwarcie  Harry  wraz  ze  swoimi 
przyjaciółmi:  Hermioną  (w  filmie  Emma  Watson)  i  Ro
nem (w  filmie Rupert Grint) przeżyli bardzo dużo cieka
wych i zapierających dech w piersiach przygód. Jednym 
z wrogów Harrego  w Hogwarcie był blondyn Draco Mal
foy  (w  filmie  Tom  Felton),  który  grał  czarny  charakter, 
dlatego  jest  uwielbiany  przez  prawie  wszystkie  czytel
niczki.  Jednak  największym  wrogiem  Harrego  Pottera 
był mag którego  imienia nie można wymawiać,  lecz my 
specjalnie  dla Was  się  ośmielimy  i  jest  to  przerażający 
Lord Voldemort. Chłopakowi udało się przezwyciężyć je
go  złe moce  i  dzięki  temu zapanował  spokój w świecie 
magii. 
Tym bardzo krótkim streszczeniem chcemy Was zachę
cić i mamy nadzieję, że przeczytacie lub obejrzycie i po
znacie całą historie Harrego Pottera, bo obiecujemy, że 
warto.

CCiieekkaawwoossttkkii  oo  „„HHaarrrryymm  PPootttteerrzzee””
 Nieprzypadkowo Harry Potter urodził się 31 lipca, bo 
tego samego dnia urodziny ma autorka J.K. Rowlin.
 Nicolas Flamel, w książce czarodziej, twórca kamienia 

filozoficznego, ISTNIAŁ 
NAPRAWDĘ.
 Nazwisko Hermiony 
na początku brzmiało 
Puckle, ale nigdzie tego 
nie zobaczymy/usłyszy
my, ponieważ autorka 
uznała go za mało ele
ganckie i nie pasujące 
do postaci. Tym samym 
powstała Hermiona 
Granger.
 Harry Potter jako jedyny w świecie magii NIE został za
bity przez zaklęcie Avada Kedavra.
 Sowę Śnieżną Hedwige należącą do Harrego Pottera 
grały w filmie aż 3 różne ptaki: Ook, Gizmo, Sprout.
 Magiczne eliksiry i mikstury, które pili aktorzy „Harrego 
Pottera”, najczęściej były zupami.
 Autorka książek dostała propozycję wcielenia się w ro
lę Lily Potter (mamę Harrego Pottera) lecz nie zgodziła 
się.
 Podczas pracy nad pierwszą częścią autorka stworzyła 
podobno aż 17 wersji I rozdziału.
 Podczas wszystkich części filmu blizna Harrego wielo
krotnie zmieniała pozycje. 
 Harry miał ponad 160 par okularów w czasie nagrywa
nia całej jego historii.
 W Hogwarcie uczniom „domy” przydziela tiara przy
działu. Harry należy do Gryffindoru lecz mógłby również 
należeć do wszystkich pozostałych tzn. do Slytherinu, 
Hufflepuff i Ravenclaw.

PPyyttaanniiaa  ddoo  kkrrzzyyżżóówwkkii
1. Główny bohater HP.
2. Jego imienia nie wolno wypowiadać.
3. Imię sowy Harryego
4. Przedmiot związany z wróżeniem.
5. Widziała zmarłe konie tak jak Harry.
6. Wujek Harryego Pottera.
7. Gra zespołowa w Hogwarcie.

Mamy nadzieje, że osoby które nie znały twórczości J.K. 
Rowling,  sięgną  po  tym  artykule  do  książki  lub  filmu 
o przygodach Harrego Pottera.

IIzzaa  GGoołłyysskkaa  ii  MMaaggddaa  WWiitt
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„„EEtteerrnnaallss””Jest  to 
produkcja  Marve
la,  która  tym  ra
zem  przybliża 
widzom  nowych 
superbohaterów, 
a  jest  ich  na

prawdę  sporo.  Film  skupia  się  na  epickiej  opowieści, 
która  sięga  tysiące  lat  wstecz.  Supebohaterowie  do  tej 
pory  siedzący  w  cieniu,  muszą  wyjść  z  ukrycia.  Przyj
dzie im na nowo zjednoczyć się z najstarszymi wrogami 
ludzkości – Deviantami. Ludzkość znów jest zagrożona. 
Obsadę  filmu  Eternals  stanowią  gwiazdy  z  Hollywood. 
Na ekraniezobaczymy między innymi Angelinę Jolie, Ri
chardaMaddena,  Salmę Hayek,  KumailNanjiani  i  wiele 
innych. Premiera 27 października.

„„DDoomm   GGuuccccii””  Opis mor
derstwa  Mauriccio 
Gucciego  z  27  marca 
1995  roku  tylko otwiera 
opowieść  o  historii 
wielkiej  włoskiej  familii. 
Wszystko  co  dalej,  to 

niezwykle  obszerne  wyjaśnienie  rodzinnych  animozji 

i  motywów  fatalnego  morderstwa. W  obsadzie  znaleźli 
się między innymi: Lady Gaga, Adam Driver, JaredLeto, 
Jeremy Irons  i Jack Houston. Premiera w Polsce odbę
dzie się 26 listopada 2021 roku.

„„WWeesstt   SSiiddee   SSttoorryy”” Broadwayowski musical  z 1956  roku 
to  historia  Romea  i  Julii  przeniesiona  w  amerykańskie 
realia  lat  50.  Tony 
(AnselElgort),  naj
lepszy  przyjaciel 
przywódcy  gangu 
Jetsów,  zakochuje 
się  w  Marii  (debiu
tantka  Rachel  Ze
gler),  siostrze 
Bernarda, przywód
cy  Sharków  rywalizujących  z  Jetsami.  Tragedia  wisi 
w powietrzu.Reżyserem remake’u jest Steven Spielberg, 
autorem zdjęć do filmu jego wieloletni współpracownik – 
Janusz Kamiński, choreografię przygotował Justin Peck 
od  lat  związany  z New York City  Ballet,  a  za  kostiumy 
odpowiada Paul Tazewell, który pracował przy disnejow
skim „Hamiltonie”. Premiera 10 grudnia.

OOllaa  GGiibbaałłaa

Najciekawsze premiery filmowe tej jesieni

Recenzja książki
,,,,PPIIEEŚŚŃŃ  OO  AACCHHIILLLLEESSIIEE””  Madeline Miller
„Jeden moment,  w  którym  prawie  pada  naj
ważniejsze słowo,  którego każdy boi  się wy
powiedzieć i nie chce tego mówić, bo jest na 
to czas. A co, jeśli go nie ma?”

„Pieśń o Achillesie”  to książka o bogach, he
rosach,  miłości,  poświęceniu  i  walce.  Świat 
opisywany przez Madeline, a widziany ocza
mi Patroklosa składa się z żywych, ale jedno
cześnie  emocjonalnych  i  delikatnych 
momentów.  Cała  historia  rozgrywa  się  w 
ukradzionym bogom przez bohaterów czasie, 

w którym obaj nie powinni żyć, w którym nie 
powinni  się  spotkać,  a  jednak  los  splótł  ich 
ze  sobą,  powołując  do  życia  pięknąmiłość. 
Jest  ona  silniejsza  niż  cokolwiek  innego, 
choć czasami świadomość  tego przychodzi 
za późno. I co wtedy? 
Książka  zdecydowanie  jest  przeznaczona 
dla osób, które chcą wyraźnie zobaczyć, na 
czym  polega  prawdziwe  uczucie  do  drugiej 
osoby.

MM..  AAddaammsskkaa  ii  MM..  SSeeppiioołłoo

Recenzja filmu
„„ŻŻeebbyy   nniiee   bbyyłłoo   śśllaaddóóww””  – film, 
który  może  zaciekawić  wielu; 
zarówno  wielbicieli  historii, 
ale  także  tych,  którym  z  nią 
nie  po  drodze.Reżyserem 
jest Jan P. Matuszyński, a sa
mo dzieło jest polskim kandy
datem  do  Oscara  2022 
w  kategorii:  film  międzynaro
dowy.Ukazuje  w  ciekawy 
sposób  realia  życia  Polaków 
podczas  stanu  wojennego, 
kiedy w naszym kraju  rządzili 
komuniści.  Podczas  seansu 

możemy  poznać  słynną  sprawę  Grzegorza  Przemyka, 
która jest jedną z najgłośniejszych zbrodni aparatu bez
pieczeństwa  PRL.  Dowiadujemy  się  również,jak  po  tej 
tragedii zmieniły się losy jego najbliższych. Historia roz
poczyna  się  banalnie. Wygłupy  chłopaków  ściągają  na 
nich uwagę milicji. Kontrola dokumentów kończy się jed
nak zatrzymaniem i przewiezieniem na komisariat, gdzie 
Grzegorz zostaje śmiertelnie skatowany. Funkcjonariusz 
MO  mówi,  aby  bić  tak,  żeby  nie  było  śladów.  Jedyny 
świadek tego wydarzenia, najlepszy przyjaciel Przemyka 
–  Jurek  –  będzie  zastraszany, manipulowany  i  okłamy
wany  przez  komunistyczny  rząd,  a  także  przez  swoich 
bliskich,  co  dodaje  dramaturgii  całej  fabule.  Film  ten 
ukazuje  widzom,do  czego  jest  się  w  stanie  posunąć 



ówczesna władza, by ukryć własną winę, a zrzucić 
ją  na  niewinnych  sanitariuszy.  Szczerze  polecam 
obejrzenie  tego dzieła, ponieważ skłania do  reflek
sji  i  pokazuje,  że  nie  powinniśmy  zapominać  o  ta
kich  zbrodniach,  które  nie  zostały  należycie 

wyjaśnione,  a  winni  nie  zostali 
ukarani. Świat o nich pamięta.

OOcceennaa  ooggóóllnnaa::  99//1100
AA..SSiittaarrsskkaa

„„NNiieennaawwiiśśćć,,kkttóórrąą  ddaajjeesszz””
Film  został  zrealizowany  na  podstawie  powieści 
Angie  Thomas  z  2017  roku.Akcja  tego  dramatu 
skupia  się  przede  wszystkim  na  wątku  sprawiedli
wości  i nierówności na tle rasowym. Główna boha
terka Star Carter jest 16latką, która wraz z rodziną 
mieszka w   niebezpiecznej dzielnicy, zamieszkiwa
nej  przez osoby  czarnoskóre   Garden Height. Oj
ciec, Maverick,  to  były  członek  gangu,  zaś matka, 
Lisa,  jest  pielęgniarką. Rodzice  zapisują Starr  i  jej 
braci  do  prywatnej  szkoły  WilliamsonPrep  School, 
do  której  uczęszcza  głównie  biała  młodzież.  Starr 
stara  się  prowadzić  dwutorowe  życie  zakładając 
maski:  osoby  dorastającej  w  niebezpiecznym  get
cie  i  osoby  z  prywatnej  szkoły  z  rówieśnikami 
z wyższej  klasy społecznej. Wszystko się  zmienia, 
gdy  pewnego  wieczoru  Starr  jest  świadkiem  po

strzelenia  jej  przyjaciela 
przez  białego  policjanta. Bo
haterka  od  tego  zdarzenia 
nie  daje  rady  pogodzić 
dwóch  światów. Oprócz  pro
blemów  w  szkole,  Starr  jest 
jedynym  świadkiem,  który 
może  opowiedzieć  światu 
o tym, co wydarzyło się tej 
niezapomnianej nocy.

Film  “Nienawiść,  którą  da
jesz”  jest  niezwykle  wzruszającą 
i dramatyczną historią, która zdecydowanie prowa
dzi  oglądających do  łez. Mimo,  iż  trwa około  dwie 
godziny, nie ma chwili na nudę. Chwyta za niejedno 
serca i to młode i to starsze. Jest to jeden z tych fil
mów, gdzie po obejrzeniu musisz posiedzieć w ci
szy i pomyśleć nad życiem. 
Podsumowując, film jest godny obejrzenia, chociaż 
dla osób wrażliwych może być dużym przeżyciem.

WWiikkttoorriiaa  PPaarrttyykkaa

Kącik muzyczny
MMuuzzyykkaa  XXXX  wwiieekkuu
W XXI wieku młodzież fascynuje się przede wszystkim twórczością raperów. Do najpopularniej
szych  w  Polsce  należą,  mi.in.:  Mata,  Kizo,  Bedoes,  White  2115,  Żabson,  Young  Igi.  Jednak 
wśród nastolatków znajdują się również miłośnicy muzyki nieco starszej, pochodzącej z XX wie
ku. Światowej sławy wykonawcy z tego okresu to m.in.: The Beatles, AC/DC, Nirvana, Metallica, 
Guns N' Roses. Rozwijającymi się na całym świecie gatunka
mi  muzycznymi  były  rock  oraz  metal.  Najsłynniejszym  pol
skim zespołem w tamtym czasie był Lady Pank, który w tym 
roku obchodzi 40lecie. Grupa została założona w 1981 roku 
we Wrocławiu przez Jana Borysewicza  i Andrzeja Mogielnic
kiego.  Do  dziś  cieszy  się  ogromną  sławą  wśród  dorosłych 
i młodzieży. Do najbardziej znanych utworów należy piosenka 
"Zawsze tam, gdzie ty" wydana w 1990 roku. Z okazji 40lecia 
zorganizowana  została  trasa  koncertowa  pt.  "LP  40". 
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„„JJeessiieennnnaa  ttęęsskknnoottaa””

Lato tak szybko odeszło,
a ja z melancholią coraz dłuższą
odtwarzam w pamięci te chwile,
gdy byłeś przy mnie blisko.

Bez Ciebie jestem taka jesienna.
Nawet parasol mi nie służy.
Strącam z rzęs krople wspomnień
i topię je w kałuży.

Snuję się babim latem,
oplatam gałęzie mokre.
Rozgniatam kolory jesieni
w długiej, dżdżystej tęsknocie.

Idę samotna aleją,
po liściach skąpanych w błocie.
Idą kroczek po kroczku,
szukam Cię w jesieni i...moknę.

Przemoknięta deszczem i smutkiem,
rozmyślam nad całym światem…

PS. Czekam na Ciebie latem.  

KKaarroolliinnaa  MMaarrkkiieewwiicczz
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Uzależnienie od internetu
W dzisiejszych  czasach  uzależnienie  od  internetu  jest   
częstym  problemem.  Internet  stał  się  wszechobecny 
i chyba nie wyobrażamy sobie, że mogłoby go teraz na
gle zabraknąć. Warto się zastanowić, dlaczego tak dużo 
czasu  spędzamy w  sieci,  jak wyleczyć  się  z  uzależnia
nia.

W  sieci  znajdujemy  wiele  informacji,  od  wiadomości, 
przez  zakupy,  aż  po  kontaktowanie  się  ze  znajomymi. 
Uzależnienie od internetu objawia się podobnie jak każ
dy inny nałóg i wpływa na zachowanie człowieka. Obja

wem jest na pewno częstsze 
i dłuższe korzystanie z  inter
netu.  Osoba  uzależniona 
jest  w  stanie  poświęcić  wie
le,  zaniedbując  przy  tym 
swoje  obowiązki,  naukę,  re
lacje z przyjaciółmi, rodziną.  
Nie  może  wytrzymać  bez 
korzystania  z  sieci,  brak  do

stępu  powoduje  frustrację.  Taka  osoba  zamyka  się 
w sobie i jedyne jej  relacje z ludźmi to relacje wirtualne. 
Zaniedbuje  też  swoje  zdrowie,  nie  ma  czasu  zadbać 
o siebie. Często poświęcaswój sen, by korzystać z inter
netu,  choć  jest  on  bardzo  potrzebny  do  regeneracji.
Psychologowie  obserwują,  że  osoby  mające  problem 
z  poczuciem  własnej  wartości,    zamknięte  w  sobie,  są 
bardziej  narażonena  uzależnienie.  Internet  pozwala  na 
ukazywaniesiebie  jako  kogoś  lepszego,  atrakcyjniejsze
go,  co  jest  ważne  dla  osób  z  niską  samooceną.

IIllee  cczzaassuu  ssppęęddzzaammyy  ww  ssiieeccii??
Średnio dziennie spędzamy 6 godzin i 42 minuty w sieci, 

z  czego  połowa  te
go  czasu  obejmuje 
także  urządzenia 
mobilne. Ponad po
łowa  (52,8%)    na
stolatków  deklaruje, 
że  w  ich  rodzinach 
obowiązują  zasady 
dotyczące korzysta
nia z  internetu. Naj
popularniejsza  z  nich  to  zakaz  korzystania  w  czasie 
posiłków.

JJaakk  zzaappoobbiieeggaaćć  uuzzaalleeżżnniieenniioomm??
Pamiętajmy, że zawsze  łatwiej zapobiegać w początko
wej  fazie  niż  leczyć  w  zaawansowanej.  Warto  zwrócić 
uwagę, ile czasu spędzamy w internecie. Czy okłamuje
my  siebie  i  bliskich,  że  wcale  tak  dużo  nie  siedzimy 
w sieci, a może łamiemy zasady ustalone przez rodzi
ców. Postawmy sobie cel, poszukajmy nowych zaintere
sowań, żeby nie przesiadywać godzinamii nie tracić 
czasu na sprawdzanie social mediów.

JJaakk  wwyylleecczzyyćć  uuzzaalleeżżnniieenniiee??
Jak w wielu przypadkach leczenia nałogu konieczna jest 
terapia, praca z psychologiem. Podejmuje się działania 
służące  ograniczeniu  ilości  czasu  spędzanego  w  inter
necie np. z ośmiu do sześciu godzin, a następnie czte
rech  i  dwóch.  Ważne  jest  właściwe  organizowanie 
czasu,  szczególnie  tego  wolnego,  znalezienie 
odpowiednich zajęć zastępczych.

  
MMaajjaa  GGoorraazzdd

Porady zdrowotne
WW   sseezzoonniieejjeessiieennnnoozziimmoowwyymm   nnaasszzaa  
ooddppoorrnnoośśćć   ssppaaddaa,,   zzaacczzyynnaammyy   ooddcczzuu
wwaaćć   zzmmęęcczzeenniiee..SSppoożżyywwaammyy   mmnniieejj  
pprroodduukkttóóww  bbooggaattyycchh  ww  wwiittaammiinnyy,,  wwoollii
mmyy  ssppęęddzzaaćć  cczzaass  ww  pprrzzyyttuullnnyymm  ddoommuu,,  
zzaammiiaasstt   rruusszzaaćć   ssiięę   nnaa   śśwwiieeżżyymm   ppoo
wwiieettrrzzuu..   TTrrzzeebbaa   jjeeddnnaakk   ppoommyyśślleećć,,   ccoo  
mmoożżeemmyy   zzrroobbiićć   ddllaa   wwłłaassnneeggoo   oorrggaannii
zzmmuu..   OOttoo   ggaarrśśćć   cceennnnyycchh   ppoorraadd::
1. Korzystaj z dobrego działania słoń

ca.  Jesienią  jeszcze  mamy  szansę 
cieszyć  się  słoneczną  pogodą.  Pro
mienie słoneczne są potrzebne orga
nizmowi  do  produkcji  witaminy  D. 
Poza tym działają pozytywnie na na
sze samopoczucie.
2. Śpij odpowiednio długo. Osłabiona 
odporność  jest często wynikiem bra
ku  snu,  czyli  czasu  na  odpowiednią 
regenerację  organizmu.  Jeśli  masz 



kłopoty  z  zasypianiem  spowodowane  stresem,  pomóc 
może  napar  ziołowy  z  melisy  wypijany  przed  snem.
3.  Pij  przynajmniej  1,5  litra  wody.  Regularnie  picie 
oczyszcza organizm.
4. Codzienna jazda rowerem lub spacer na świeżym po
wietrzu to jak najbardziej dobry pomysł. Odrobina ruchu 
każdemu wyjdzie na zdrowie, lecz trzeba pamiętać 
o zdrowym rozsądku. Ćwiczenia w domu również pomo
gą w odprężeniu się.

5.  Zwiększ  spożywanie  warzyw  i  owoców  wzbogaco
nych  o  witaminy ważne  dla  naszego  organizmu w  tym 
okresie. Odpowiedniokaloryczna dieta sprawdzi się zna
komicie.
6. Pamiętaj zawsze o dezynfekcji, a także częstym i do
kładnym myciu rąk. Noś maseczkę w miejscach publicz
nych oraz podczas korzystania z  komunikacji miejskiej.

AAggaattaa  MMoottyyłłaa
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Z życia nastolatki
WWaarrttoo  ssiięę  zzaassttaa
nnoowwiićć,,  zz  jjaakkiimmii  
pprroobblleemmaammii  zzmmaa
ggaajjąą  ssiięę  nnaassttoollaatt
kkoowwiiee  ww  oobbeeccnnyycchh  
cczzaassaacchh..                              
                                                          
Problemy młodych 
ludzi często są 
lekceważone, 
umniejszane 
i uznawane za wy

mysły. Jednak wiele osób potrzebuje rozmowy i wspar
cia od innych.                                                                  
DDeepprreessjjaa                                                                      
Przede wszystkim należy pamiętać, że depresja to nie 
tylko „bycie smutnym”. Ma ona wiele objawów i gdy tylko 
jakieś u siebie zauważymy, nie powinniśmy tego lekce
ważyć, tylko umówić się na wizytę u psychologa.

W otaczającym nas świecie, ciągle towarzyszy nam 
stres, presja rówieśnicza, chęć upodobnienia się do lan
sowanych kanonów piękna. Do tego dochodzi brak 
wsparcia rodziców i przyjaciół i inne trudne kwestie. 
Wiele takich czynników może wpłynąć na rozwój choro
by. Nie bójmy się prosić o pomoc. Nasze życie i zdrowie 
jest najważniejsze.

                                                                                         
PPRRZZYYDDAATTNNEE  NNUUMMEERRYY::
116 123 – kryzysowy telefon zaufania
116 111 – telefon zaufania dla dzieci i młodzieży
800 108 108 – fundacja Nagle Sami
22 484 8801 – antydepresyjny telefon zaufania Fundacji 
ITAKA
22 628 52 22 – telefon zaufania Lambda dla osób 
LGBT+ oraz ich rodzin i bliskich

WWiikkttoorriiaa  NNoowwaakk

Osobowość silna immunologicznie, a wewnętrzna 
siła

Współczesne  badania  naukowców  dopro
wadziły  do  wyłonienia  siedmiu  aspektów 
naszej  osobowości,  które  sprzyjają  odpor
ności  na  stres oraz budowaniu naszej we
wnętrznej  siły.  Tę  listę  cech  i  postaw 
stworzył  Henry  Dreher,  bazując  na  wyni
kach kluczowych badań. Nazwał ją "osobo
wością silną immunologicznie". Osoby silne 
immunologicznie nie stresują  i nie  frustrują 
się nadmiernie. Rozwiązują problemy, mają 
poczucie  kontroli  oraz wiedzą,  na  co mają 
wpływ, a na co nie. Potrafią zaakceptować 
elementy  rzeczywistości, których nie mogą 
zmienić. 

  
   WWiikkttoorriiaa  FFaalliisszzeewwsskkaa,,  NNiikkoollaa  BBuukkaałłaa



Kulinaria
CCyynnaammoonn  RRoollllss

CCIIAASSTTOO::
 200 ml mleka
 20g drożdży
 50g masła
 2 łyżeczki cukru
 350g mąki
 1 jajko
 szczypta soli

NNAADDZZIIEENNIIEE::
 20g masła
 cukier i cynamon

WWYYKKOONNAANNIIEE::
Mleko  wstawiamy  do  mikrofali  na  30  sekund, 
dodajemy masło, cukier  i mieszamy do połączenia 
się  składników.  Następnie  dodajemy  drożdże. 
W  oddzielnej  misce  do  mąki  dodajemy  sól,  jajko, 
mleko  z  drożdżami  i  z masłem. Wyrabiamy  ciasto 
tak, żeby zaczęło odchodzić od  ręki. Przykrywamy 
ciasto  ściereczką  na  godzinę.  Kiedy    wyrośnie, 
rozwałkowujemy  w  kształt  prostokąta,  pokrywamy 
go  rozpuszczonym masłem  i  posypujemy cukrem 
z cynamonem. Zwijamy w rulon  i kroimy w części.
Wstawiamy  do  piekarnika  nagrzanego  do  180 
stopni  na  25  minut.  Po    wyciągnięciu  polewamy 
rozpuszczoną białą czekoladą.

KKookkttaajjll  zz  jjeessiieennnnyycchh  wwaarrzzyyww  ii  oowwooccóóww
Przygotowanie smoothie jest niezwykle proste 
i zajmuje kilka minut. Wystarczy umyć, obrać 
i zblendować podane składniki. Do przygotowania 
koktajlu będą nam potrzebne:
 2 jabłka
 1 marchew 
 szklanka malin
 garść natki pietruszki

 mały kawałek dyni (około 200 gram)
 szklanka soku jabłkowego

PPaauulliinnaa  AAnnddzzeell

Czy wiesz o tym, że...?
KKaażżddeeggoo   ddnniiaa   zzddoobbyywwaammyy   wwiieeddzzęę   nnaa   tteemmaatt   rróóżżnnyycchh   iinn
ttrryygguujjąąccyycchh,,   ffaassccyynnuujjąąccyycchh,,   aa   nnaawweett   aabbssuurrddaallnnyycchh   rrzzee
cczzyy..  MMaammyy   rróóżżnnee  zzaaiinntteerreessoowwaanniiaa,,  cchhęęttnniiee  ddoowwiiaadduujjeemmyy  
ssiięę  oo   rróóżżnnyycchh  cciieekkaawwoossttkkaacchh..  MMoożżee  kkttóórraaśś   zz  ppoonniiżżsszzyycchh  
iinnffoorrmmaaccjjii  CCiięę  zzaacciieekkaawwii,,  aa  mmoożżee  wwyykkoorrzzyyssttaasszz   jjee  nnaa  zzaa
jjęęcciiaacchh  ww  sszzkkoollee??  PPrrzzeekkoonnaajj  ssiięę  ssaamm!!
1. W trakcie oddychania żebra poruszają się rocznie 
pięć milionów razy.
2. Ostatnie słowa malarza Vincenta Van Gogha: „Smu
tek będzie trwał wiecznie”.
3. Najwięcej rozmów telefonicznych rejestrowanych jest 
zawsze w Dzień Matki.
4. Kobiety mają więcej kubków smakowych niż męż
czyźni.
5. W Finlandii zawód nauczyciela jest uważany za naj
bardziej prestiżowy, zaraz po zawodzie lekarza.
6. Nawet 15% uczniów w Stanach Zjednoczonych po
prawia rok.

7. Ptaki wyczuwają zbliżające się tornado. 
8. 70% ludzi nie znosi rozmawiania przez telefon przy 
innych.
9. Język żyrafy mierzy ponad 50 cm.
10. W Korei Północnej oraz na Kubie nie można kupić 
Coca Coli.
11. Obrączka ślubna jest zakładana na serdeczny palec 
lewej ręki, ponieważ to jedyny palec, którego żyła jest 
bezpośrednio połączona z sercem.
12. Komiksy z Kaczorem Donaldem zostały zakazane 
w Finlandii, ponieważ nie nosi on spodni. 
13. Radom ma znacznie większą powierzchnię niż Pa
ryż.
14. W Polsce znajduje się 908 miast.
15. Polski alfabet liczy 32 liter, a angielski 26.

KKllaauuddiiaa  CCiisszzoowwsskkaa
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Ciekawostki biologiczne
MMaaggiicczznnee  zziioołłaa,,  zzwwiieerrzzęęccee   jjeelliittaa   ii   rrooggii  ––  cczzyyllii  ddaawwnnee  mmee
ttooddyy  aannttyykkoonncceeppccjjii

Aby ochronić się przed nieplanowaną ciążą, nasi przod
kowie  często  sięgali  po metody  dziwne    i  ekstremalne. 
Naturalne wywary,  korzenne  eliksiry,  odpowiednio  przy
gotowane  fekalia  czy  połykanie  kijanek    to  tylko  kilka 
metod zapobiegania ciąży. Zatem historia antykoncepcji 
pełna  jest  wręcz  niewiarygodnych  faktów.  Dziś  uśmie
chamy, się czytając o dawnych metodach antykoncepcji.
Środki antykoncepcyjne znane były  już w starożytności, 
używano bowiem prezerwatyw wykonanych z  jedwabiu, 
niekiedy również specjalnie naoliwionego papieru,         
a czasem również  jelit wyciągniętych z młodego  jagnię
cia.
Średniowiecze słynie z nieco inwazyjnych środków anty
koncepcyjnych. Przykładowo kobiety miały połykać ży
we osyi 24 kijanki, aby tylko uchronić się przed zajściem 
w ciążę. Mężczyznom zaś zalecano picie wywarów ze 
zmielonych jąder zwierząt hodowlanych (najczęściej 
muła bądź byka), alkoholu, w którym moczyły się jądra 

bobrów, a także próbowanie nalewek ziołowych (z mięty 
czy jałowca).
W XVI wieku w Europie ogromne żniwo zaczęły zbierać 
różnego  rodzaju  epidemie,  dlatego  też  zaczęto  ostroż
niej  podchodzić  do  sztuki  kochania.  Środkiem  ochron
nym  w  czasie  seksu  miały  być  lniane  woreczki,  które 
przez wielu mężczyzn były prane i cerowane, aby mogły 
służyć  im  wielokrotnie.  Mężczyźni,  aby  zwiększyć  sku
teczność antykoncepcyjną, nasączali materiał w roztwo
rze soli. 
Pierwsza  lateksowa  prezerwatywa  została  opatentowa
na  na  początku XX wieku  (w  1912  roku)  przez  Juliusa 
Fromma, niemieckiego chemika pochodzenia polskoży
dowskiego. Do tego czasu w procesie produkcji używa
no  jelit  zwierzęcych  oraz  pęcherzy  ryb.  Wkrótce 
niemiecki  naukowiec  otworzył  swoją  własną  fabrykę, 
promując  swoje  wyroby  hasłem              „DieKonkurrentz
platz”, czyli – w wolnym tłumaczeniu – „Konkurencja pę
ka”.

KKaarroolliinnaa  SSzzeemmrraajj

Królewski kot na sprzedaż
Gepardy są obiektem pożądania wielu handlarzy, którzy 
później  sprzedają  koty  bogatym  odbiorcom. W  Somali
landzie  na porządku dziennym są stojące przed sklepa
mi bądź restauracjami gepardy – podobnie jak w Polsce 
psy. Kluczowe jest, aby powstał tam rezerwat dla urato
wanych dzikich kotów, gdzie będą mogły żyć w natural
nym środowisku. Gepardy  są  odbierane matkom,  kiedy 
te wyruszają na polowania. Najczęściej kocięta mają ko
ło sześciu tygodni i wymagają karmienia co kilka godzin. 
Przez utracenie w  tak młodym wieku wolności nie mają 
okazji nauczyć się polować, w efekcie nie mogą wrócić 
do  swojego  naturalnego  otoczenia.  Według  najnow
szych danych na wolności pozostało mniej niż 7 tysięcy 
tych  dorosłych  dzikich  kotów  (większość w Afryce).  Za
kaz handlu gepardami obowiązuje od 1975  r. Mimo  to 
w  latach  20102019  ponad  3.6  tysięcy  osobników  wy
stawiono  na  sprzedaż  lub  nielegalnie  spieniężono  na 

całym świecie. Somaliland to 
centrum  handlu  gepardami 
ze  względu  na  swój  łatwy 
dostęp do tych kotów w Etio
pii  i  Kenii  oraz  bliskość  Je
menu,  a  także  prawie  750 
kilometrową  linię  brzegową. 
Przeróżne  towary  przepły
wały  przez  Zatokę  Adeńską 
od  tysiącleci.  Na  przestrzeni 
wieków  gepardy  były  sym
bolem  statusu.  Obecnie  to 
Instagram  jest  miejscem, 
gdzie  można  pochwalić  się 
swoim  pupilem.  Wiele  wpi

sów  przedstawia  gepardy  ze  swoimi  bogato  ubrany
mi  ,,właścicielami”  na  tle  drogich  samochodów  czy 
ogromnych  basenów.  Użytkownicy  z  Zatoki  Perskiej 

traktują te zwierzęta jako symbol prestiżu. Jednak popu
larna strona nie umożliwia  tylko pochwalenia się swoim 
zakupem,  ale  także  jest 
to miejsce,  gdzie  handla
rze  zamieszczają  zdjęcia 
kociąt  na sprzedaż.   Nie
wiele osób mieszkających 
na  wiejskich  obszarach 
jest  świadomych  praw 
ochrony przyrody. Dla pa
sterzy  gepardy  to  zagro
żenie  dla  ich  stad  ze 
zwierzętami.  Handel  nimi 
jest  dla  nich  czymś  do
brym,  a  nawet  nie  różni 
się  od  sprzedaży  kóz. 
Niektórych  ludzi  do  zabi
jania bądź  łapania gepar
dów  skłania  bieda,  lecz  największych  przemytników 
motywuje chciwość. Jeśli ktoś posiada chociaż trochę li
tości,  to  nie  weźmie  udziału  w  tym  procederze. 
W 2016  r. Zjednoczone Emiraty Arabskie wydały zakaz 
posiadania  w  prywatnych  domach  ,,niebezpiecznych 
zwierząt”.  Pięć  lat  później  wiele  ludzi  dalej  je  trzyma. 
Niektórzy wykorzystują lukę prawną, która wyłącza z za
kazu  centra  badawcze,  ogrody  zoologiczne  oraz  parki 
dzikich zwierząt. Najczęściej działania straży przybrzeż
nej są ostatnią szansą na uratowanie kociąt zanim znaj
dą się poza obszarem Somalilandu. 
Podsumowując: Jeśli  ktoś posiada chociaż krztynę em
patii,  to z przemytem zwierząt nigdy nie będzie miał nic 
wspólnego.
Na podstawie NationalGeographicPolska 09.2021
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KKoorrzzyyśśccii  ppłłyynnąąccee  zz  ppłłyywwaanniiaa
Pływanie to dyscyplina sportowa, która  jest 
popularna, ogólnodostępna i ma pozytywny 

wpływ  na  or
ganizm  czło
wieka.   
W  czasie  pły
wania  można 
odprężyć  mię
śnie,  zwalczyć 
zbędne  kilo

gramy  oraz  kształtować  swój  zdrowy  tryb 
życia.  Uprawianie  tego  sportu  daje  wiele 
korzyści. Pływanie ma pozytywny wpływ na 
układ  oddechowy,  gdyż  zwiększa  wydol
ność  płuc.  Największe  korzyści  z  pływania 
mamy  wtedy,  gdy  poruszamy  się  stylem 
krytym, gdyż drogi oddechowe są zmuszo
ne do najbardziej wydajnej  pracy. Standar
dowa pojemność płuc wynosi około 5 litrów. 
Najlepsi pływacy mogą pochwalić się nawet 
11  litrami  pojemności,  co  stanowi  dwukrot
ność normy. Pływanie pobudza pracę serca 
i całego układu krążenia, dzięki czemu wy

dłuża  nasze  życie.  Dzięki  niemu  możemy 
zabezpieczyć  się  przed  chorobami  układu 
krążenia  czy  zawałem.  Osoby,  które  do
świadczyły  już  zawału  również  powinny 
rozpocząć  przygodę  z  tym  sportem. Wysi
łek, z jakim wiąże się pokonywanie dystan
sów na basenie,  pozwala na uregulowanie 
tkanki tłuszczowej. W ciągu godziny można 

spalić  nawet  600  kcal,  podobnie  jak  pod
czas godziny joggingu. Odchudzanie wiąże 
się głównie z niższą podażą kaloryczną niż 
potrzebuje nasz organizm. Jeśli nie zadba
my o odpowiednią dietę, pływanie  i  kalorie 
nie  pomogą  nam  w  zmniejszeniu  wagi. 
Po wizycie na basenie czujemy się zazwy
czaj lekko i swobodnie. Każdy sport, w tym 
pływanie,  uwalnia  dawkę  endorfin  popra
wiającą  nastrój.  Według  badań,  osoby  re
gularnie 
chodzące  na 
basen,  rza
dziej  cierpią 
na  depresję 
i  są  po  pro
stu  szczę
śliwsze 
w  życiu  pry
watnym. Dzieci i młodzież mająca problemy 
z prawidłową postawą są częstymi gośćmi 
pływalni.  Jest  to  spowodowane  tym,  że 
w wodzie możemy pozwolić sobie na więk
szy  zakres  ruchu,  co  kształtuje  giętkość. 
Jeżeli nie orientujesz się  jeszcze w stylach 
pływania, a chciałbyś spróbować swoich sił, 
to  najczęściej  używanym  i  najbardziej  kla
sycznym  stylem  jest  popularna  „żabka”. 
Wiele  osób  wykonuje  ją  w  nieprawidłowy 
sposób, co jest niebezpieczne dla naszego 
ciała.  Jednak  wyćwiczenie  tego  stylu  po
zwala na pełne korzystanie z basenu i daje 
oczekiwane  korzyści.  Ostatnią  rzeczą  jest 
oczywiście  miejsce,  gdzie  możemy  popły
wać. Pływalnie znajdziemy w każdym więk
szym  mieście.  W  naszej  okolicy  możemy 
skorzystać  z  basenów  w  Ożarowie, 
Ostrowcu,  Sandomierzu  czy  Baćkowicach.

MMiikkoołłaajj  SSzzcczzyyggiieełł

Sport



1. Autor dramatu pt. „Wesele”.
2. Imię sławnego absolwenta naszej szkoły 
(szukaj w aktualnym numerze gazetki).
3. Małe brązowe kulki rosnące na drzewach, 
z których robimy ludziki.
4. Nauczyciel zajmujący się doradztwem 
zawodowym w naszej szkole (nazwisko).
5. Obecna pora roku.
6. Z racji tego święta wróżymy sobie.
7. Święto przebierańców obchodzone 

najczęściej w Stanach Zjednoczonych.
8. Święto obchodzone 2 listopada.
9. Najczęściej w kolorze pomarańczowym, 
wycinamy z niej straszne buźki.
10. Gorący napój z naszej Bartoszanki 
podawany z imbirem, goździkami, sokiem 
i pomarańczą.
11. Imię uczennicy z artykułu o ciekawej 
osobowości uczniowskiej.
12. Święto obchodzone 11 listopada.
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