
Na początku siódmej klasy było wiele zmian... 

Nowy wychowawca, nauczyciele,  nowe przed-

mioty, grupy językowe i wiele innych. Razem za-

decydowaliśmy, że właśnie początek klasy jest 

idealnym momentem do napisania naszej pierw-

szej klasowej gazetki. Nasz wychowawca – Pan 

Przemek bardzo nam w tym pomógł i gdyby nie 

on – nie osiągnęlibyśmy takiego sukcesu.  Nie-

które teksty są napisane własnoręcznie 

przez uczniów, inne wygrzebane z Internetu 

i trochę przeredagowane, ale  moim zdaniem 

wszystkie warte są przeczytania – w końcu  każ-

dy z nas starał się napisać prawdziwy artykuł, jak 

doświadczony dziennikarz. 

W gazetce znajdują się informacje o różnych 

świętach w listopadzie i grudniu, żeby można 

było jeszcze częściej świętować. Są tu również 

opisane nasze pasje, takie jak jazda konno 

czy żeglarstwo. Dla osób, które uwielbiają oglą-

dać filmy i seriale powstały dwa artykuły, a dla 

fanów sportu trzy - są to wstawki o pływaniu, 

siatkówce i piłce ręcznej. Mamy trochę informa-

cji o samorządzie uczniowskim i grach kompute-

rowych oraz specjalny artykuł napisany po an-

gielsku o przygodzie z graniem na trąbce. Znaj-

dzie się też coś dla fanów anime i gotowania, 

ponieważ gazetkę podsumowuje kącik kulinarny. 
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Kalendarz 
 1 XI – Wszystkich Świętych  

W kościele katolickim święto obchodzone jest ku 

czci wszystkich chrześcijan, którzy przebywają 

w niebie. 1 listopada Polacy odwiedzają cmenta-

rze, aby wysprzątać i ozdobić groby swoich bliskich 

oraz zapalić dla nich znicze. Dzień ten jest wolny 

od szkoły i pracy od czasów PRL–u. Wszystkich 

Świętych często nazywamy Dniem Zmarłych, Świę-

tem Zmarłych lub Dniem Zmarłych i Poległych.    

 10 XI  - Dzień Jeża  

Głównym celem tego dnia jest zwrócenie szcze-

gólnej uwagi społeczeństwa na ochronę jeży jako 

gatunku narażonego na wyginięcie. Według nie-

których naukowców do 2025 roku znikną wszyst-

kie dzikie jeże. Data obchodzenia Dnia Jeża 

w Polsce jest popularna tylko w naszym kraju. 

W USA Narodowy Dzień Jeża jest obchodzony 

2 lutego – wtedy, kiedy wypada Dzień Świstaka. 

 11 XI  - Święto Niepodległości  

Narodowe Święto Niepodległości jest obchodzone 

w celu upamiętnienia rocznicy odzyskania przez 

Polskę niepodległości w 1918 roku. Zostało wpro-

wadzone w 1937 roku, lecz II Wojna Światowa 

sprawiła, że zostało przywrócone dopiero w 1989 

roku. Jedną z tradycji 11 listopada jest wywiesza-

nie flagi polski przed domem lub na balkonie. A wy 

jak obchodzicie Święto Niepodległości?  

 14 XI  – Światowy Dzień Cukrzycy  

Święto zostało ustanowione przez Międzynaro-

dową Federację Diabetologiczną. Upamiętnia 

rocznicę urodzin odkrywcy insuliny – Fredericka 

Bantinga.  

 16 XI - Międzynarodowy Dzień Tolerancji  

Przyczyną wprowadzenia tego święta było pogłę-

biające się zjawisko nietolerancji, przemocy, rasi-

zmu i dyskryminacji mniejszości narodowych. 

Dzień ten nawiązuje do szacunku, akceptacji oraz 

tolerancji. Głównym celem Międzynarodowego 

Dnia Tolerancji jest uświadamianie społeczeń-

stwu o niebezpieczeństwach związanych z kon-

sekwencjami dyskryminacji.  

 2 XII - Dzień Placków  

W Polsce królują placki ziemniaczane jednak 

w innych krajach są zupełnie inne placki. W Azji 

możemy spotkać placuszki a-kyaw podawane 

na śniadanie do herbaty. Indonezja serwuje pi-

sang goreng - placuszki bananowe.  

W ten dzień wypróbuj jakiś zagraniczny przepis na 

placki. Możesz też zrobić zdrowe placki, 

np. ze szpinaku bądź marchewki i fety. Można też 

pójść w słodkości i zrobić placuszki z jabłkiem, po-

lać je syropem klonowym i dodać owoce.  

 6 XII - Mikołajki  

Dzień świętego Mikołaja - zostało ustanowione 

w celu uczczenia pamięci biskupa Mikołaja z Mi-

ry. Jest to dzień, który przypomina o okazywaniu 

ludziom miłości i bezinteresowności.  

 14 XII - Dzień Małpy  

Święto zawdzięczamy studentowi z Michigan, 

który narysował w kalendarzu swojego przyjacie-

la małpę (na dniu 14 grudnia), a potem zaczął 

promować święto na uczelni. Tego dnia zachę-

cam do poszukania ciekawostek o małpach, 

bo są to bardzo inteligentne zwierzęta 

 16 XII - Dzień Pokrywania Wszystkiego  

Czekoladą 

Idealny dzień na pokrycie czegokolwiek czekola-

dą. Można trochę poeksperymentować i odkryć 

swoje ulubione połączenie smakowe.  

 24, 25 i 26 XII – Wigilia i Boże Narodzenie 

W tradycji chrześcijańskiej stanowi koniec ad-

wentu i oznacza straż nocną i oczekiwanie. Kola-

cję wigilijną rozpoczyna modlitwa. Następnie 

uczestnicy dzielą się opłatkiem jednocześnie 

składając sobie życzenia.  

Boże Narodzenie upamiętnia narodziny Jezusa 

Chrystusa. W nocy przed tym świętem rozpoczy-

na się uroczysta msza zwana Pasterką. Odbywa 

się ona o północy.  

opr. Alicja Włodarczyk  



 Moja pierwsza propozycja, to druga część 

znanego większości z nas VENOMA. W pierwszej 

części filmu, poznajemy historię dziennikarza, 

Eddiego Brocka, którego ciało podczas ekspery-

mentu naukowego scaliło się z obcą formą życia-

symbiontem o imieniu Venom. W drugiej części 

filmu poznajemy syna Venoma - Cranag’a, 

oraz Cletusa i Shriek – dwa nowe, bardzo czarne 

charaktery z którymi musi sobie poradzić główny 

bohater. Mnie osobiście film bardzo przypadł 

do gustu, dlatego uważam, że film jest napraw-

dę godny polecenia.  

Druga propozycja, to DIUNE. Akcja filmu to-

czy się w dalekiej przyszłości, w której, zamiast 

na udoskonalanie urządzeń, postanowiono 

na rozwój umysłu. Najważniejszą planetą 

we wszechświecie jest Arrakis (czyli tytułowa 

Diune), na której znajdują się złoża przyprawy, 

umożliwiającej podróże międzygwiezdne. Po-

wstawanie przyprawy związane jest z cyklem 

rozwojowym czerwi pustyni- olbrzymich istot, 

żyjących w piaskach Arrakis. Film przypomina 

trochę Gwiezdne Wojny, więc to obowiązkowy 

seans dla wszystkich fanów tego gatunku.  

Szymon zaprasza do kina 

 Ostatnia propozycja to coś dla miłośników 

filmów Marvela – długo wyczekiwany ETER-

NALS. Osobiście wybieram się na ten seans 

za kilka dni, ale ze względu na świetne recenzje, 

wybrałem ten film jako trzeci do polecenia. Film 

opowiada historię nieśmiertelnej rasy Eternals, 

która została stworzona przez Celestiali i wysła-

na na ziemię, aby chronić ludzi przed inną rasą, 

Dewiantami. Ten film został oznaczony na Wiki-

pedii jako gatunek fantasy – jeżeli lubicie takie 

klimaty, to myślę, że warto pójść na ten seans.  

opr. Szymon Ryłko (Wikipedia)  



My history of playing the trumpet 

Hi, my name is Michał and I’m going to tell you about my history of playing the trumpet.   

I started playing when I was eleven years old. It was in my school outside Poland. We had to try 

playing some instruments. For example, I tried the trumpet and the clarinet. At first, I wasn’t that 

good, but my teacher saw potential in me. The first day the teacher asked us to get ourselves trum-

pets from a recommended store. We didn’t have to buy it so we rented it, because we didn’t know if 

I would be playing the trumpet in like a year or so.   

The next lesson, all of us had our trumpets and started learning. We got our books and we learned 

our first note. Then the teacher gave us assignments to practice. After a couple lessons I saw that 

I started progressing. It felt like it happened in a blink of an eye. I could play! After a couple months, 

I completed all the assignments in the book! I went to a concert of one of the greatest trumpeters in 

the world. His name was Chris Botti. When I came back to Poland, I didn’t have a trumpet, so I bought 

one I practiced and now I have private lessons with a really good teacher. Unfortunately, now that 

I broke my finger, I can’t play it and I’m sad about that. But my doctor said that in two weeks I could 

play it again.   

I know that playing the trumpet isn’t so easy and I don’t know how I made it, but here I am. Some 

people quit because they can’t hit the high notes, but remember that you should never quit. If you 

can’t play the note now if you practice, you’ll eventually get it. Overall, it’s really fun to play it and 

there’s a lot of songs that you could play on it. Thank you for reading this and I hope after this article 

you will start playing the trumpet.   

Michał  Stefański 



A teraz trochę historii: łódka została zaprojek-

towana w 1947 roku przez Amerykanina Clarka 

Millsa na prośbę majora Clifforda A. McKaya, 

który chciał zaoferować tanie żeglowanie dla 

młodych ludzi. Clark zaprojektował prosty pro-

stokątny kadłub, który mógł być zbudowany 

z dwóch arkuszy sklejki o wymiarach 4x8 stóp 

ŻEGLARSTWO 
Jestem żeglarzem i z doświadczenia mogę 

wam powiedzieć, że żeglarstwo to sport bardzo 

wymagający. Pływam na różnych łajbach ale mo-

ją prawdziwą pasją są optimisty. Co to takiego? 

Sięgnijmy do Wikipedii: „Optymist – najmniejsza 

monotypowa międzynarodowa klasa jachtów, 

przeznaczona dla dzieci i młodzieży do 15 lat. 

Jest to łódka regatowa. Jej kokpit zajmuje poło-

wę jachtu. Łódka wykonana jest zazwyczaj 

z włókna szklanego, choć zdarzają się drewniane 

kadłuby. W Polsce pierwsze Optymisty pojawiły 

się w połowie lat 60. XX wieku. Optymisty często 

nazywane są mydelniczkami. Skrót od nazwy 

Optymist to OPP”.   

(122x244 cm). Łódka została wyposażona w roz-

przowy żagiel. Po latach, jej twórca tak opowia-

dał o procesie jej tworzenia: „Ona nie była ład-

na, ponieważ major McKay chciał mieć ją szyb-

ko. Robiłem ją przez półtora dnia z dziesięcioma 

garściami ocynkowanych gwóździ, maznąłem 

warstwą farby i nazwałem Optimist Pram”.  

 Większość żeglarzy swoją przygodę z pływaniem 

rozpoczyna  w „mydelniczkach”. Tu zdobywają 

pierwsze szlify - uczą się wiązania węzłów, zwro-

tów na wodzie, ostrzenia i odpadania, pracy 

z żaglem. W Szczecinie są 3 kluby żeglarskie 

z optymistami: Klub Sportowy Dobra Marina, 

Centrum Żeglarskie i Yacht Klub Polski Szczecin. 

Mój klub to „Dobra Marina” i jest naprawdę do-

bra - szkoli mistrzów. Mistrzem Szczecina jest Alek-

sander Nowakowski - czyli ja :) Posiadam 4 złota, 

2 srebra i 2 brązy. W Szczecinie jest niewielka kon-

kurencja, ścigam się w najmocniejszej, ale i najmniej 

licznej grupie A  (tylko 7% ), w pozostałych zawodni-

ków jest więcej (B-23%, C-70%). Choć zawodników 

w grupie A jest mało, to jest to grupa najlepsza dla-

tego tak trudno zdobyć 1 miejsce. 

Olek Nowakowski  i Spółka 



Siatkówka 
Siatkówka – Jest to sport drużynowy w którym 

grają dwa zespoły po 7 zawodników, w skład 

wchodzą :  

• Rozgrywający – jak sama nazwa wskazuje 

zadaniem rozgrywającego jest rozgrywanie 

czyli wystawianie piłek do zawodników ataku-

jących, tak żeby umożliwić łatwe wykonanie 

ataku atakującemu 

• Atakujący – zadaniem atakującego jest prze-

bijanie piłki na stronę przeciwnika po otrzyma-

niu piłki od rozgrywającego 

• Środkowi – w siatkówce mają za zadanie blo-

kować ataki przeciwnika  

• Przyjmujący – zadaniem przyjmującego jest 

odbieranie piłki po zagrywce i bronienie 

• Libero – to zawodnik który pełni defensywną 

funkcje na boisku, libero jest dość nietypo-

wym zawodnikiem, ponieważ nosi też koszul-

kę innego koloru niż pozostali gracze. 

Główną cechą siatkówki jest zespołowość – 

jeden za wszystkich, wszyscy za jednego. 

Kolejnym atutem jest brak fauli i niska 

urazowość. Nie ma bezpośredniego kontaktu 

z przeciwnikiem. W tej grze zespołowość 

i technika są najważniejsze, to one rozstrzygają 

o zwycięstwie.  

W głównym składzie w roku 2021 grają: 

atakujący: Łukasz Kaczmarek, Dawid Konarski, 

Bartosz Kurek, Maciej Muzaj; rozgrywający: 

Fabian Drzyzga, Marcin Janusz, Marcin 

Komenda, Grzegorz Łomacz; środkowi: Mateusz 

Bieniek, Norbert Huber, Karol Kłos, Jakub 

Kochanowski, Piotr Nowakowski; przyjmujący: 

Bartosz Bednorz, Tomasz Fornal, Michał Kubiak, 

Bartosz Kwolek, Wilfredo Leon, Kamil Semeniuk, 

Artur Szalpuk, Aleksander Śliwka; libero: Jakub 

Popiwczak, Damian Wojtaszek, Paweł Zatorski. 

Na początku 2018 roku reprezentację seniorów 

objął nowy, wybrany w długim i bardzo 

skrupulatnym procesie rekrutacyjnym trener - 

Vital Heynen. Belgijski szkoleniowiec przyszedł 

do pracy z długoterminowym planem, w którym 

celem głównym są Igrzyska Olimpijskie 2020 

w Tokio, jednak sukcesy przyszły wcześniej. 

Wykonawszy plan minimum, jakim miała być 

finałowa szóstka mistrzostw świata w Bułgarii 

i Włoszech, Biało-czerwoni nie zatrzymali się 

w zwycięskim pochodzie. W półfinałowym meczu 

pokonali niezwykle silną reprezentację USA, 

a w powtórce finału sprzed czterech lat pokonali - 

tym razem bez straty seta - mistrzów olimpijskich 

z Brazylii i obronili tytuł siatkarskich mistrzów 

globu. Trzema złotymi medalami i jednym 

srebrem mistrzostw świata Polacy wyrównali 

rekord reprezentacji Włoch - więcej medali MŚ 

na koncie ma jedynie Rosja (wliczając ZSRR) 

oraz Brazylia.  
Wiktor Tymiński 



Piłka ręczna 
Piłka ręczna to zespołowa dyscyplina sportu 

(gra drużynowa), uprawiana na całym świecie – 

zarówno przez kobiety, jak i przez mężczyzn – 

w której biorą udział dwie drużyny po 7 zawod-

ników każda. Celem gry jest zdobycie jak naj-

większej liczby bramek. Piłka może być rzucana, 

popychana, łapana, uderzana i zatrzymywana. 

Zawodnicy, oprócz bramkarzy, nie mają prawa 

zrobić więcej niż 3 kroki z piłką w rękach, co wy-

musza bieg z kozłowaniem i liczne podania. 

Bramkarze wychodząc z pola bramkowego, stają 

się zawodnikami ofensywnymi i obowiązują ich 

wówczas identyczne prawa jak pozostałych za-

wodników (łącznie z brakiem możliwości powro-

tu z piłką w pole karne). 

Chodzę na piłkę ręczną od dwóch lat 

i uważam, że ten sport jest bardzo trudny, 

ponieważ trzeba biegać po całym boisku, 

podawać, rzucać na bramkę i robić kiwki. 

Pomimo tego, bardzo lubię tę dyscyplinę, 

ponieważ jestem w nią bardzo dobry. W klubie, 

do którego chodzę mam wielu przyjaciół 

i dlatego też bardzo lubię grać. Mój klub 

to „Sport Camp”  a w grupie, w której jestem 

ćwiczy aż 16 osób.  

Karol Bil 

Pływanie 
Opowiem wam o pływakach i o samym 

pływaniu. Pierwszy raz  pływanie zawodowe 

zawitało w Polsce w 1929 roku w Warszawie. 

Następnie Polacy wystartowali w Igrzyskach 

Olimpijskich w Berlinie w 1935 roku. Niestety 

Polacy nie wygrali aż do 1960 roku, czyli aż 25 

lat!!!!!  Złą passę przerwała Agnieszka Czopek, 

która wywalczyła medal olimpijski w 1980 roku. Po 

ośmiu latach wielkie zwycięstwo odniósł Artur 

Wojdat który został rekordzistą świata na 400 m w 

stylu dowolnym. W latach 90 XX wieku pojawiło 

się 6 pływaków zdobywających zwycięstwa 

w zawodach sportowych. Do nich należą: 

• Rafał Szukała – wicemistrz olimpijski w 1992 r. 

i mistrz świata w 1994 na 100 m stylem motyl-

kowym, 

• Alicja Pęczak – 3-krotna mistrzyni Europy 

na basenie 25 m w 1998 r., 

• Otylia Jędrzejczak – 2-krotna mistrzyni świata 

na 200 m delfinem (2003, 2005), 5-krotna mi-

strzyni Europy w 2000, 2002, 2004 i 2006 r. 

i była rekordzistka świata na 200 m stylem 

motylkowym, wreszcie trzykrotna medalistka 

olimpijska z igrzysk w Atenach należy do niej 

najwięcej rekordów aż do dzisiaj  

• Paweł Korzeniowski – mistrz świata na 200 m 

delfinem z Montrealu w 2005 r.,  

• Mateusz Sawrymowicz i Przemysław Stańczyk 

– mistrzowie świata z Melbourne w 2007 r. 

To byli najlepsi pływacy do tej pory.  

Grzegorz Krzywicki 



KONIE 
Cześć, tu Natasza, a moim zadaniem było 

napisanie o koniach oraz jeździectwie. Jest 

to temat bardzo obszerny, aczkolwiek postaram 

się o tym rozpisać. Zacznijmy od podstaw – 

na początek maści koni. Jest ich cała gama kolo-

rów oraz odmian. Zacznę od bardziej podstawo-

wych : kara (czarna), gniada (brązowa), kaszta-

nowata (ruda), siwa (biała). Istnieją także rzad-

sze oraz mniej spotykanie maści jak: cremello, 

perlino, jelenia, palomino, czy złotoszampańska.  

Konie posiadają też odmiany na różnych czę-

ściach ciała (najczęściej jest to pyszczek, bądź 

nogi.) Ale co to właściwe są te odmiany? Są to 

białe plamki na ciele konia, prościej ujmując 

miejsca pozbawione pigmentu. Są różne rodzaje 

oraz wielkości, jedne z nich to m.in.: gwiazdka, 

latarnia, łysina, strzałka, chrapka – na łbie ko-

nia. Na nogach występują odmiany jak : koron-

ka, skarpetka, pończocha, piętka.  

Przejdźmy teraz do ogólnych typów koni. 

Dzielimy je na zimnokrwiste oraz gorącokrwiste. 

Gorącokrwiste są niezwykle zwinne i szybkie 

oraz charakteryzują się niezwykle lekką i dostoj-

ną budową. Ten typ koni jest najczęściej użytko-

wany w sporcie, np. w skokach, ujeżdżeniu, 

czy crossie. Jest to spowodowane ich fizycznymi 

cechami, oraz predyspozycjami i większa spraw-

nością. Teraz przejdę do koni zimnokrwistych. 

Są one używane bardziej w celach rolniczych 

i transportowych. Są cięższe oraz większe gaba-

rytowo od swoich poprzedników. Ze względu na 

dużą masę swojego ciała ich stawy są dużo bar-

dziej obciążane, dlatego też konie zimnokrwiste 

sprawdzają się dużo lepiej w spokojniejszych 

i powolniejszych pracach, jednakże bardzo do-

brze radzą sobie z dużym obciążeniem.  

O koniach mogłabym rozpisywać się i do ju-

tra, teraz może kilka słów o jeździectwie. Za-

cznijmy od dyscyplin – najbardziej znane to: 

skoki przez przeszkody, ujeżdżenie, WKKW 

(wszechstronny konkurs konia wierzchowego – 

połączenie ujeżdżenia, skoków oraz crossu, czyli 

terenowych skoków przez przeszkody.) Są także 

dyscypliny takie jak: powożenie, woltyżerka, 

reining (jazda w stylu western), wyścigi, powo-

żenie oraz wiele innych. Zacznę od ujeżdżenia. 

Jest to szyk, elegancja i wdzięk – tak mogę scha-

rakteryzować tą dyscyplinę. 

Pomiędzy jeźdźcem i koniem powinna znaj-

dować się harmonia – inaczej pokonywanie pro-

gramów nie miałoby najmniejszego sensu, 

gdyż koń byłby niechętny do pracy, 

przez co i koń i jeździec byliby spięci, a w ujeż-

dżeniu rozluźnienie to jedna z najważniejszych 

rzeczy. Koń powinien iść z łatwością, a jego ru-

chy powinny być sprężyste, elastyczne i pełne 

wdzięku.  

Przejdźmy teraz do nieco bardziej żywiołowej 

i bez dwóch zdań dużo bardziej niebezpiecznej 

dyscypliny – skoków przez przeszkody.  Jest 

w nich potrzebna niezwykła precyzja, by koń 

przejechał parkur bez zrzucenia przeszkody, 

bądź wyłamania i to w jak najlepszym czasie. Są 

różne rodzaje konkursów - na dokładność i styl, 

na czas, dwunawrotowy, dwufazowy, potęga 

skoku, sztafeta. Są także różne wysokość, poczy-

nając od niższych takich jak np. LL (do 90 cm), 

kończąc na CS1 – 155 cm. W potędze skoku nie-

które przeszkody potrafią przekraczać nawet 

dwa metry.  Konkurs ten polega na pokonywa-

niu coraz wyższych przeszkód. Wygrywa ten, kto 

przeskoczy najwyżej. Rekord należy do Chilijczy-



ka Alberta Larraguibela na koniu Huaso pokonany w 1949 roku i wynosi 247 cm. Wszechstronny konkurs 

konia wierzchowego – WKKW. Składa się z wcześniej wspomnianych trzech dyscyplin – ujeżdżenia, próby 

terenowej oraz skoków przez przeszkody. Próba ujeżdżenia ma za zadanie pokazać współpracę i posłu-

szeństwo. Terenowa ma udowodnić wytrzymałość, a skokowa ostatecznie współprace i zaufanie.  

Mam nadzieję, że chociaż trochę przedstawiłam podstawowe informacje o tak fascynujących zwie-

rzętach, jak konie i może zachęciłam do uprawiania jeździectwa. 
Natasza Wasiłek 

Jestem fanką koreańskich, japońskich i taj-

skich seriali i moja strona gazetki będzie właśnie 

o tym. Zacznę od serialu, który w ostatnim cza-

sie cieszy się wielką popularnością mianowicie 

jest to wszystkim znana koreańska dra-

ma „Squid Game”.  Od tygodni jest 

na pierwszym miejscu najchętniej oglądanych 

produkcji a w ponad 90 krajach już stał się naj-

chętniej oglądaną produkcją Netflixa w historii.   

W pierwszym odcinku poznajemy 456 graczy, 

którzy są różni, ale jedno co ich łączy to posiada-

nie długów. Decydują się oni wziąć udział w pew-

nych rozgrywkach. Są one koreańskimi grami 

dla dzieci. Jednak tutaj stawką są pieniądze i ich 

własne życie. Jest to dość drastyczny, ale trzyma-

jący w napięciu serial. Ostatnio na świecie wzbu-

dził wiele kontrowersji, szczególnie u nauczycieli 

i rodziców dzieci. Fundacja Dajemy Dzieciom Siłę 

bije na alarm – dzieci naśladują w szkołach za-

chowanie bohaterów serialu Squid Game. Kore-

ańska produkcja jest rekomendowana dla wi-

dzów powyżej 16. roku życia, ale doskonale znają 

ją także siedmio-ośmiolatki. W wielu europej-

skich krajach uczniowie zaczęli urządzać zawody 

inspirowane serialem. W jednej ze szkół w Belgii 

doszło nawet do pobicia nastolatków, którzy nie 

dali sobie rady w wykonaniu zadań pokazanych 

w produkcji.  

Następnym serialem jest japońska drama 

„Alice in Borderland”, która jest w podobnej te-

matyce. Bezrobotny, zwariowany na punkcie 

gier komputerowych Arisu i jego dwójka przyja-

ciół chowają się w toalecie przed policją, 

gdy nagle zauważają dziwne światło i wraz z nim 

przenoszą się do opustoszałego Tokio. Wchodzą 

do budynku, w którym zaczyna się pewna gra 

o życie. Szybko się orientują, że żeby przetrwać 

muszą przechodzić jedną rozgrywkę za dru-

gą. Kolejnym jest tajska drama „Girl from owhe-

re”. Pewna dziewczyna o imieniu Nanno przeno-

si się cały czas do innych szkół, aby wyjawiać 

różne kłamstwa uczniów i pracowników danej 

szkoły. Ich sekrety mogą pozostać w tajemnicy 

za odpowiednią cenę. Jest to bardzo wciągający 

serial chyba podobał mi się najbardziej 

ze wszystkich, które wam przedstawiłam. Mam 

nadzieję, że któraś z moich propozycji was zain-

teresowała i będziecie chętni do oglądania.   

Lena Zawadzka 

Seriale warte obejrzenia 



Historia gier komputerowych – 

interaktywnych programów komputerowych 

służących do celów rozrywkowych – obejmuje 

okres od 1947 roku, kiedy wynaleziono pierwszy 

prototyp gry elektronicznej. Do 1972 roku gry 

komputerowe były produkcjami akademickimi, 

a do masowego obiegu weszły za sprawą gry 

Pong. Dzięki jego popularności powstały 

platformy do gry – automaty i konsole, a od lat 

80. XX wieku także komputery osobiste. Od lat 

90. XX wieku gry komputerowe zaczęły masowo 

obsługiwać rozgrywkę sieciową oraz grafikę 

trójwymiarową, stając się produktem masowym. 

Wśród najnowszych tendencji należy wyróżnić 

cyfrową dystrybucję rozrywki elektronicznej 

oraz rozwój gier społecznościowych i mobilnych. 

Poniżej przedstawiam najpopularniejsze gry 

komputerowe naszego stulecia. 

Atari Pong – gra komputerowa będąca 

symulacją tenisa stołowego przy użyciu grafiki 

dwuwymiarowej. Celem rozgrywki jest pokonanie 

przeciwnika poprzez uzyskanie wyższego wyniku 

punktowego. Gra wydana została w 1972 roku 

przez Atari i jest jedną z naj-starszych 

przeznaczonych na automaty. Choć przed Pongiem 

pojawiło się kilka podobnych (na przykład Tennis for 

Two czy Computer Space), to właśnie on pierwszy 

odniósł sukces komercyjny. Pong stworzony został 

przez Allana Alcorna w ramach ćwiczenia 

szkoleniowego wyznaczonego mu przez 

współtwórcę Atari, Nolana Bushnella. Ten 

zaczerpnął pomysł z elektronicznej gry w tenisa 

stołowego, będącej częścią konsoli Magnavox 

Odyssey, co było później przyczyną pozwu 

sądowego skierowanego przeciw firmie Atari. 

Bushnell, zaskoczony dobrymi efektami, 

zdecydował się na seryjną produkcję gry. 

Gry Komputerowe 



Donkey Kong – komputerowa gra 

platformowa wydana po raz pierwszy w 1981 

roku, pierwotnie przeznaczona na automaty do 

gier. Celem gry jest uratowanie Lady (później 

nazywana Pauline), ukochanej głównego 

bohatera, do której dotrzeć można skacząc 

po platformach. Donkey Kong, duży brązowy 

goryl, stara się to zadanie utrudnić rzucając 

beczki, które gracz musi przeskakiwać. 

Super Mario Bros, wyprodukowana 

w 1985 r. przez Nintendo i jest popularna aż do 

teraz. Głównym bohaterem Super Mario Bros., 

nad którym gracz przejmuje kontrolę, jest postać 

Mario. Jego młodszym bratem bliźniakiem, 

Luigim, kieruje wyłącznie drugi gracz w trybie 

gry wieloosobowej. Zadaniem obu bohaterów 

jest eksploracja krainy Mushroom Kingdom, 

przetrwanie w obliczu ataku sił głównego 

antagonisty Bowsera oraz ocalenie księżniczki 

Peach. Gracz porusza się w kierunku prawej 

strony ekranu, aby dotrzeć do chorągiewki 

pojawiającej się na końcu każdego poziomu. 

Teraz kilka gier z dzisiejszych czasów.  

Minecraft – komputerowa gra survivalowa 

o otwartym świecie stworzona przez Markusa 

Perssona i rozwijana przez Mojang Studios. 

Minecraft pozwala graczom na budowanie 

i niszczenie obiektów położonych w losowo 

generowanym świecie gry. Gracz może atakować 

napotkane istoty, zbierać surowce czy wytwarzać 

przedmioty. 

Pierwsza publiczna testowa wersja gry została 

wydana 17 maja 2009 roku. Gra została wydana 18 

listopada 2011 roku na komputery osobiste. 

Następnie wydano wersje na konsole i platformy 

mobilne. Jeszcze przed oficjalną premierą gra 

zdobyła popularność i wiele nagród. Co roku 

odbywa się konwent fanów gry – Minecon. Sukces 

gry spowodował, że zaczęto sprzedawać związane 

z nią przedmioty np. książki, zabawki, tematyczne 

klocki Lego. 

Fortnite  – komputerowa gra wieloosobowa 

z trybem rozgrywki battle royale opracowana 

i wydana przez Epic Games 26 września 2017 

na platformy Windows, macOS, PlayStation 4 

i Xbox One, w 2018 roku na iOS, Nintendo Switch 

i  ndroid. W 2020 wydano wersje na konsole Xbox 

Series X/S i PlayStation 5. Gra jest dystrybuowana 

za pośrednictwem dystrybucji cyfrowej w modelu 

free-to-play. Fortnite Battle Royale jest pochodną 

gry komputerowej Fortnite: Save the World – 

symulatora przetrwania z możliwością tworzenia 

różnych struktur. 

Gra w którą aktualnie najczęściej gram to 

Fortnite. Ma bardzo dobrą grafikę, interesującą 

fabułę, częste aktualizacje. Jest grą sieciową,  

mogę więc często online pograć ze znajomymi. 

Gram też w Minecrafta ponieważ mogę tam 

pobudować różne budowle z przyjaciółmi. 

Artykuł jest przedrukiem z witryny Wikipedia Wolna 

Encyklopedia – opracował Michał Michalina 



WALENTYNKI 
 Skąd wzięło się święto? 

 O co dokładnie w nim chodzi? 

 Czy tylko w Polsce je obchodzimy? 

 Jakie są tradycje tego święta? 

 Walentynki, czy tylko okazja dostawania? 

Witaj drogi czytelniku, widzę że mój artykuł 

przykuł twoją uwagę co mnie niezmiernie cieszy. 

Może na początek się przedstawię, mam na imię Ala 

i chodzę do 7a. Mam nadzieję, że zaciekawię cię 

moim tekstem o walentynkach. Za nim jeszcze 

przejdziesz do tekstu po prawej stronie możesz 

zastanowić się, czy nie myślałeś kiedykolwiek 

nad którymś z pytań u góry. Jeśli tak to możesz 

odnaleźć odpowiedź na te pytania w tekście. 

Teraz może wam opowiem o historii tego 

święta. Walentynki są obchodzone w południo-

wej i zachodniej Europie od średniowiecza. Może 

tego nie wiedzieliście, ale nazwa walentynek 

pochodzi od św. Walentego, którego 

wspomnienie liturgiczne w Kościele katolickim 

obchodzone jest również do teraz. Europa 

północna i wschodnia dołączyła do walentyn-

kowego grona znacznie później. Niektórzy wiążą 

walentynki z zwyczajem pochodzącym 

z Cesarstwa Rzymskiego, polegającym głównie 

na poszukiwaniu wybranki serca, np. przez loso-

wanie jej imienia ze specjalnej urny. 

Walentynki, czyli święto zakochanych 

corocznie wypada 14 lutego. Zwyczajem w tym 

dniu jest wysyłanie listów zawierających 

wyznania miłosne (w ostatnim czasie rzadziej 

daje się listy -  zostają one zamieniane 

na np. kwiaty czy czekoladki). Dlatego 

walentynki stały się okazją do obdarowywania 

się drobnymi upominkami. 

Pora teraz na Polskę. Do naszego kraju 

walentynkowe obchody trafiły wraz z kultem 

świętego Walentego z Bawarii i Tyrolu. Choć 

wydarzyło się to już dawno, święto zyskało 

rozgłos i popularność w latach 90. XX wieku. Jako 

ciekawostkę dodam, że w Chełmnie co roku 

odbywają się (od 14 lutego 2002 roku) 

największe walentynki w Polsce. 

Mam nadzieje, że z mojego tekstu 

zapamiętasz co nieco, by móc pochwalić się 

znajomym czy rodzinie paroma ciekawostkami 

o tym święcie.          

opr. Alicja Rudawska (źródło – Wikipedia) 



Praca w samorządzie szkolnym to bardzo cie-

kawe i inspirujące zajęcie. Mamy tu bardzo dużo 

rzeczy do robienia a na mnie dodatkowo ciąży 

ogromna odpowiedzialność - jestem przewodni-

czący samorządu. Możecie mi zaufać jak mówię, 

że tu nie ma nudy. Chciałbym bardzo zachęcić 

każdego do spróbowania dostania się do samo-

rządu i wygrania wyborów.  

Pamiętamy też o innych - tuż przed 1 listopa-

da z grupą szkolnych wolontariuszy porządkowa-

liśmy Kwaterę Zasłużonych na Cmentarzu Cen-

tralnym.  Na marginesie tylko dodam, że najlicz-

niej pojawiła się moja klasa 7a  ☺.  

Niestety w tym roku samorząd nie mógł orga-

nizować ulubionej akcji uczniów, którą jest fe-

styn jesienny.  

I ostatnia akcja samorządu -  przy okazji obcho-

dów Dnia Misia zbieraliśmy pluszowe zabawki dla 

Fundacji Mam Marzenie, która przekaże je swoim 

podopiecznym - chorym dzieciom. I tu należy po-

dziękować za zaangażowanie całej szkolnej spo-

łeczności - udało nam się zebrać sześć pełnych 

worków zabawek. Ale to nie wszystko, bo podczas 

następnych tygodni i miesięcy w życie wejdzie jesz-

cze więcej projektów. Pamiętajcie Jeśli chcecie to 

nadal zachęcam do dawania mi samorządowych 

pomysłów (mam nadzieję, że się wszystkim podo-

bało ☺) 
Przewodniczący Samorządu  

 Janek Szeremeta 

NASZ SZKOLNY SAMORZĄD  

W tym roku szkolnym  już bardzo dużo rzeczy. 

Jedną z nich był dzień ulubionych postaci z bajek 

w piątek 4 listopada. A inną rzeczą zorganizowa-

ną przez samorząd był Dzień Edukacji, bo rozda-

wane cukierki i słoiki z życzeniami dla nauczycieli 

nie wzięły się znikąd.  

Następną rzeczą, którą zrealizuje samorząd jest 

wyczekiwana „Góra grosza”, podczas której każda 

klasa może się wyrazić kreatywnymi słoikami wy-

pełnionymi po brzegi drobnymi pieniążkami. 

Jeszcze jedną rzeczą zrealizowaną przez sa-

morząd jest akcja pomocy zwierzakom i do tej 

pomocy bardzo zachęcam.  



Anime 
Witam wszystkich! Mam na imię Gabrysia 

i opowiem wam o moim ulubionym rodzaju fil-

mów - anime. 
Filmy, seriale tego typu pochodzą z Japonii, 

sama nazwa na język Polski oznacza po prostu 

animację. Charakterystyką anime są postacie 

rysowane w specyficzny sposób, czy po prostu 

tak jak moja własna mamusia to ujęła ,,ciągle 

ktoś tam krzyczy”.  Anime będąc jednym z rodza-

jów filmów i tak ma swoje gatunki np. romans, 

akcja, fantasy, horror itp. (wszystkie gatunki ma-

ją swoje odpowiedniki w języku japońskim). Bar-

dzo popularne jest, także przebieranie za posta-

cie z anime (cosplay).  

Dobrze! Wstęp mamy za sobą, czas przejść 

do przykładów naprawdę wartych zainteresowa-

nia się anime: 

1. Death note, Notatnik śmierci 

2. Naruto 

3. Spirited away, W krainie Bogów 

4. Neon Genesis Evangelion 

5. Sailor Moon, Czarodziejka z Księżyca 

6. Demon Slayer, Kimetsu no Yaiba,  

Miecz Zabójcy Demonów 

Dziękuję serdecznie za uwagę, mam nadzieję, 

że dzięki mojej stronie gazetki zainteresuję ko-

goś anime, a może nawet do grona Otaku 

(fanów japońskiej popkultury) Dojdą nowi ma-

niacy filmowi? Życzę miłego dnia, bądź wieczoru. 

Sayōnara!    
Gabrysia Pukszta                                                                                                                             

Cosplay 
Zawsze jak zaczyna opowiadać komukolwiek 

o tym, że mam cosplay, wszyscy dorośli jak za-

równo i dzieci pytają mnie: A czym właściwie 

jest ten twój cosplay? 

Cosplay to przebieranie się za postacie z Ani-

me jak też postacie z różnych gier. Jest to także 

zabawa. Niektórzy ludzie nagrywają filmy 

na „tiktoka” jak też na „yt” np. jak tańczą w tym 

Cospie lub pokazują jak rozczesać peruki albo 

nawet jak zrobić ładny spójny makijaż. Często 

ludzie, którzy właśnie są tak przebrani spotykają 

się na pyrkonach. Teraz tylko pewnie zapytacie, 

co to Pyrkon? A więc Pyrkon to ogólnopolski 

festiwal, którego tematyka krąży wokół właśnie 

gier, anime, fantastyki… Co roku odbywa on się 

w Poznaniu. w ramach festiwalu fantastyki. 

W każdej z kategorii konkursowych można wy-

grać nagrodę pieniężną, a od 2019 roku zdo-

bywca nagrody Grand Prix zyskuje również pra-

wo do reprezentowania Polski w konkursie mię-

dzynarodowym.  Spróbuj,  i Tobie się uda. 

Alicja Skórka 



Informatyka to dziedzina niezwykle ciekawa 

i stosowana do różnych prac. Oznacza to, że stu-

denci po ukończeniu studiów mogą znaleźć pracę 

dla siebie z zastosowaniem informatyki lub roz-

począć swój własny biznes. Informatyka nie koń-

czy się na kodowaniu i programowaniu. Można 

z nią robić rozmaite i pożyteczne rzeczy dla świa-

ta lub komfortu dnia codziennego. Najczęściej 

spotykaną dziedziną informatyki są właśnie gry. 

Rozpoczynając od faz Beta aż po Alpha. Dziedzina  

ta również jest wykorzystywana do medycyny. 

Tworzy się różnego rodzaju roboty do użytku 

szpitalnego lub operacyjnego. Projektuje się rów-

nież ubrania, samochody, sprzęt AGD i RTV. 

W skrócie można podsumować, że informatykę 

można znaleźć praktycznie wszędzie!  

‘’IoT, czyli Internet of Things to kolejny obszar, 

który w ostatnim czasie zdobywa coraz większą 

popularność. Czym jest to zagadnienie? W du-

żym uproszczeniu jest to połączenie w sieć wszel-

kich urządzeń, które to podłączenie umożliwiają. 

Oczywiście, mówiąc o sieci, mam na myśli inter-

net. Dzięki podłączeniu urządzeń AGD, możemy 

kontrolować choćby to, kiedy dany produkt 

w lodówce ulegnie przeterminowaniu. Ta sama 

lodówka wyśle Ci mail z przypomnieniem o zaku-

pach w momencie, gdy z własnych analiz wy-

wnioskuje, że średnio co dwa dni zużywasz mle-

ko, a właśnie ich liczba w lodówce dobiega koń-

ca.   

Idąc krok dalej, ta sama lodówka wyręczy Cie-

bie i zamówi zakupy do domu lub automatycznie 

zamówi wizytę technika, gdy okaże się, iż awarii 

uległ jeden z jej modułów. Jeszcze bardziej skraj-

ny przykład to integracja lodówki z wagą łazien-

kową:  

Ważysz się rano. Okazuje się, że trochę nabra-

łeś na masie. Komunikat ten waga oczywiście 

prześle do lodówki. A ta gdy wyjmiesz z niej cia-

sto zapyta się Ciebie czy nie powinieneś przejść 

na dietę?’’ 

Opr. Zosia Nowotniak   

(Wikipedia, strony firmowe)  

IoT—czyli Internet of Things  



A teraz coś na słodko. Kto nie lubi ciasteczek 

maślanych? Prawda, że są smakowite a ich przy-

gotowanie jest łatwe i nie zajmie Wam zbyt wie-

le czasu,  szczególnie wówczas jeżeli jesteście  

posiadaczami Termonmixu. Ach ta technologia... 

Ale bez obaw, nawet bez tego urządzenia sobie 

poradzicie, warto spróbować. 

1. Rozgrzewamy piekarnik do temp. 180°C. Bla-

chę wykładamy papierem do pieczenia i od-

stawiamy 

2. Do naczynia wsypujemy mąkę, cukier, doda-

jemy masło, jajko i odrobinę proszku 

do pieczenia, rozdrabniamy i miksujemy. Go-

towe ciasto przekładamy do innego naczynia.   

3. Wysypujemy porcję cukru na talerz. 1 łyżkę 

ciasta formujemy w niewielką kulkę.  

4. Wierzch ciasteczka zanurzamy w cukrze, 

układamy wierzchem do góry na przygoto-

waną blachę i spłaszczamy widelcem, aby 

uzyskać okrągły kształt.  

5. Pieczemy około 20 min lub do momentu, 

aż ciasteczka będą złotobrązowe, następnie                                                        

odstawiamy do całkowitego ostudzenia 

na kratce. 

6. I w końcu zjadamy ze smakiem :) 

Poleca Aleksy Lewandowski 

Na jesienne wieczory polecam przepyszną 

zupę dyniową, fantastyczną na chłodne wieczory

-  pożywna, przepyszna i łatwa do zrobienia. 

Na początek składniki: 

• 800 g dyni (500 g po obraniu) 

• 250 g ziemniaków 

• 25 g masła 

• 1 cebula 

• 2 ząbki czosnku 

• 1 łyżeczka kurkumy w proszku 

• 1 łyżeczka świeżego startego imbiru 

• 1 pomidor lub ½ puszki krojonych pomidorów 

• 1 ½ szklanki bulionu 

• 1 szklanka mleka 

Dynię obrać ze skórki (z tym może być trochę 

kłopotów), usunąć nasiona, miąższ pokroić 

w kostkę. Ziemniaki tez obrać i pokroić w kostkę. 

W większym garnku na maśle zeszklić pokro-

jona w kostkę cebule oraz obrany i pokrojony 

na plasterki czosnek. Dodać dynie i ziemniaki, 

doprawić solą, wsypać kurkumę i dodać imbir. 

Smażyć co chwile mieszając przez ok. 5 minut. 

 Gorący bulion wlać, przykryć i zagotować. 

Zmniejszyć ogień do średniego i gotować 10 minut. 

Świeży pomidor sparzyć, obrać, pokroić 

na ćwiartki, usunąć szypułki oraz nasiona z ko-

mór. Miąższ pokroić w kosteczkę i dodać do zu-

py. Pomidory z puszki są już gotowe do użycia, 

wystarczy dodać do potrawy.  

Wymieszać i gotować przez 5 minut, do miękko-

ści warzyw. Zmiksować z dodatkiem mleka.  

Smacznego  życzy Julka Geiger 

KĄCIK  

KULINARNY 


