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Drogi czytelniku, 

 Masz właśnie przed sobą pierwszy wydanie naszej nowej gazetki szkolnej „Maliny”! Powstała ona z inicjatywy 

przedstawicieli Samorządu Szkolnego, a w jej realizację bardzo szybko zaangażowało się zarówno wielu uczniów, jak i na-

uczycieli. Inspiracją do jej stworzenia była również ogromna chęć uczniów naszej szkoły do kreatywnego wyrażania swoich 

zainteresowań. 

 W każdym numerze zamierzamy poruszać zarówno tematy ważne dla życia naszej szkoły, jak i te mające dawać nam 

tylko i wyłączne trochę rozrywki w przerwach pomiędzy lekcjami. Każdy z Was będzie mógł znaleźć tutaj coś dla siebie. 

 W tym wydaniu poruszymy temat pasji, a więc znajdziecie tu zarówno najważniejsze informacje i wydarzenia z ży-

cia szkoły jak i ciekawe artykuły dotyczące przeróżnych zainteresowań młodzieży oraz te mające was, być może, zainspiro-

wać do podjęcia nowych aktywności. 

 Zachęcam również wszystkich czytelników do podzielenia się z nami swoimi pomysłami, które moglibyśmy wyko-

rzystać do ulepszenia gazetki. Chętnych proszę o kontakt pod podanym adresem e-mail: maliny.gazetka@spoko.pl. 
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          redaktor naczelny 
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  1.Czy w młodości wiązała Pani swoje życie z zawodem, 

który Pani wykonuje ? 

Powiem szczerze, że nie, dlatego ,że nie bardzo przepadałam 

za dziećmi, zawsze mnie denerwowały, bo były głośne, za-

dawały dużo pytań. Ale gdy popatrzę na to z perspektywy 

czasu, to jednak zawsze koło mnie była jakaś gromada dzieci 

starszych i młodszych, którym organizowałam zajęcia - 

oczywiście plastyczne (uśmiech), i już wtedy lubiłam to ro-

bić. Czyli wychodzi na to, że w młodości chciałam zostać 

nauczycielem. 

   2.Na jaki kierunek studiów Pani poszła ? I czemu na 

taki ? 

Wybór kierunku studiów nie był przypadkowy, już w liceum 

wiedziałam, że będą to studia artystyczne. Jednak pierwsze 

trzy lata spędziłam na architekturze i urbanistyce. Dopiero 

po tym czasie zdałam sobie sprawę, że to nie to (było za 

dużo matematyki i mechaniki). Dlatego postanowiłam zmie-

nić uczelnię i jeszcze raz zdawać egzamin, już na uczelnię  

typowo artystyczną z malarstwem, rzeźbą, rysunkiem. Spe-

cjalność związaną z nauką w szkole wybrałam na drugim 

roku. 

   3.Co Pani zawsze lubiła rzeźbę czy 

może raczej malarstwo ? 

Początkowo moim konikiem było ma-

larstwo akwarelowe oraz olejne. Mia-

łam świetnego profesora pana Jerzego Wrońskiego, który w 

młodości był związany z Grupą Krakowską panem Kanto-

rem , panią Maziarską, i innymi. jednak na końcu roku wy-

brałam rzeźbę, która stanowiła dla mnie nowe wyzwanie. 

    4..Jacy są Pani ulubieni artyści ? Czemu tacy ? Co uję-

ło panią w ich pracach ? 

Oo., jest ich troszkę …  W zależności od nastroju, ale gene-

ralnie lubię kierunki sztuki końca XIX i XX wieku. Można 

powiedzieć, że ogólnie tak zwaną sztukę nowoczesną. Jed-

nym z takich  artystów jest René Magritte. Oglądając jego 

prace, widz może zanurzyć się w nierzeczywistym świecie, 

np.: obraz "Model czerwony". Inne klimaty mają obrazy 

Edvarda Muncha, który tworzył obrazy o głębokim ładunku 

emocjonalnym, np. pierwszy obraz zatytułowany "Słońce". 

Kolejny to Egon Schiele, który całą kreatywną siłę malarską 

włożył w rysowanie ciała ludzkiego, aż po wydobycie na 

obrazie tajników duszy człowieka. Lubię G.Klimta, 

A.Muchę, Salvadora Dali, Mehoffera, Wojtkiewicza, 

Z.Beksińskiego i mogłabym tak bez końca... 

    5.Co stanowi dla Pani Inspiracje ? 

Inspiracją do pracy są prace uczniów, z którymi mam zajęcia. 

Szczególnie warsztaty artystyczne sprawiają dużo radości. 

Uczniowie poznają wtedy warsztaty pracy zawodowego arty-

sty pod kątem różnych technik plastycznych, między innymi 

malarstwo olejne, rysunek czy grafikę artystyczną. Mogą się 

wtedy pobawić w "zawodowych malarzy", spod ich pędzla 

wychodzą małe arcydzieła, z których są bardzo dumni. I ja też. 

   6.Można więc śmiało powiedzieć, że to, co pani robi, jest 

pasją ? 

Tak, można tak powiedzieć, nie wyobrażam sobie zmiany 

zawodu, byłabym nieszczęśliwa. 

    7.Czy ktoś zaszczepił w pani tę pasję ? Czy jest to jakaś 

rodzinna tradycja ? 

Wydaje mi się, że duży wpływ na to, co teraz robię, miała 

Pani z plastyki w szkole podstawowej -pani Pawłowska, Uda-

ło mi się ostatnio nawiązać z nią kontakt przez portal społecz-

ności owy. Po tylu latach pamiętała mnie (uśmiech), czyli by-

łam zdolną uczennicą. Namawiała mnie do czynnego powrotu 

do pracy twórczej. 

    8.Czy godzi pani jakoś życie co-

dzienne nauczyciela ze swoją pasją ? 

Czy ma pani w ogóle czas na swoje 

małe hobby ? 

Jestem w takim okresie życia, że jest to dosyć trudne. Górę 

bierze jednak życie rodzinne i obowiązki z nim związane. Jest 

mi bardzo trudno wygospodarować czas tylko dla siebie i na 

swoje przyjemności, ale myślę, że jeszcze troszkę i ten czas 

nadejdzie. Będę miała go tak dużo, ze zacznę realizować się 

również w pracach twórczych. 

    9.Czy ma Pani jakieś inne zainteresowania ? 

Oczywiście, że mam. Bardzo lubię pływać i jeździć na rowe-

rze, w miarę możliwości staram się to robić jak najczęściej. 

Lubię dobre książki i filmy.    

10.Czy, gdyby Pani jeszcze raz się urodziła, robiłaby Pani 

to samo ? 

Tak, bardzo lubię moją pracę. Lubię ten gwar, szum, podczas 

lekcji wiecznie ktoś się o coś pyta, czegoś nie umie wykonać.     

 

 

Każdy człowiek powinien 

mieć w życiu pasję 

Wywiad z panią Anetą Bujak - Juzaszek 

                  Magdalena Kulińska 
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11.Jakie jest Pani największe marzenie ? 

O jej, chciałabym mieć tyle funduszy, aby zwiedzić galerie 

na całym świecie. To byłoby cudowne. 

Bardzo dziękuję za ciekawe wypowiedzi i życzę serdecznie 

tego, aby Pani plany zostały zrealizowane, a marzenia - się 

spełniły. 

    

Jestem programistą. Używam języka programowa-

nia C# oraz Pascal, a także języka dokumentu HTML i śro-

dowiska tworzenia gier Unity. 

 

Programowanie jest według mnie bardzo ciekawym 

zajęciem, ponieważ łączy w sobie naukę, produktywność i 

zabawę. Uczę się programowania od ponad roku i mimo 

tego, że uważam je za gorszą formę rozrywki od gier kom-

puterowych, nic nie może zastąpić poczucia, że zrobiło się 

coś pożytecznego dla siebie i że w przy-

szłości może się to nam przydać. Programo-

wanie polega na wpisywaniu do projektu 

odpowiednich komend w kolejności, w 

jakiej chcemy, by program je wywoływał 

(lub nie, jeśli strzeli focha). Jest to także 

tworzenie, definiowanie i korzystanie z 

własnych komend, niewbudowanych w 

środowisko, w którym piszemy program. 

Może to brzmieć skomplikowanie, zatem 

postaram się to wyjaśnić najprościej, jak 

tylko początkujący programista potrafi. 

 

Środowisko jest z reguły progra-

mem, którego używamy do pisania kodu 

(czytaj: przechodzenia przez piekło). Śro-

dowiska różnią się od siebie ze względu na wersję, wydawcę 

i język programowania, jaki obsługują. Środowiska ułatwiają 

pracę, sugerując wpisywany kod, sprawdzając błędy oraz 

umożliwiając edytowanie parametrów gotowego programu 

bez zmieniania kodu (czyli można zmienić, np. prędkość 

chodzenia gracza bez edytowania kodu, zmieniając ją w śro-

dowisku). 

Język to unikalna składnia, stosowana przez nas do 

stworzenia programu. Jest ona tłumaczona przez system 

operacyjny na polecenia zrozumiałe dla procesora. Języki 

programowania są jak zwykłe języki - mogą być bardzo po-

dobne lub kompletnie rożne, jest ich bardzo wiele i nikt nie 

chce się uczyć niemieckiego. 

Kod to instrukcje dla naszego programu. System 

operacyjny zamienia je w sygnały i wysyła do procesora, a 

ten przetwarza je i odsyła wynik. 

 

Podstawowe elementy programowania to zmienne, 

funkcje oraz klasy. 

 

Zmienne są po prostu pustymi polami, w które nasz 

program wstawia wartości, modyfikuje je i pobiera. W prak-

tyce wygląda to tak, że nasza zmienna "liczba" przechowuje 

liczbę podaną przez użytkownika. W momencie uruchomie-

nia programu użytkownik proszony jest o podanie liczby. 

Gdy użytkownik podaje np. liczbę "5", napisany przez nas 

program odejmuje od niej 2, mnoży przez 3 i dodaje 1. W ten 

sposób otrzymujemy liczbę 10. Tak więc 

zmienna "liczba" jest teraz równa 10. Może-

my podać inną liczbę, co poskutkuje innym 

wynikiem. Działania wykonywane na licz-

bie obsługują funkcje. 

 

Funkcje to polecenia wydawane przez nas, 

prowadzące do otrzymania rezultatu. Może 

być nim liczba 10, może też być prędkość, z 

jaką nasza postać w grze atakuje. Mamy 

zatem naszą zmienną "liczba", która w wy-

niku pierwszej funkcji jest odczytana od 

użytkownika, w wyniku drugiej odejmuje-

my od niej 2, trzecia mnoży liczbę przez 3, 

czwarta dodaje 1, a piąta - wypisuje ją na 

ekranie. Wygląda to tak: 

 

początek kodu 

 

zmienna "liczba"; 

 

działanie programu 

{ 

odczytaj(liczba); 

liczba - 2; 

liczba * 3; 

liczba + 1; 

wypisz(liczba); 

} 

koniec działania 

 

koniec kodu 

 

!!!UWAGA!!! Jest to tak zwany "pseudokod", ułatwiający 

Podstawy programowania 
         Piotr H. 
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wytłumaczenie, jak wygląda kod. Nie będzie on działał w 

żadnym znanym środowisku. Piszę to, by uchronić czytelni-

ków przed skopiowaniem tego tekstu do notatnika, a następ-

nie intensywnym uderzaniem głową o klawiaturę w celu uru-

chomienia go, aż do uszkodzenia jednego z powyższych. 

 

Średniki ";" to ważny element. Dzięki nim system, 

który nie odróżnia jednej linijki od drugiej wie, gdzie kończy 

się każde polecenie. 

 

Klasy to nasze "szablony", jest to jednak długie i 

zawikłane zagadnienie, tak więc nie będzie tu rozwinięte. 

Jedyne, co należy wiedzieć, to to, że w programie możemy 

utworzyć np. klasę "pies" oraz 

wbudować mu: zmienne "imię" i 

"wiek" oraz funkcje "szczekaj" i 

"warcz". Następnie w naszym 

programie możemy wywołać tyle 

"psów", ile chcemy. Jeśli wywoła-

my trzy, będziemy mogli nadać im 

imiona "Azor", "Burek" i "Czapi", 

nadać im wiek 3, 5 i 8 lat, a na-

stępnie kazać Azorowi i Burkowi 

warczeć, a Czapiemu szczekać, 

przy czym zmienne "imię" i "wiek" będą mogły wpływać na 

wynik tych poleceń (np. Czapi będzie szczekał krótko i cicho, 

bo jest już stary). Wywołane w programie klasy są nazywane 

obiektami. 

 

Należy jeszcze dodać coś w temacie typów zmien-

nych. Typy zmiennych definiują, co przechowują zmienne. 

Typy to między innymi: 

bool (w starszych językach boolean) - wartość true/false, czy-

li inaczej 0/1, tak/nie, prawda/fałsz. 

string - zawiera tekst. 

Oraz cała różnorodność zmiennych liczbowych (podaję jedy-

nie kilka): 

int (dawniej integer) liczba w zakresie -32768...32767. 

byte - zakres 0...255 

word - zakres 0...65535 

real - zakres 5.0x10-324...1.7x10308 (specjalny typ 

zmiennej, przechowuje liczby rzeczywiste, podczas 

gdy reszta - jedynie całkowite) 

 

Zapewne nasuwa się Wam na myśl kilka pytań, np: 

po co tyle typów zmiennych liczbowych? Nie lękajcie się, 

odpowiedzi są tutaj. 

 

Różnorodność tych zmiennych powstała dawno te-

mu, gdy programy musiały zajmować max. 0,5MB, bo ina-

czej, by je uruchomić, trzeba było iść z nimi do NASA/

Pentagonu. Wtedy używano tych najmniejszych zmiennych, 

by ograniczyć rozmiar. Dziś nie jest to konieczne, lecz z 

pewnością praktyczniejsze. 

 

Dlaczego akurat takie liczby? Komputer rozróżnia 

dwa stany - wysokie napięcie i brak wysokiego napięcia. 

Lampka otrzymuje napięcie i zapala się - mamy 1. Lampka 

nie otrzymuje napięcia - nie zapala się i mamy 0. Jak mając 

tylko te dwie opcje zapisać liczbę 17? Logiczne wydawałoby 

się ustawić koło siebie 17 lampek i dodać do siebie, ile się 

pali, a ile nie. Wyobraź sobie, że twój laptop używa 5692-

747347284798274982742374827972347 lampek naraz, że-

byś mógł uruchomić painta, a jak odpalasz Battlefielda to 15 

okolicznych elektrowni jądrowych wybucha. Trochę kiepsko, 

co nie? Na szczęście już w XVI 

wieku powstał system binarny 

(dwójkowy). Obecnie używany 

system dziesiętny jest prosty - 

masz cyfrę od 0 do 9 i ustawiasz 

ją w swojej liczbie, a oznacza ona 

jedności. Dalej idzie kolejna - 

dziesiątki, potem setki, tysiące itd. 

I tak liczba 1928 może być zapisa-

na jako: 

1000 + 900 + 20 + 8. 

Możemy to zmienić na: 

1 * 10^3 + 9 * 10^2 + 2 * 10^1 + 8 * 10^0. 

Zauważamy, że każda kolejna cyfra musi być pomnożona 

przez kolejną potęgę liczby 10, aby po zsumowaniu dać 19-

28. Ponieważ opiera się to na liczbie 10, jest to system dzie-

siętny. 

A zatem od 0 do 9 mamy w sumie 10 cyfr, które mnożone są 

przez potęgi liczby 10. Ale nasze lampki w komputerze mają 

jedynie dwa stany – „świeci” i „nie świeci”. Daje to nam 

dwie liczby - 0 i 1. Analogicznie do systemu dziesiętnego w 

którym mamy 10 cyfr i mnożymy je przez potęgi 10, jeśli tu 

mamy 2 cyfry, mnożymy je przez potęgi dwójki. Mamy 3 

lampki - pierwsza się pali, druga nie, i pierwsza znów tak. 

Paląca się lampka to 1, niepaląca to 0. Jest to liczba 101. Ko-

rzystamy jednak z systemu dwójkowego co daje nam: 

1 * 2^2 + 0 * 2^1 + 1 * 2^0. 

Prościej jest to: 

1 * 4 + 0 * 2 + 1 * 1 (każda liczba do potęgi 0 daje 1) 

Zatem 101 znaczy w systemie dwójkowym 5, a zapisaliśmy 

to używając 5 lampek, a nie 17 (jak zakładaliśmy na począt-

ku). 

Nasze poszukiwane 17 to zatem 10001. Możecie sami to 

sprawdzić. 

W procesorze jedna taka lampka jest zwana bitem. Bit to 0 

lub 1. Bajt to rząd 8 bitów (lampek) a zatem liczba od 0 do 

255. Dokładnie tyle co zmienna byte. Dwa bity to już zmien-

na word. Int jest natomiast zmienną word, jedynie 

"przesuniętą" w zakresie, aby obejmować liczby ujemne. 
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płyta czerwone. W ten sposób 

utworzyła się flaga Polski. 

 

Slash zaprezentował swój cha-

rakterystyczny wizerunek- 

czarny cylinder oraz przeciw-

słoneczne okulary. Swój talent 

i umiejętności najlepiej      

zademonstrował w utworze 

„Anastasia”- zagrał na dwu-

gryfowej gitarze. 

 

Myles Kennedy również nie 

zawiódł publiczności, jest bar-

dzo dobrym wokalistą oraz 

umie rozbawić tłum. Za brawa 

i okrzyki dziękował w naszym 

języku. 

Można powiedzieć, że jedynym 

minusem koncertu był brak 

telebimów. Osoby będące dale-

ko od sceny słabo widziały, a 

niskie, stojące bliżej, również 

nie miały lepiej.  

 

Slash, Myles i The Con-

spirators pożegnali się 

utworem „Paradise Ci-

ty”  oraz srebrzystym 

konfetti wystrzelonym 

w publiczność zgroma-

dzoną na płycie. 

 

Podsumowując- koncert był 

fantastyczny, a wychodzących 

z Areny fanów żegnał napis 

„Slash tu był”. 

Wraz z Myles’em Kennedy’m 

and The Conspirators pro-

mował swój nowy album 

„World on Fire”. 

 

Do hali można było wcho-

dzić już od 18:30, lecz na wy-

stęp Slash’a trzeba było pocze-

kać jeszcze parę godzin. 

Support zaczął się 20:00, a 

oczekiwani artyści rozpoczęli 

koncert godzinę później. Kilka 

godzin przed koncertem na 

Arenie wyświetlił się napis 

„Slash już tu jest”, więc nie 

było mowy o spóźnieniu arty-

sty. 

 

Tak jak w poprzednich latach, 

kiedy Slash był w Polsce, fani 

przygotowali dla niego niespo-

dziankę- podczas piosenki 

„Back from Cali” unieśli w 

górę kartki A3- trybuny białe, a 

20 listopada w 

krakowskiej 

Arenie mogliśmy 

zobaczyć 

legendarnego 

gitarzystę zespołu  

Guns n’ Roses  

Slash w Polsce! 
                                Zuza Nowak 

UKS Maliny 
                Radek Koźlicki 

 „Na przełomie pierwszych dni listopada wpadłem  na po-

mysł, żeby założyć własną 6-osobową szkolną drużynę pił-

karską. Od razu zacząłem rozmawiać z kolegami. Na następ-

ny dzień powstała drużyna „UKS MALINY”. Drużyna ma na 

celu sprawdzenie umiejętności zawodników oraz ma być 

przyjemnością dla grających, jak i oglądających mecze dru-

żyny”   

Do drużyny należą uczniowie z klasy II jak i klasy III gimna-

zjum jak i jeden uczeń z klasy V dzięki czemu drużynę moż-

na nazwać  „drużyną szkolną”. 

 

 WYJŚCIOWA 6-tka 

1 BR- Radosław Koźlicki (bramkarz) 

26 PO- Mateusz M. (prawy obrońca) 

4 LO- Karol Moskal (lewy obrońca) 

6 ŚP- Michał Paczyński <kapitan> (środkowy pomocnik) 

11 N- Szymon S. (napastnik) 

9 N- Jan C. (napastnik) 

 

 

ŁAWKA REZERWOWYCH 

5 ŚP- Mateusz Kocot (środkowy pomocnik) 

8 ŚP- Dominik Lechowicz (środkowy pomocnik) 

12 ŚP - Maciej Malik (środkowy pomocnik) 

7 N - Kacper Kalinowski (napastnik) 

10 N- Jakub Dziedzic (napastnik) 

 

Drużyna w sobotę 6 grudnia rozegrała swój pierwszy mecz, 

niestety przegrywając 24-4 w niepełnym składzie. Zawodni-

kiem meczu został kapitan drużyny 

Michał Paczyński, który strzelił 3 

gole uzyskując tym samym tak 

zwany hattrick. Czwartego gola dla 

drużyny zdobył napastnik Szymon 

Styczeń. W niedzielę, 14 grudnia 

drużyna zagrała następny mecz tym 

razem w pełnym składzie i awanso-

wała w lidze na drugie miejsce.  
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1.Czym jest origami? 

 

Chyba każdy kiedyś 

chociaż raz bawił się 

kartką papieru i zaginał 

jej rogi albo tworzył tak 

zwane ,,piekło-niebo". 

Otóż zaginanie kartki w 

różny sposób specjalną 

techniką daje nam czę-

sto niesamowite efekty, 

a przy tym sporo frajdy. Jest to właśnie origami. Polega na 

tym, aby nie używać do tego nożyczek, kleju, ani taśmy kle-

jącej. Wszystko jest wykonywane własnoręcznie. Wymaga-

na jest precyzja i cierpliwość, gdyż nie wszystko wyjdzie 

nam za pierwszym razem. Ale czy dla uroczych, papiero-

wych figurek nie warto poświęcić trochę czasu i dokładno-

ści? 

 

2.Skąd się wzięła sztuka zaginania papieru? 

  

Origami pochodzi z Chin, lecz zostało rozwinięte w Japonii, 

dlatego mówi się często o japońskich korzeniach tej sztuki. 

Wszystko zaczęło się około roku 700. Z papieru tworzono 

dekoracje na ceremonie religijne, a z biegiem czasu zaczęto 

również przyozdabiać domy. Później popularnym zwycza-

jem stało się ozdobne zawijanie listów w wartościowy pa-

pier. Zaczęto również przycinać kartki i nakładać je na sie-

bie. Popularność tej sztuki wzrosła. Wkrótce zaczęto na-

uczać tej sztuki w szkołach podstawowych, czego w Japonii 

dzieci uczą się aż do dziś. Bardzo popularnym modelem jest 

żuraw- japoński symbol życia i szczęścia. 

 

3.Jak się za to zabrać? 

 

To wbrew pozorom wcale nie jest takie trudne. Podstaw z 

łatwością nauczy się każdy. Ważne jest, aby zaczynać każdy 

model od kwadratowej kartki papieru. Nie może ona być 

prostokątna, gdyż zaginanie nie byłoby proporcjonalne. Każ-

dą figurkę, model zaczyna się zawsze od tzw. bazy. Jest sie-

dem podstawowych baz: lody (latawiec), kwadrat, trójkąt, 

ryba, żuraw, koperta, szafa. Gdy mamy już gotową bazę, 

możemy zaczynać zaginanie kartki w odpowiedni sposób 

aby otrzymać figurkę. W sklepach i księgarniach możemy 

zakupić książki dzięki którym szybciej zrozumiemy, jak 

tworzyć origami. W internecie również znajdziemy różne 

poradniki. Źródeł jest wiele, więc każdy może spróbować 

własnych sił w tej sztuce. 

4.Ciekawostki o Origami 

 

Najważniejszą rzeczą jest to, aby nie zrażać się na samym 

początku jeżeli coś nam nie wyjdzie. Jak wiadomo, praktyka 

czyni mistrza, a do origami właśnie jej potrzeba. Sztuka ta, 

wprowadzona u dzieci, uczy je podstaw geometrii, zręczności 

oraz pomysłowości. Trzeba przecież wykazać się odrobiną 

wyobraźni, żeby stworzyć coś pięknego.  

 

Origami wbrew pozorom jest na świecie bardzo popularne, a 

zwłaszcza w Japonii wśród młodych dziewcząt. Jest ono tam 

sposobem na wychowanie dzieci. Od roku 1990 w Tokio ist-

nieje organizacja JOAS (Japan Origami Academic Society). W 

USA funkcjonuje Origami-USA. Istnieje również taka organi-

zacja jak Brytyjskie Stowarzyszenie Origami. Również w Pol-

sce funkcjonuje Polskie Centrum Origami. Więcej o tym sto-

warzyszeniu możemy się dowiedzieć na stronie: 

www.origami.org.pl. 

 

Najszybszy lot papierowym samolotem został zapisany w 

Księdze Rekordów Guinessa. Rekord został ustanowiony 

przez prezesa Japońskiego Stowarzyszenia Samolotów Origa-

mi- Takudo Tody. Otóż latający model utrzymał się w powie-

trzu przez 26,1 sekundy! 

Origami 

                  Paulina Maluszczak 
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Każdy z nas chyba marzy o tym, aby nasze życie stało się 

ciekawe. Słuchamy o różnych rzeczach, czytamy wiele ksią-

żek i oglądamy wiele filmów, w których intensywność życia 

bohatera oscyluje koło pokazu sztucznych ogni i skoku na 

bungee. Los szarego śmiertelnika przedstawia się bardzo 

pospolicie. Aczkolwiek myśląc o stopniu ciekawości nasze-

go życia, nigdy nie zastanawiamy się nad tymi złymi przy-

godami. Każdy uważa, że jego to ominie, że to go nie doty-

czy. Prawda jest jednak zupełnie inna – jakaś krzywda może 

przytrafić się każdemu. 

 

Książka autorstwa Coleen Hoover pt. „Hopeless” opowiada 

o zupełnie zwykłej dziewczynie o imieniu Sky. Uczy się ona 

w domu, ma kochającą matkę, oddaną przyjaciółkę. Czego 

trzeba jej więcej? Pewnego dnia los na jej drodze stawia 

chłopaka – Deana Holdera, który przypomina jej kogoś, 

wzbudza w niej zupełnie nowe emocje. Sky próbuje odsunąć 

się od niego, ten jednak nie chce zapominać o ich spotkaniu. 

Holder nie jest, jak się okazuje, osobą, za którą miała go 

dziewczyna. Od tej chwili jej życie diametralnie się zmienia. 

Wszyscy chcemy czytać o czymś niezwykłym, ale to książki 

o prawdziwym życiu są najwspanialsze. „Hopeless” jest po-

wieścią, która pokazuje nam, w jakim kierunku może poto-

czyć się los każdego z nas. Opowiada o ważnych sprawach – 

miłości, rodzinie, przyjaźni. Może-

my z niej wynieść naprawdę wiele. 

Nie potrzeba nam ogromu przygód 

w książce, by stała się wartościo-

wa. 

 

„Hopeless” jest lekturą, która 

wciąga od pierwszych stron – nie 

da się od niej oderwać. Autorka 

stale pozostawia nas w niepewno-

ści co do dalszych losów głów-

nych bohaterów. Takie książki 

czyta się naprawdę błyskawicznie. 

Co do bohaterów, to są oni naprawdę dobrze wykreowani, 

mimo tego, że czasem sprawiają wrażenie idealnych. Chociaż 

niektóre ich zachowania wcale o tym nie świadczą. Sky jest 

bohaterką, z punktu widzenia której oceniamy wydarzenia 

mające miejsce w książce. Holder zaś jest chłopakiem, o któ-

rym śni chyba każda dziewczyna. 

Ksiązka napisana jest lekkim językiem, co także wpływa na 

szybkość jej czytania. Polecam ją osobom, które w nadchodzą-

ce zimowe wieczory mają ochotę na przeczytanie czegoś in-

trygującego, a zarazem dającego wiele do myślenia, ze wzglę-

du na trudny temat poruszony w książce… 

Czy kino jest lepsze niż teatr? 

                  Natalia Łuszczek 

„Teatr jest w dużej 

mierze po prostu tera-

pią grupową z udzia-

łem publiczności’’         

       Jonathan Carroll 

      Teatr powstał w starożytnej Grecji i towa-

rzyszył na przez ponad dwa tysiące lat, więc 

czemu, kiedy mamy wybierać,  czy iść na 

spektakl do teatru, czy film,  idziemy do kina? 

To pytanie zadaje sobie wielu z nas, co lepsze-

go jest w kinie? Oczywiście filmy pojawiły się 

dość nie- dawno, w stosunku do teatru, jednak 

od razu podbiły nasze serca.  To naturalne, 

wszystko tam jest dopięte na ostatni guzik, 

towarzyszy nam piękna muzyka, efekty spe-

cjalne, gra aktorska …  Nie znajdziemy tego w 

teatrze, jednak aktorzy na żywo starają się 

przekazać nam uczucia towarzyszące przedsta-

wieniu. Magia polega na tym, że nawet, jeśli 

zapomną tekstu, nie mogą przerwać, bo prze-

cież  ,, przedstawienie musi trwać ’’. Właśnie 

dzięki nim na spektaklu czujemy się jak w 

innym świecie, na dwie godziny nasze zmar-

twienia zostawiamy razem z płaszczem w szat-

ni.   

       Powinniśmy pamiętać o tym, że wokół nas 

jest wiele świetnych teatrów, w których odby-

wają się premiery i są grane przestawienia 

najlepsze w Polsce. Najbliżej znajduje się Te-

atr Zagłębia w Sosnowcu, Teatr Rozrywki w 

Chorzowie, następnie w Krakowie Teatr im. 

Juliusza Słowackiego, Teatr ,,Bagatela’’ im. 

Tadeusza Boya-- Żeleńskiego, Narodowy Sta-

ry Teatr. Powinniśmy pamiętać także, że nasze 

dzieci będą uczyć się od nas, jeśli wy nie bę-

dziecie chodzić do teatru, wasze dzieci także. 

Dlatego powinniśmy pomyśleć o tym, że kino 

to nie jedyna alternatywa na spędzenie wolne-

go czasu. 

„Hopeless”, czyli nie boimy się mówić otwarcie 

Eliza Kwapień 
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   Każdy z nas od małego ma jakieś marzenia, niekiedy zdo-

łamy je zrealizować, a niekiedy niestety nie. Ważne jest to, 

by starać się do nich 

dążyć. Moja była 

współlokatorka Domi-

nika, jest doskonałym 

przykładem na to, że 

stara się realizować 

swoje marzenie. Jak 

sama mówi, próbowała 

różnych sportów, ale  w 

pływaniu odnalazła 

siebie i swoją własną 

osobowość. Gdy była małą dziewczynką, trenowała tenis, 

później taniec, aż wreszcie doszła do pływania. Zaczęła, gdy 

miała 11 lat, najpierw w miejskim klubie, a następnie w 

szkole sportowej. Pływanie jest jej pasją, z której trudno 

zrezygnować. Jak każdy pływak, poświęciła się pływaniu w 

stu procentach. „W szkole sportowej pływa się całymi dnia-

mi”- mówi. 

-Jak wygląda typowy dzień pływaka? 

-„Wstajemy o 5:30 , jeżeli trening jest na 6:30 (bo jak mamy 

na 7:00 to można troszkę dłużej pospać J). Krótka rozgrzew-

ka na lądzie, woda, a później od 8:30 siłownia albo bieganie. 

Szkoła, lekcje. Śniadanie mamy zaraz po treningu, a obiad w 

trakcie lekcji. Po szkole biegiem na trening, bo nie można 

się spóźnić. Niestety, jeżeli ktoś się nie daj Boże spóźni, to 

karnie płynie 800m delfinem, chyba że jest delfinistą, to w 

sumie jest mu to wtedy bez różnicy. Najczęściej trening trwa 

od 16:00 do 18:00, od 18:00 bieganie albo siłownia pół go-

dzinki i wreszcie na kolację, do internatu, lekcje i do spa-

nia”. 

-A jak wygląda życie w internacie? 

-„Życie w internacie jest zupełnie inne od tego w domu. Sam 

musisz zrobić śniadanie, jeżeli chodzisz na kolację, to 

wszystko jest dobrze, ale jeżeli nie, to do przygotowania do-

chodzi jeszcze kolacja. Mało osób jada kolacje, ze względu na 

to, że każdy chce być jak najszybciej w pokoju i po ciężkim 

dniu położyć się po prostu spać.” 

-Ile średnio w ciągu dnia pływacie? 

-„Średnio w ciągu dnia pływamy około 14 km, zależy od tego, 

w jakim okresie przygotowawczym jesteśmy. Jeżeli to BPS

(czytaj Bezpośrednie Przygotowanie Startowe), to nawet jest 

więcej, przed samymi Mistrzostwami Polski to pływa się 

mniej, żeby odpocząć i nabrać chęci do walki”. 

-A gdzie i kiedy odbywają się Mistrzostwa Polski? 

-„To zależy od roku. Zawsze są w innym miejscu. Mistrzo-

stwa Polski Zimowe są w marcu, natomiast Mistrzostwa Pol-

ski Letnie są najczęściej w połowie lipca”. 

 

  Dominika jest dziewczyną pełną energii i zapału, ambitną, 

dążącą do celu za wszelką cenę. Stara się „robić swoje”, nie 

tracąc pogody ducha i zapału, bo przecież najważniejsze jest 

to, by nigdy się nie poddać i  by pasja nie przeobraziła się w 

obowiązek, ponieważ jest to najgorsze, co może się stać.  

   Jako była zawod-

niczka szkoły sporto-

wej, mogę potwier-

dzić jej słowa „W 

szkole sportowej pły-

wa się całymi dnia-

mi”. Jest ciężko, ale 

gdy wreszcie nadcho-

dzi „twój start” na Mistrzostwach Polski, starasz się ze wszyst-

kich siły, by było jak najlepiej. Wówczas dzieją się najlepsze 

rzeczy w twoim życiu, wreszcie jesteś w finale A, zajmujesz 

miejsca w pierwszej ósemce zawodników Polski i wszystko 

inne przestaje się liczyć. Ważne jest tylko to, że to ty jesteś 

fenomenalnym pływakiem. 

Życiowa pasja 

                  Natalia Kuś 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Budynek internatu 

    

Once upon a time there was a happy 

family who decided to move house. 

The house was beautifully located, 

near the old forest. The family 

bought this house because it was ex-

tremely cheap. People believed that 

house was haunted. The family didn’t 

know about it. 

 On the first day something 

strange happened in their new house. 

Dad with his children went down-

stairs to the basement because the 

light had gone off. When dad was 

fixing the light, the children saw a 

stain on the floor. It was a blood 

stain… The whole family removed 

the stain but unfortunately, it ap-

peared again on the floor. Next day 

they got to know the truth about the 

house. Hundred years ago a woman 

had been murdered there. That year 
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The Haunted House 
Kasia Srokosz 



 

 

was the anniversary of her death. 

 At night dad heard some 

noises in the basement. He hurried 

downstairs and saw a dead body on 

the floor. When he came up closer he 

recognised his wife… 

 Dad with children moved 

house fast. People believe that the 

next victim will die in a hundred 

years time. And they are right…  
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Osiągnięcia uczniów 

Piotr Palacz został finalistą Wojewódzkiego Konkursu 

Przedmiotowego "Henryk Sławik- ocalić od                 

zapomnienia". 

 

Karol Moskal został finalistą w Wojewódzkim Kon-

kursie Przedmiotowym z Wiedzy o Społeczeństwie.  

 

Drużyna z III gimnazjum składająca się z                   

Pauliny Maluszczak, Natalii Łuszczek i Jessiki     

Szarek dostała wyróżnienie w II Regionalnym Konkur-

sie o Prawach Człowieka.   

 

Natalia Kuś otrzymała wyróżnienie w finale Ogólno-

polskiego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II.   

 

W Wojewódzkim Konkursie Historycznym „II Wojna 

Światowa” – Dominik Lechowicz zajął 2 miejsce, a 

Radek Koźlicki - 4 miejsce. 

 

Eliza Kwapień zakwalifikowała się do II etapu Woje-

wódzkiego Konkursu Przedmiotowego z Biologii.  

 

Mateusz Kocot został laureatem w Wojewódzkim Kon-

kursie Przedmiotowym z Matematyki. 

 

W Międzynarodowym Konkursie "Kangur Matematycz-

ny - Ola K. zajęła 7 miejsce w województwie, a Kasia 

Srokosz - 11 miejsce w województwie. 

 

 

Eliza Kwapień została laureatem w Wojewódzkim 

Konkursie Przedmiotowym z języka angielskiego. 

 

Gabriela Grodecka oraz Zuza Nowak zajęły pierwsze 

miejsce w Szkolnym Konkursie Wiedzy o Wielkiej Bry-

tanii. 

 

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Języka Angielskie-

go FOX: 

- Piotr H. – wynik bardzo dobry 

- Eliza Kwapień – wynik bardzo dobry 

- Piotr Palacz – wynik dobry 

- Gabriela Grodecka – wynik dobry 

- Kacper K. – wynik dobry 

 

Wyniki w Ogólnopolskim Konkursie z Języka Niemiec-

kiego "Deutschfreund": 

- Kasia Srokosz 5 miejsce w województwie  

- Piotr Palacz 5 miejsce w województwie  

- Mikołaj F. 10 miejsce w województwie  

 

Julia Orska zajęła 3 miejsce w konkursie fotograficz-

nym na najpiękniejsze miejsce w Sosnow-

cu organizowanym przez Młodzieżową Radę Miasta 

Sosnowca. 

21 stycznia odbył się w szkole "Słodki Kramik" dzięki któremu udało nam się zebrać ponad 2000 złotych dla fundacji 

"Mam Marzenie". Zrealizuje ona marzenie śmiertelnie chorego Maciusia dotyczące obejrzenia meczu Bayernu Mona-

chium oraz spotkania z zawodnikami drużyny  



 

 

Chocolate chip cookies 
              Maja Dulińska 

* 100 g masła 

* 1 pełna szklanka (155 g) mąki pszennej 

* 1/3 łyżeczki soli 

* 1/3 łyżeczki sody oczyszczonej lub proszku do pieczenia 

* 160 g cukru 

* 1 jajko 

* 2 łyżki cukru wanilinowego lub 2 łyżeczki ekstraktu z wanilii 

* 150 g czekolady 

Przygotowanie: 

Jeśli masło było zimne, należy pokroić je w kosteczkę i zostawić na 15 minut w temperaturze po-

kojowej. 

Czekoladę połamać na kosteczki, a następnie każdą kosteczkę pokroić jeszcze na 4 części 

(najlepiej kroić wypukłą stroną do góry). 

Piekarnik nagrzać do 160 stopni C. Przygotować dużą blachę (lub najlepiej 2 jeśli mamy), wyło-

żyć papierem do pieczenia. 

 

Mąkę przesiać do miski, dodać sól, sodę, wanilię i wymieszać. 

 

W drugiej misce ubijać masło z dodatkiem cukru przez około 5 minut. 

 

Dodać jajko i ubijać jeszcze przez około 5 minut. 

 

 

Dodać sypkie składniki i zmiksować, dodać posiekaną czekoladę i wymieszać dłonią lub łyżką. 

 

 

 

 

 

Nabierać po 1 łyżce masy i układać je na blaszce, zachowując kilkucentymetrowe odstępy. 

 

 

 

Piec przez 14 - 15 minut, aż brzegi ciastek zaczną się rumienić. Ciastka wyjmujemy z piekarnika, 

gdy są jeszcze miękkie, zastygają podczas studzenia. 

 

Na zewnątrz mają być chrupiące, w środku ciągnące. Upiec drugą partię ciastek. 
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          Kacper K. 


