
  

 Tradycja Halloween wywodzi się z celtyckiego święta Samhain, oznaczające-

go koniec lata. Samhain przez wielu uznawany jest też za najcieńszą granicę 

między światem żywych, a zmarłych, dlatego większość rytuałów związane 

było właśnie z nieżyjącymi. Podczas Samhain wielu ludzi przebierało się za 

zmarłych, aby utrzymać kontakt z duchami. 
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Witamy serdecznie w nowym roku szkolnym! Po raz pierw-

szy i wyjątkowo ciepło pragniemy powitać pierwszoklasi-

stów, którzy dopiero zaczynają swoją historię w naszym li-

ceum. Mamy nadzieję, że przyjemnie i owocnie spędzicie 

czas w  murach naszej szkoły przez kolejne lata nauki :) Wi-

tamy także oczywiście uczniów 2 i 3 klas oraz nauczycieli 

i  już na wstępie zapraszamy do czytania naszej szkolnej ga-

zetki. W  tym wydaniu zobaczymy, co nowego w świecie 

książek, filmu i muzyki, przeczytamy ciekawy felieton oraz 

oczywiście co nieco o urodzie i modzie. Dowiemy się czegoś 

nowego o  edukacji w Finlandii, oraz o Halloween w  innych 

krajach. Zapraszamy także do przeczytania tekstu na temat 

ekologii - o bakteriach, które zjadają plastik. 

 

Trzymajcie się ciepło i sięgajcie po nasze nowe numery! 

 

 

OPIEKUN GAZETKI + KOREKTA TEKSTÓW - p. Joanna Fuławka  •   KOREKTA TEKSTÓW - P. Iwona Moździerska 

 

RYSUNEK Z OKŁADKI - Karolina Szmidla  •  OPRACOWANIE GRAFICZNE + SKŁAD - Paulina Leśniak 

 

POZOSTAŁY SKŁAD REDAKCJI:  Wiktoria Korzecka, Martyna Kwiecińska, Wiktoria Pętal, Julia Skoczylas, Julia Walen-

ciejczyk, Julia Musiał, Karolina Witczuk, Ola Bubeła, Amelia Nowak, Natalia Szostak, Kacper Wolny, Maria Piotrowska, 

Małgorzata Stępniewska, Marianna Watras 
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“Co byś zrobił/w co zaangażowałbyś się bez wahania, gdybyś 

wiedział, że nie poniesiesz porażki?”  

To pytanie zadał prawdopodobnie ktoś mądry, wiele lat temu. I prawdopodobnie był to ktoś pokroju 

tych osób, o których uczymy się na lekcjach języka polskiego czy historii. Nie do końca wiadomo też, 

do kogo było skierowane. Jednak pewne jest jedno: był to taki sam człowiek jak Ty, ja i sąsiadka z dru-

giego piętra. I mimo, że zazwyczaj nie skupiamy się na tego typu motywujących cytatach, ten wydaje mi 

się być idealny do głębszego rozważenia przy okazji pierwszych miesięcy roku szkolnego. 

 

Teraz, Czytelniku, zrób króciutki rachunek sumienia: pomyśl, ilu rzeczy się nie podjąłeś, z ilu inicjatyw 

zrezygnowałeś. I to nie ze względu na brak czasu czy odpowiednich środków - po prostu byłeś przeko-

nany, że Ci nie wyjdzie. Głos z tyłu głowy szeptał: zostaw, odpuść sobie. Ludzie, których postrzegałeś 

jako tych bardziej doświadczonych (rodzice, dziadkowie, a nawet nauczyciele w szkole) tylko potwier-

dzali to, co słyszałeś od wewnętrznego, pełnego wątpliwości JA. Zobacz, ile okien i drzwi zamknęła re-

zygnacja z podjęcia próby. 

 

Odnosząc się do całego procesu życia człowieka, możemy dostrzec pewną zależność: małe dziecko, nie-

splamione biegiem czasu, jest bardziej naiwne, łatwowierne, ale i chętne do działania: nie patrzy na kon-

sekwencje, po prostu idzie przed siebie. Aż trudno uwierzyć, że ten sam człowiek za 15 lat będzie roz-

ważał każdy krok, bo jego młodzieńczy zapał zostanie zastąpiony wspomnieniem gorzkiego smaku po-

rażki. Z jego życia znikną marzenia, aspiracje, próby zmian. Pozostaną jedynie niespełnione chęci, które 

okażą się być zbyt słabe w cieniu zwątpienia. Będzie siedział zamknięty w swojej skorupce zbudowanej 

z niepewności i nie wystawi poza jej obszar nawet nosa. A na dodatek ta myśl, że przecież innym się 

udało... 

4 
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Rywalizacja, oczywiście zdrowa, oprócz wad ma swoje zalety. Można by zapytać: jakie dobre strony mo-

że mieć odnoszenie sukcesu tylko dlatego, że nie odniósł go ktoś inny? To prawda, w skrajnych przypad-

kach konkurowanie ze sobą zabija umiejętność racjonalnego myślenia i zaślepia. Jednak ma też wiele za-

let: gdyby nie rywalizacja, nie mielibyśmy tylu imponujących osiągnięć w nauce, kulturze czy sporcie. 

Dzięki niej, dążenie do celu staje się również bardziej emocjonujące, a sukces - atrakcyjniejszy. Nie da 

się jej w żaden sposób wyprzeć z życia w społeczeństwie ani zastąpić stuprocentową współpracą. Dlatego 

więc trzeba nauczyć się z  niej dobrze korzystać i odpowiednio kreować. 

 

Faktem jest, że uczniowie i uczennice zdobywający w szkole słabsze oceny, bardzo często poddają się 

bez walki. Wszechobecna rywalizacja nierzadko podcina skrzydła. “Nigdy nie będę tak dobra jak Ania, 

więc po co się starać?”. A gdyby pomyśleć w nieco inny sposób? “Skoro Anię stać na taki sukces, to 

mnie też!” Tak więc wystarczy lekko przekształcić sposób myślenia, aby zamiast przytłaczać się sukce-

sem innych, po prostu umieć czerpać z niego inspirację. Odrobina rywalizacji jeszcze nikomu nie zaszko-

dziła, należy jednak pamiętać o granicach konkurowania. Pamiętajmy również, że wynik to nie wszystko 

i rywalizacja przestaje być dobra, kiedy zmienia się w tzw. wyścig szczurów czy zaczyna powodować 

negatywne nastroje. 

 

Dobrze jest być świadomym swoich mocnych stron oraz stale odkrywać kolejne. Człowiek uczy się przez 

całe życie, poznaje siebie i mechanizmy, zgodnie z którymi działa. Warto również pamiętać o tym, że 

wszyscy jesteśmy istotami społecznymi - bez innych ludzi sobie po prostu nie poradzimy. Wchodząc 

z  nimi w różnego rodzaju relacje (również te oparte na rywalizacji), nie powinniśmy traktować ich jak 

wrogów, a raczej jako wsparcie czy inspirację do działania. Nie warto poddawać się tylko dlatego, że 

KTOŚ wydaje się być lepszy od nas.  

 

Tak więc, Czytelniku, czas na najważniejsze pytanie: czy warto rezygnować? Każdy i każda z nas staje 

twarzą w twarz z “niewykonywalnymi” zadaniami. Wiesz, co powiedziałby Twój dziadek 60 lat temu na 

wiadomość o tym, że za pół wieku będziemy płacić plastikową kartą, przesyłać sobie informacje przez 

jakieś urządzenia czy kontaktować się telefonicznie z osobami oddalonymi tysiące kilometrów od nas? 

Zapewne stwierdziłby, że to niemożliwe… 

Wiktoria Korzecka 

S t r e f a   s p o ł e c z n a 
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Planeta  vs  Plastik 

 

 

Chyba każdy wie, jakże powszechnym problemem w ostatnim czasie stał się plastik i jego wpływ na 

naszą planetę. Jest on materiałem, którego rozkład zajmuje 450 lat, jeśli nie jeszcze więcej…  Szko-

dzi zwierzętom – zabija ponad 1 000 000 morskich ptaków i 100 000 morskich ssaków, zanieczyszcza 

zbiorniki wodne, zużywa ponad 300 000 000 000 metrów sześciennych wody na samą produkcję pla-

stiku i można byłoby tak wymieniać w nieskończoność… Sposobów na jego eliminację powstał cały 

szereg począwszy od propozycji rezygnacji z plastikowych słomek, sztućców i naczyń, aż po promo-

wanie picia z butelek wielorazowych filtrujących wodę, noszenie własnych kubków do kawiarni czy 

zabieranie swojej torby na zakupy. Jednak dziś nie mowa o samej istocie problemu, czy jego tymcza-

sowych rozwiązaniach, lecz o Ideonelli sakaiensis, czyli bakterii, która zjada plastik!! 

 

Ten właśnie mikroorganizm, jest w stanie całkowicie rozłożyć PET, znany lepiej jako materiał tworzący 

butelki. Wykorzystuje on tworzywo sztuczne jako jedyne źródło węgla. Co prawda całkowity proces roz-

kładu trwa 6 tygodni, niemniej badacze twierdzą, że samo odkrycie plastikożernej bakterii może znacznie 

pomóc w recyklingu tworzywa. 

 

Została ona odkryta w japońskim centrum utylizacji odpadów w mieście Sakai  w 2016 roku. Okazało się, 

że nie tylko ona ma takie zdolności, na przykład larwy mola woskowego potrafią dokonać rozkładu plasti-

ku w kilka godzin, a larwy mącznika młynarka mają w swoich przewodach pokarmowych bakterie zdolne 

do niszczenia PET-u. Zdaniem specjalistów ze względu na wszechobecność plastikowych śmieci, bardzo 

możliwe jest, że mikroorganizmy stworzą na drodze ewolucji szybsze i lepsze sposoby ich rozkładania. 

PLASTIKOWE FAKTY 

 

1. Obecnie na powierzchni oceanów znajduje się pięć “wysp” utworzonych z plastikowych odpadów. Jed-

na z nich wielkością dorównuje powierzchni Francji. 

 

2. Co minutę do morza trafia taka ilość plastiku, jaka znajduje się w jednej śmieciarce. 

 

3. W przeliczeniu na masę do 2050 roku w morzach i oceanach będzie więcej plastiku niż ryb. 

Paulina Leśniak 
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 Fińska edukacja 

MOŻEMY PRZYGOTOWAĆ UCZNIÓW DO EGZAMINÓW ALBO DO ŻYCIA. 

 

WYBIERAMY TO DRUGIE. 

 

– pedagodzy fińscy. 

 

Fiński system edukacyjny uważany jest za jeden z najlepszych na świecie. Według badań międzynarodo-

wych przeprowadzanych przez Organizację Współpracy Gospodarczej i Rozwoju szkoły fińskie wykazują 

się najwyższym wskaźnikiem wiedzy na świecie. Ich uczniowie wypadają fantastycznie z nauk przyrodni-

czych oraz matematyki. Ponadto, czytają najwięcej ze wszystkich dzieci i młodzieży na planecie. Ale nie to 

najbardziej zadziwia środowisko pedagogów. Najbardziej zaskakującym jest fakt, że uczniowie z  Finlandii 

należą do grupy, która w ciągu roku poświęca na naukę najmniej czasu. 

 

Nauczyciele są bardzo szanowani i doceniani w Finlandii, częściowo dlatego, że wszyscy muszą posiadać ty-

tuł magistra, aby podjąć stałą pracę w szkole. Konkurencja jest bardzo duża, bowiem zaledwie 10% z 5000 

aplikujących co roku przyjmowanych jest na wydziały edukacji w fińskich uniwersytetach. 

 

 

Rząd finansuje szkolnictwo, za-

pewniając bezpłatny dostęp do 

edukacji dla wszystkich (pokrywa 

wszelkie koszty takie jak: koszty 

czesnego, ciepłe posiłki w szkole, 

materiały edukacyjne, książki, 

transport, nowe wyposażenie 

i  obiekty, doradztwo dla studen-

tów, itp.). 

 

Kształcenie obowiązkowe trwa tu 

dziewięć lat. Prawie wszystkie dzieci 

wypełniają obowiązek szkolny. 

W  szkołach powszechnych uczą się 

dzieci od 7 do 16-go roku życia. 

 
 

S t r e f a   s p o ł e c z n a 
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Obowiązki nauczyciela w fińskiej szkole:  

Pedagodzy mają się skupić na nauczaniu, a nie na wypełnianiu papierków, dlatego też dokumentacja sporządzana przez nauczycieli 

jest ograniczona do niezbędnego minimum. Tygodniowe plany przedmiotowe, dzienniki, w których nauczyciel musi skrzętnie zapi-

sywać, czego uczył na każdej godzinie, obowiązkowe konspekty lekcji, wypełnianie arkuszy ocen, raporty frekwencji, listy powia-

domień o proponowanych ocenach – wszelkie te tradycyjne rozwiązania zostały zarzucone w latach 90 ubiegłego stulecia. Nauczy-

ciel dwa razy w  roku przesyła raport władzom oświatowym i jest to jego jedyny obowiązek informacyjny.  

Finowie znaleźli ciekawy sposób na krnąbrnych i niegrzecznych uczniów. W przypadku, gdy dziecko przeszkadza w lekcji, jest wy-

prowadzane z klasy i przerabia materiał z innym nauczycielem, nie tracąc w ten sposób zajęć. Przy okazji jest dokładnie przepyty-

wane z  wcześniej podanego materiału. Jeżeli niewłaściwe zachowanie się powtarza, uczeń zostaje zakwalifikowany do grupy dzieci 

o specjalnych potrzebach edukacyjnych i objęty opieką psychologa. 

Ewenementem jest to, że fińskie szkoły prywatne podlegają takim samym zasadom jak szkoły państwowe – są finansowane ze środ-

ków publicznych, nie mogą pobierać czesnego ani dodatkowych opłat od rodziców, a dzieci przyjmowane są na takich samych zasa-

dach co w pozostałych szkołach. Rezygnacja z rygorystycznego systemu kontroli i ewaluacji (zarówno nauczycieli, jak i placówek 

oświatowych) dała zaskakująco dobre wyniki: 

 Pedagodzy – uwolnieni od biurokratycznych obowiązków – znacznie aktywniej angażowali się w proces nauczania, a poziom 

kształcenia poprawia się z każdym rokiem.  

 Do tego dochodziła wymierna finansowa korzyść, jaką była likwidacja administracyjnej czapy w postaci nadzoru pedago-

gicznego. Dzięki temu system edukacyjny stał się znacznie tańszy, a dodatkowe fundusze zostały przeznaczone na rozwój 

szkolnej infrastruktury.  

 Brak rankingów dzielących szkoły na „lepsze” i „gorsze”. W Polsce, podobnie jak w wielu innych krajach zachodniej 

Europy, placówki szkolne są oceniane w oparciu o wyniki egzaminów i sukcesy odniesione przez uczniów w olimpiadach, a 

listy rankingowe ogłaszane publicznie. Między szkołami panuje atmosfera konkurencji, a rodzice wiążą edukacyjny sukces 

pociechy z nauką w dobrej, renomowanej szkole. W ten sposób uruchamiany jest proces stygmatyzacji dzieci – do prestiżo-

wej placówki przyjmowani są „lepsi” uczniowie, do gorszej – dzieci mniej uzdolnione. Tymczasem w Finlandii uważa się, że 

tego typu rywalizacja jest szkodliwa zarówno dla szkół, jak i dla dzieci. Szkoły powinny współpracować ze sobą, a każda z 

nich powinna dokładać starań, by zapewnić uczniom edukację na najwyższym poziomie.   
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Dla fińskich pedagogów bardzo ważne jest, by ich uczniowie nauczyli się niezależności. 

 Finowie uważają, że szkoła powinna przygotować dziecko do czegoś bardzo ważnego: do tego, by ułożyć sobie udane życie 

i  by zostać niezależnym człowiekiem. 

  Najważniejszym aspektem edukacji jest nauka samodzielnego i praktycznego myślenia – innymi słowy: rozwiązywania pro-

blemów. Zamiast zapamiętywania regułek młodzi ludzie uczą się, jak odnaleźć je w książkach lub Internecie.  

 Pedagodzy fińscy nie ingerują w konflikty między uczniami. W ten sposób pozwalają im przygotować się na różne ewentual-

ności życiowe i umożliwiają rozwój zdolności skutecznej obrony.  

 Ocenianie bez ocen  

Nauczyciele oceniają postępy swoich uczniów na podstawie celów zapisanych w programie nauczania. Wbrew temu, co słyszy się 

czasami o fińskim „bezocenowym” systemie nauczania – ocena stanowi stały element życia szkoły i co najmniej raz w ciągu roku 

szkolnego każdy uczeń otrzymuje ogólny raport o swoich wynikach. Osiągnięcia w nauce ocenia się zarówno w sposób ciągły, jak 

i  za pomocą sprawdzianów przeprowadzanych przez nauczycieli. 

  Samoocena dzieci jest kluczowym elementem oceniania. Umiejętność tę dzieci ćwiczą od przedszkola. W szkole też uczeń 

sam się ocenia, a nauczyciel mówi czy zgadza się z jego oceną.  

 Stopnie mają zazwyczaj charakter opisowy. Jednak stosuje się w ogólnej ewaluacji stopnie (od 4 do 10), określające stopień 

zaawansowania w danym przedmiocie i nie rzutują negatywnie na karierę edukacyjną dziecka, dając mu jedynie orientację 

we własnych kompetencjach i stanowiąc wskazówki do dalszej nauki. 

  Rodzice raz, dwa razy do roku otrzymują ze szkoły raport o postępach w nauce.  

 Przez pierwsze 3 lata podstawówki, nie można zostawić dziecka na drugi rok w tej samej klasie (w podstawówce, jeżeli ro-

dzice się nie zgadzają), istnieje zakaz dyskryminacji z jakiegokolwiek powodu: pochodzenia, stanu majątkowego rodziców 

itd. 

  Oficjalnie oceny przyznawane mogą być w momencie rozpoczęcia przez uczniów 5 klasy (obowiązkowo jednak ten sposób 

oceniania wprowadza się z chwilą rozpoczęcia 7 klasy)  

 Nauczyciele dokonują własnych testów oceniających, nie podając liczbowych ocen, lecz przy użyciu opisowej opinii, jedno-

cześnie nie porównując uczniów ze sobą. Wspomniane działania pomagają nauczycielom i uczniom koncentrować się na 

nauce w środowisku wolnym od strachu, w którym pobudzana jest kreatywność i podejmowanie ryzyka. Ponadto nauczyciele 

posiadają bardziej realną swobodę w planowaniu czasu, gdy nie trzeba skupiać się na przygotowywaniu corocznych testów 

lub egzaminów.  

 Wbrew obiegowym opiniom ocena stanowi stały element codziennego życia fińskich uczniów. Szkoła dokłada jednak du-

żych starań, aby uczeń wiedział, dlaczego dostał taki a nie inny stopień i traktował oceny nie jako „narzędzie kary”, a jako 

miernik własnych osiągnięć. Powszechna jest też opinia, że słabe wyniki uczniów świadczą o braku umiejętności dydaktycz-

nych nauczyciela. 

Ciekawą innowacją w fińskiej oświacie jest system korepetycji wewnątrzszkolnych:  

 Płatne korepetycje są w ogóle zakazane, gdyż edukacja ma być bezpłatna. • Duży nacisk na pomoc dzieciom ze specjalnymi 

potrzebami związany jest z przekonaniem, iż wczesna diagnoza i interwencja pomoże tym dzieciom osiągać sukces podczas 

regularnych zajęć. • Zajęcia wyrównawcze. Nie są one symbolem niepowodzeń, tylko możliwością podniesienia poziomu 

wiedzy uczniów.  
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Uczniowie w klasach I – VI mają jednego nauczyciela do większości przedmiotów (z wyjątkiem tych „specjalnych” jak: plastyka, 

muzyka, wychowanie fizyczne). W kolejnych klasach wygląda to już zupełnie jak u nas – każdy przedmiot jest prowadzony przez 

innego nauczyciela.  

Obowiązkowymi przedmiotami w szkole powszechnej (podstawowej) są:  

▫ język ojczysty (fiński lub szwedzki) i jego literatura,  

▫ języki obce,  

▫ ekologia,  

▫ edukacja zdrowotna,  

▫ religia lub etyka,  

▫ historia, wiedza o społeczeństwie,  

▫ matematyka, 

 ▫ fizyka, chemia, biologia, geografia,  

▫ wychowanie fizyczne, muzyka, plastyka i prace ręczne 

Szkoły podstawowe są miejscem, gdzie nauka i zabawa połączone są z alternatywnymi metodami pedagogicznymi (podkreślany 

jest fakt, iż dzieci nie potrafią uczyć się bez zabawy). W szkole uczy się tylko tego, co może okazać się przydatne w życiu – dla-

tego materiał nie obejmuje wiedzy na temat funkcjonowania pieca żeliwnego; fińskie dzieci wiedzą za to od małego, co to jest 

kontrakt czy karta kredytowa. Wiedzą również, ile wynosi podatek dochodowy lub podatek od nieruchomości. Umieją stworzyć 

prostą stronę internetową oraz policzyć cenę produktu uwzględniającą rabat.  

Fiński proces edukacyjny jest „miękki i delikatny”. Ale to nie oznacza, że nie jest poważny. Kontrola godzin lekcyjnych, na przy-

kład, jest obowiązkowa. Ponadto, uczniowie są zobligowani do odrobienia wszystkich nieobecności.  

Przykładowy dzień:  

1. 08.15 – 09.00 Język szwedzki lub fiński  

2. 09.15 – 10.30 Wychowanie fizyczne  

3. 10.45 – 11.30 Sztuka – rysunek / malarstwo  

4. 11.30 - 12.00 Przerwa obiadowa z darmowymi posiłkami i napojami dla wszystkich  

5. 12.00 – 12.45 Sztuka - tekstylia 

 6. 13.00 – 13.30 Matematyka  

S t r e f a   s p o ł e c z n a 
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Po ukończeniu dziewięciu klas szkoły powszechnej uczniowie otrzymują świadectwo. Poza tym, dodatkowe świadectwo otrzy-

mują absolwenci X klasy.  

 Dla kogo dodatkowa klasa?  

Szkoła powszechna oferuje swoim uczniom dziesiątą, dodatkową klasę. Znajdą w niej miejsce ci, którzy nie dostali się do szkoły 

średniej II stopnia lub potrzebują więcej czasu, by podjąć decyzję o wyborze kolejnej szkoły. W ciągu dodatkowego roku ucznio-

wie m.in. zapoznają się z możliwymi kierunkami kształcenia zawodowego.  

W Finlandii nie ma nic wstydliwego w powtarzaniu roku – najważniejsze, by każdy młody człowiek dobrze przygotował się do 

dorosłego życia . 

 Szkoła średnia  

Na poziomie szkolnictwa średniego mamy dwa typy placówek: ogólnokształcącą szkołę średnią II stopnia i zawodową szkołę 

średnią II stopnia, które realizowane są przez uczniów po 16-tym roku życia. Średnie wykształcenie zawodowe można uzyskać 

zarówno w ramach kształcenia w szkole, poprzez uzyskanie kwalifikacji na podstawie posiadanych kompetencji lub w ramach 

przyuczenia do zawodu.  

➢ Kształcenie zawodowe obejmuje 8 obszarów edukacyjnych (nauki humanistyczne i edukacja; kultura; nauki społeczne, biznes 

i administracja; nauki ścisłe i przyrodnicze; technika, transport i komunikacja; środowisko i zasoby naturalne; zdrowie, sport 

i  opieka społeczna oraz turystyka i usługi gastronomiczne i w zakresie gospodarstwa domowego) z 52 kwalifikacjami zawodo-

wymi, które można uzyskać w ramach 120 różnych programów.  

➢ Program nauczania dla ogólnokształcących szkół średnich II stopnia obejmuje 3 lata kształcenia. Uczniowie mogą jednak 

skrócić lub wydłużyć ten okres i zrealizować go w 2 do 4 lat. Nauka kończy się tutaj ogólnokrajowym egzaminem maturalnym, 

który składa się z testu języka ojczystego i 3 przedmiotów wybieranych przez uczniów. Do takiego egzaminu mogą przystąpić 

również uczniowie zawodowej szkoły średniej II stopnia.  

Szkolnictwo wyższe  

W Finlandii mamy dwa typy uczelni wyższych: uniwersytety i politechniki, często nazywane uniwersytetami nauk stosowanych. 

Ten pierwszy kładzie nacisk na badania naukowe i dydaktykę, politechniki zaś uwzględniają nauczanie praktyczne. 

 O ubieganie się o przyjęcie na uczelnię wyższą mogą starać się szczęśliwi „posiadacze” świadectw dojrzałości.  

Wokół fińskiego systemu edukacji narosło wiele mitów i uproszczeń. Wystarczy poczytać komentarze w Internecie, aby dostrzec, 

jak wielu naszych rodaków reaguje niechęcią na niektóre rozwiązania stosowane przez fińskich pedagogów. Przedmiotem krytyki 

jest np. zbyt poufały stosunek dzieci do nauczycieli, rezygnacja z różnych metod dyscyplinowania uczniów, system oceniania 

oparty na formach opisowych – słowem, elementy składające się na „bezstresowe wychowanie”, które – zdaniem oponentów – 

kiepsko przygotowuje młodych ludzi do radzenia sobie w dorosłym życiu. Z drugiej strony – fiński system edukacji bywa przed-

miotem bezkrytycznego podziwu.  

Martyna Kwiecińska 

S t r e f a   s p o ł e c z n a 
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Dlaczego Anna płacze? 

Miał takiego jednego kumpla, nazywali go wielkim Jo, bo był wielki i miał na imię Janusz. No wielki pan pre-

zes z zegarkiem Breitlinga nie może mieć przecież na imię Janusz. Więc został Jo. Jo był naprawdę równym 

gościem, ale… nie umiał gadać z kobietami. Naprawdę, peszył się jak piętnastolatek na pierwszej randce. 

I  nie, teoria z gejem zdecydowanie odpadała. 

 

Aż żal było patrzeć jak chłop siedzi i marnuje dobre geny, więc Marcin postanowił mu trochę pomóc. Plan był 

prosty, no nijak nie dało się go spieprzyć. Mieli pójść do baru, razem, i poćwiczyć polowanie na samice. Mar-

cin po drodze dawał mu złote rady przez telefon, a Jo z każdą chwilą brzmiał coraz słabiej. Ale stawił się 

dzielnie o wyznaczonej porze. 

 - Ty, nie oszukuj – Marcin spojrzał na niego krzywo, gdy wielki Jo niemal jednym chaustem wypił butelkę 

piwa – chcesz się upić, żeby nie musieć tam iść, mam rację? – wskazał ruchem głowy bar za plecami wielkie-

go Jo. A on nawet nie mrugnął, pijąc powoli – i co ty w ogóle masz na sobie? 

- Klepisko 1994. Z obozu harcerskiego – odparł wielki Jo, lekko naciągając koszulkę by mu pokazać – mówi-

łeś, że ma być na luzie – obruszył się nieco. 

- Acha… - Marcinowi na moment zabrakło słów – dobra, weź – podał mu swoją marynarkę, do tej pory prze-

wieszoną przez oparcie krzesła. Wielki Jo założył ją i Marcin przez chwilę naprawdę się bał, że szwy nie wy-

trzymają. Ale to była dobra, tajwańska robota, więc tylko trochę zatrzeszczała – hm… tamta blondyna? – Mar-

cin zaproponował śliczną jak obrazek dziewczynę w kusej czarnej sukience, która siedziała do niego tyłem. 

- Zwariowałeś? – wielki Jo zrobił oczy jak pięć złotych z rybakiem – nie mam u niej szans! 

- Nie marudź. Pamiętasz co ci mówiłem, nie? No, to do boju żołnierzu – i z szatańskim uśmiechem odchylił 

się wygodnie na krześle. 

I wielki Jo wstał, idąc jak na ścięcie w stronę baru. Podszedł do ślicznej blondynki, oparł się ramieniem o blat 

i uśmiechnął tak sztucznie, że aż go kark zabolał. 

- Cześć, ja jestem Anna, a ty pewnie Janusz, dasz mi swój numer? – wypalił szybko. 

Blondynka spojrzała na niego, zamrugała długimi, doczepianym rzęsami. 

- Jesteś pewien, że to chciałeś powiedzieć? – spytała z lekkim uśmiechem. A wielki Jo aż spocił się cały. 

- E… dasz mi swój numer, proszę? – spytał błagalnie, nerwowo zerkając w stronę stolika, przy którym sie-

dział Marcin i najwyraźniej miał ubaw po pachy. Dupek. 

Blondynka zaśmiała się lekko i spokojnie dopiła drinka. 

- A może przedstawisz mi też swojego kolegę? – spytała, podążając za nim wzrokiem, ale najwyraźniej nie 

dostrzegając tego, na kogo patrzył wielki Jo. 

I wielki Jo się zgodził. Podeszli razem i jak Marcin się uśmiechał, tak nagle twarz mu stężała, usiadł prosto, 

odkładając piwo na stolik. Chwilę mierzyli się w ciszy spojrzeniami, aż w końcu ona się odezwała. 

- Nie zaproponujesz mi, żebym usiadła? – spytała lekko. 

- Nie – warknął. 

Wielki Jo spojrzał na nich bez zrozumienia. 

- Wy się znacie? 

- Powiedzmy – syknął Marcin, mierząc ją z jawną odrazą na twarzy. 

- Nie bądź już taki skromny – blondynka uśmiechnęła się pełnymi ustami i sama odsunęła sobie krzesło – to 

jak? Sam powiesz, czy może ja mam się pochwalić? 
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- Możesz pójść w cholerę – odparł sucho. 

- Mmm…nic się nie zmieniłeś – blondynka  najwyraźniej dobrze się bawiła – no więc – zwróciła się do 

wielkiego Jo, który przycupnął na krześle, w bezpiecznej odległości od niej – spaliśmy ze sobą, ale potem 

Marcin dowiedział się, że cóż – posłała mu buziaka w powietrzu – miałam równolegle jeszcze kilku innych 

– Marcin patrzył na nią bliżej nieobecnym wzrokiem, jakby go tam w ogóle nie było. 

- Idź stąd – warknął – idź, ty mała suko, zanim ci coś zrobię – dopił piwo, znów odchylając się wygodnie 

na krześle. 

- Zawsze byłeś nieokrzesanym chamem – odcięła się – skoczysz mi po coś do picia? – spytała słodko wiel-

kiego Jo, który aż poderwał się, jakby go prąd poraził. 

Anna chwilę czekała, aż znajdzie się w bezpiecznej odległości, dopiero wtedy nachyliła się w jego 

stronę. Teraz nie była już ładna, oczy zwęziły jej się w drobne szparki, zmarszczyła nos jak rozjuszona kot-

ka. 

- Co to ma być? – zasyczała – najpierw nękasz mnie i Damiana, a teraz to? W co ty się bawisz do cholery? 

- Nękam? – Marcin aż wciągnął powietrze przez nos – to jest mój syn. Mam prawo wiedzieć co się z nim 

dzieje – w ostatniej chwili powstrzymał się przed krzykiem. Nie chciał robić scen. Nie tutaj. 

- Możemy wyjść? – spytała, już się podnosząc. Marcin bez słowa podążył za nią. Wielki Jo jakoś sobie po-

radzi. 

- Jeszcze raz, a zgłoszę to na policję! Słyszysz?! – uniosła wskazujący palec, jakby chciała mu nim wydłu-

bać oko. 

- Spróbuj, ty mała suko, a odbiorę ci prawa do Damiana – podszedł do niej bliżej, na wszelki wypadek, 

wsadzając ręce do kieszeni. Nigdy nie twierdził, że jest spokojnym facetem. 

Anna cofnęła się, ale zaraz uderzyła plecami w ścianę. Otworzyła usta, chciała coś powiedzieć, ale zaraz je 

zamknęła. 

- Nie chcę cię więcej widzieć, rozumiesz? – poprawiła włosy, i już miała odejść, ale w Marcinie coś pękło, 

złapał ją za ramię z rozpędu niemal rzucając ją na ścianę. Anna krzyknęła, ale zaraz zasłonił jej usta ręką. 

- Cii…nie chcemy niczyjej uwagi, prawda? - spytał słodko. Czuł jej ciepły, urywany oddech na dłoni. Anna 

spróbowała się szarpnąć, ale trzymał ją mocno – pozwolisz mi się spotkać z Damianem, rozumiesz? – mó-

wił wolno i spokojnie, nawet zdobył się na uśmiech – bo inaczej nawet policja ci nie pomoże – Anna po-

trząsnęła głową, teraz już płacząc. Dygotała cała, rozpaczliwie wciskając się plecami w ścianę. Marcin 

szarpnął ją, wściekły. Jego! Damian był też jego, ona, ta mała sucz nie miała prawa mu tego zabronić! 

- Marcin? – usłyszał za sobą, odwrócił głowę. Przed wejściem do baru stał wielki Jo i obserwował ich 

z  niedowierzaniem – co się dzieje? Puść ją – zażądał. 

Marcin odsunął się, cały czas mordując ją wzrokiem. 

Anna w ciągu sekundy schowała się za wielkim Jo, jak za żywą tarczą. 

Stali tak i chwilę mierzyli się w ciszy. Marcin czuł, że wielki Jo mu tego nie przepuści. Więc jedynie skinął 

im sztywno głową i odszedł, wsadzając dłonie głęboko do kieszeni spodni. 

- W porządku? – odwrócił się do Anny. Pokręciła głową. Trzęsła się cała, tusz czarnymi strugami spływał 

jej po twarzy – odwiozę cię do domu – zaproponował i nawet podał jej ramię bo Anna strasznie chwiała się 

na swoich niebotycznych szpilkach.  

Wiktoria Pętal 
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7 października był w naszej szkole jednym ze szczególnych dni, kiedy poczuliśmy się nie tylko jak 

uczennice i uczniowie, ale przede wszystkim - obywatelki i obywatele. Powodowani troską o naszą 

przyszłość, podeszliśmy do urn z dumą i przekonaniem, że mimo iż są to jedynie szkolne prawybory, 

bierzemy udział w czymś ważnym. Uprawnione do głosowania były 963 osoby, z przywileju skorzystało 

808 z nich. W przedsięwzięciu wzięło udział aż 83,9% społeczności szkolnej! Wyniki prezentują się na-

stępująco: 

 

 KKW Koalicja Obywatelska 41% głosów (5 mandatów poselskich) 

 KW Sojusz Lewicy Demokratycznej 33% głosów (4 mandaty poselskie) 

 KW Konfederacja Wolność i Niepodległość 13% głosów (3 mandaty poselskie) 

 KW Prawo i Sprawiedliwość 7% głosów (2 mandaty poselskie) 

 KW Polskie Stronnictwo Ludowe 3% głosów (0 mandatów poselskich) 

 KWW Bezpartyjni i Samorządowcy 3% głosów (0 mandatów poselskich) 

 

Są one na tyle imponujące, że wzbudziły zainteresowanie mediów i wrocławskich polityków. Dla Gaze-

ty Wyborczej komentował je m.in. Krzysztof Śmiszek, "jedynka” na liście Lewicy, poseł na sejm IX ka-

dencji: “Widać, że idzie wiatr zmian. Młodzi ludzie są mądrzejsi od starszych, bardziej odpowiedzialni, 

co widać po tym, że organizują np. strajki klimatyczne. 

 

S t r e f a   s p o ł e c z n a 
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Widzą, jakie ugrupowanie daje im nadzieję i wiedzą, kto daje gwarancję realizowania ich postulatów”. Nato-

miast Michał Jaros, przedstawiciel Koalicji Obywatelskiej, chwali nas za wysoką frekwencję: “To pokazuje, 

że młodzież na serio chce wziąć odpowiedzialność za losy Polski”. Opozycyjni politycy czują ogromną sa-

tysfakcję z tego, jak duże poparcie otrzymali w LO VIII. To właśnie w naszym pokoleniu pokładają swoje 

nadzieje. 

 

Zadziwiający jest natomiast fakt, że partia rządząca zdobyła jedynie 7% naszych głosów. Pytając uczniów, 

dlaczego właściwie nie ufają politykom i polityczkom tego ugrupowania, często padającą odpowiedzią było 

krótkie, jednak bardzo emocjonalne stwierdzenie, że te osoby nas po prostu zawiodły. Aby nie inicjować po-

litycznych dyskusji na terenie szkoły, postanowiłam pytać o ogólne podejście do prawyborów. Rozmawiając 

na ten temat z uczniami i uczennicami odchodzącymi od urn, dowiedziałam się, że są bardzo świadomi swo-

jej postawy, a możliwość oddania głosu traktują niezwykle poważnie. Panujące w społeczeństwie przeświad-

czenie o młodzieży nieinteresującej się sprawami bieżącymi jest dla mnie więc zupełnie niezrozumiałe - 

wręcz przeciwnie, mam wrażenie, że jesteśmy bardziej świadomi niż przedstawiciele i przedstawicielki po-

przednich pokoleń, będąc w naszym wieku. Warto więc otwarcie angażować się i udzielać, robić coś dobre-

go, a przy okazji pokazać innym, że chcemy i potrafimy. Pamiętajmy, że to my jesteśmy przyszłością Polski, 

Europy, a także całego świata!  

 

Relację Gazety Wyborczej na ten temat można przeczytać na: 

 

 https://wroclaw.wyborcza.pl/wroclaw/7,35771,25293144,wyniki-prawyborow-we-wroclawskim-liceum-na-

kogo-glosowali-mlodzi.html 

 

Wiktoria Korzecka  

S t r e f a   s p o ł e c z n a 15 
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5 BŁĘDÓW ZWIĄZANYCH Z PIELĘGNACJĄ,  

O KTÓRYCH DOWIADUJEMY SIĘ Z MEDIÓW SPOŁECZNOŚCIOWYCH  

Każdy z nas posiada konto w mediach społecznościowych, gdzie temat pielęgnacji jest jednym z  naj-

częściej poruszanych i promowany przez różne popularne osoby. Mają one ogromny wpływ na to co 

robimy, jednak czy naprawdę dowiadujemy się z nich samych faktów? Poniżej przedstawię wam 5 

błędnych informacji powtarzanychprzez „influenserów” lub wielkie marki produkujące kosmetyki 

pielęgnacyjne.  

 

1. PIELĘGNACJA SKÓRY PODCZAS LOTU  

 

Każdy choć raz słyszał: „jeśli masz długi lot nałóż maseczkę w płacie”, albo po prostu „nawilżać skórę pod-

czas lotu”, ale to NIE jest właściwy sposób, by zadbać o swoją cerę. Powietrze w samolocie można porów-

nać do pustyni dla twojej skóry. Powoduje to, że skóra staje się sucha i odwodniona. W powietrzu znajduje 

się wiele bakterii, które powodują, że nakładanie jakichkolwiek produktów na twarz staje się niehigieniczne, 

dlatego najważniejsze jest to, co zrobicie PRZED wylotem: zrobienie makijażu, serum- najlepiej witamina 

C, później można zaszaleć z kwasem hialuronowym- bardzo dobrze i dogłębnie nawilża skórę, a następnie 

nałożyć „tłusty” krem nawilżający. Następną rzeczą, której nie powinniście robić podczas lotu jest nawilża-

nie twarzy mgiełką. Przypomnijcie sobie, co dzieje się z waszymi ustami gdy obliżecie je na mrozie. Stają 

się jeszcze bardziej suche- to samo dzieje się z waszą skórą podczas lotu, gdy nakłada się na nią kremy na-

wilżające.  

 

2. PIELĘGNACJA  W ZŁEJ KOLEJNOŚCI  

 

„Robiąc pielęgnację” w złej kolejności, możecie wydać dużo pieniędzy, szukając odpowiednich produktów 

lub spowodować zmiany skórne. W dzisiejszych czasach na rynku dostępnych jest wiele produktów, przez 

co pielęgnacja może wydawać się bardzo skomplikowana, dlatego dobrą radą będzie uprościć ją. Zawsze 

zaczynacie od „najlżejszych” produktów (gdzie produktem bazowym jest woda) i kończcie na 

„najcięższych”. Jeśli macie jakieś pytania zawsze możecie wyszukać rzetelne artykuły w internecie lub od-

wiedzić kanał na YouTubie „Mixed Makeup”, który w całości poświęcony jest rzetelnej wiedzy na temat 

pielęgnacji. 
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3. KREM DO OCZU NAKŁADANY ZBYT BLISKO OKA  

 

Jeśli uważasz, że jakiś krem do oczu zbyt drażnił twoje oczy, właśnie to może być przyczyną. Krem „pod 

oczy” powinniśmy nakładać niżej niż myślimy. Ciągle mrugamy, co powoduje przemieszczanie się nasze-

go kremu, więc nie martwcie się. Krem znajdzie się tam, gdzie powinien.   

 

4. NIEBEZPIECZNI LEKARZE LUB KOSMETYCZKI  

 

To, że ktoś znany chodzi do konkretnego lekarza lub konkretnej kosmetyczki NIE oznacza, że są to osoby, 

które są dobrze wykwalifikowane w tym, co robią. Jeśli mam być szczera, bardzo trudno jest znaleźć oso-

bę, która będzie w 100% wykwalifikowana do tego, co robi. Zanim poddacie się jakimkolwiek zabiegom, 

botoksom, laserom czy operacjom plastycznym, musicie zrobić rozeznanie wśród osób dostępnych na ryn-

ku. To, że ktoś ma dostęp do narzędzi i możliwość wykonania zabiegu nie znaczy, że posiada odpowiednie 

kwalifikacje, aby je wykonać.  

 

5. ZBYT WCZESNA INGERENCJA  

 

W mediach społecznościowych można zobaczyć wiele sławnych osób, które od młodego wieku zaczęły 

poddawać się wielu zabiegom poprawy swojej twarzy. Nie mówię tutaj o zabiegach typu oczyszczanie czy 

laser (który w niektórych salonach kosmetycznych można wykonywać od 16 roku życia), ale o botoksie 

czy innych wypełniaczach i operacjach plastycznych, które pomimo, iż w Polsce dostępne dopiero od 18 

roku życia, za granicą możliwe są do wykonania już od 15.  Mimo że jestem ogromną fanką zabiegów 

u  kosmetyczki uważam, iż zaczynanie zbyt wcześnie poważnych zabiegów oraz w mało sprawdzonej kli-

nice jest bardzo niebezpieczne, ale bardzo często chwalone przez „gwiazdy na mediach społecznościo-

wych”.  

 

To tylko parę błędów lub niebezpiecznych informacji czy przekazów, które czekają na was w internecie 

odnośnie pielęgnacji i dbania o waszą cerę. 

Julia Skoczylas 

M o d a   i  u r o d a  17 
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Ostatnimi czasy stał się bardzo rozchwytywaną i pożądaną marką. Podczas paryskiego tygodnia mody zo-

stał zauważony i doceniony w najważniejszych pismach modowych. Zaledwie kilka dni temu znów zapre-

zentował się na wybiegu podczas naszego polskiego katowickiego fashion weeku. Kim jest RAD DUET? 

Co tworzą? Co reprezentuje i czym inspiruje się marka? 

 

Marka powstała w 2017 roku, czyli stosunkowo niedawno. Mimo to, duet, który ją tworzy Juliusz Rusina 

i  Maciej Józwicki ma już na swoim koncie wiele sukcesów. RAD ma na swoim koncie m.in. dwukrotnie 

zdobyte 3 miejsce na konkursie OFF FASHION, Forum, czy tytuł Fashion Designer Awards 2018. 

 

Duet tworzy niebanalne ubrania damskie. Jak możemy przeczytać na ich stronie internetowej, projektanci 

tworzą dla  kobiety mądrej, interesującej się nie tylko modą, ale i światem, dla kobiety, która ma pasje, sta-

wia na rozwój, lecz w całej tej rzeczywistości potrafi pozostać realna - okazuje słabości, je ciastka i nie 

zawsze zdąży na zajęcia z jogi. 

RAD  

CZYLI DUET,  

KTÓRY ZARAŻA 

FOLKLOREM. 



19 

Inspiracją do stworzenia nazwy „RAD” stała się polska noblistka - Maria Skłodowska-Curie, kojarzona 

z tym pierwiastkiem chemicznym. 

 

Czym wyróżnia się marka? Niebanalne faktury, wykorzystywanie printów 3D. Duet doskonale potrafi 

łączyć te nowoczesne metody wraz z tradycyjnym rzemiosłem i krawiectwem. Duet wykorzystuje pol-

skie tkaniny i tworzy w polskich fabrykach, co coraz częściej w modzie jest rzadkością. Wykorzystywa-

ne są także wyselekcjonowane materiały z drugiej ręki, czy z recyklingu. Marka stawia na lokalność, nie 

tylko pod względem procesu produkcji, lecz także propagując i lansując folklorystyczne, ludowe akcen-

ty.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

W swoich kolekcjach RAD odważnie mówi o słowiańskiej kulturze. Podstawą są ich własne wspomnie-

nia z dzieciństwa. W najnowszej kolekcji zatytułowanej „Wiesia” nie brakuje ludowych akcentów. Pięk-

ne białe suknie stworzone z firan, serwet, czy słynny już biały garnitur z ekoskóry są kwintesencją stylu 

i charakteru RADu. Wspomniany już garnitur, stał  się wizytówką marki, kiedy podczas paryskiego ty-

godnia mody, polska blogerka Jesscia Mercedes Kirschner pojawiła się w nim na pokazach. Pięknie 

zdobiony i ręcznie malowany w niebieskie ornamenty, niczym z tradycyjnej włocławskiej filiżanki ze-

staw od razu podbił francuskie ulice, debiutując tym samym na stronie Vogue.  

 

RAD nie stoi jednak w miejscu. Zespół tworzy sceniczne stroje, a wykreowane przez nich witryny cy-

klicznie można obserwować w ich rodzinnym sklepie Jazz & Silk Merino.  Na ich stronie można także 

zapisać się na autorskie warsztaty szycia i konstrukcji. Brzmi jak gratka dla młodych projektantów. To 

zaszczyt kształcić się u boku tak młodego i obiecującego duetu.  

Julia Walenciejczyk 

M o d a   i  u r o d a  19 
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 Akcesoria do włosów- trend,  

który pokochacie od pierwszego wejrzenia 

 

Akcesoria do włosów zdecydowanie należą do największych trendów tego sezonu. Do-

skonale potrafią podkręcić stylizację i dodać jej odrobinę stylu vintage. Opaski, spinki 

i grube kolorowe frotki powróciły do nas prosto z lat 60 i 90. Kolor, wzór, materiał - 

wybór jest tak ogromny, że każda znajdzie coś dla siebie. Ceny zaczynają się już od 

kilku złotych. Przejrzyjcie nasz przewodnik po najmodniejszych dodatkach do wło-

sów.  

 

 

SCRUNCHIES, CZYLI KOLOROWE FROTKI 
 

 

Grube, materiałowe gumki do włosów to hit sezonu. Możecie kojarzyć je także pod nazwą „scrunchie”.  

W  latach 90 lansowała je Britney Spears. Każda nastolatka nosiła je z dumą. Dziś wybierają je supermo-

delki takie jak: Bella, Gigi Hadid i  Hailey Bieber. Świetnie wyglądają upięte z kucykiem, czy z małym 

luźnym kokiem.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Dobierając gumkę do stylizacji, wybierzcie kolor odbiegający od waszej stylizacji, lub odcień, który już 

stanowi wasz look.  

 

Każda z was może znaleźć coś dla siebie. W sieciówkach wybór jest ogromny - od zwierzęcych printów, 

ciężkiego aksamitu, aż po kwieciste romantyczne wzory.  Ceny wahają się od 10 do 30 złotych. Jednak zro-

bienie takiej scrunchie to nic trudnego. Wystarczy kawałek ulubionego materiału, gumka do włosów, nitka, 

igła i chwilka wolnego czasu.  

 

 

M o d a   i  u r o d a  



21 

 

BIŻUTERYJNE SPINKI 
 

 

 

 

Kiedy pojawiły się po raz pierwszy na ulicach podczas kopenhaskiego tygodnia mody, 

nikt nie miał wątpliwości, że ozdobne, biżuteryjne spinki staną się hitem sezonu. Wsuwki 

podbiły Instagram. Pokochały je niemal wszystkie influencerki i blogerki modowe. Nic 

dziwnego! Dodają uroku i elegancji. Perłowe, kolorowe, z panterką, z muszlami czy z 

wielką kokardą- każda z nich jest inna i oryginalna. Spinki powróciły z podwojoną mocą. 

Nosi je m.in. Selena Gomez, Kristen Stewart i Lana Del Ray. Można je kupić niemal 

wszędzie za jedynie kilkanaście złotych.  

 
 

 

 

 
 

M o d a   i  u r o d a  
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OPASKI 
 

 

 

Opaski do włosów to nic innego, jak trend prosto z lat 60. Nosiła je Audrey Hepburn, 

Grace Kelly, czy nawet Księżna Diana.  Do niedawna opaski kojarzyły nam się także 

z  Blair  Waldorf- jedną z głównych bohaterek serialu „Plotkara”.  Jednak mało  kto kilka 

lat temu zwracał uwagę na perfekcyjnie dobrane dodatki do całej stylizacji aktorki.  

 

Dziś  powrót opasek wylansował dom mody Prada, który w swojej kolekcji wypuścił 

piękne, aksamitne opaski. W sieciówkach czeka na was ogromny wybór, każda z was na 

pewno znajdzie coś idealnego dla siebie. W ofercie znajdziemy opaski materiałowe, pla-

stikowe, a nawet te zdobione perłami. Kupicie je już za około 10-40 złotych.  

 

Jak dobrać je do stylizacji? Dokładnie tak, jak z frotkami - postawcie na zupełnie wyróż-

niający się  akcent kolorystyczny lub wybierzcie kolor, który już macie na sobie.  

                            

 Julia Walenciejczyk 

 

 

M o d a   i  u r o d a  
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 FILMY 
LISTOPAD / GRUDZIEŃ 2019 

Historia jednego z cieszących się najgorszą sła-

wą superprzestępców uniwersum DC — Jokera. 

Przedstawiony przez Phillipsa obraz śledzi losy 

kultowego czarnego charakteru, człowieka ze-

pchniętego na margines. To nie tylko kontrower-

syjne studium postaci, ale także opowieść ku 

przestrodze w szerszym kontekście. 

Akcja filmu rozpoczyna się kilka lat po wyda-

rzeniach "Czarownicy". Już wiemy, co utwardzi-

ło serce słynnej negatywnej bohaterki Disneya 

i  sprawiło, że rzuciła przekleństwo na maleńką 

księżniczkę Aurorę. Tym razem zagłębimy się 

w  relacje między Diaboliną i Aurorą, które będą 

zawierać nowe sojusze oraz staną w obliczu sil-

nych przeciwników w walce o ocalenie wrzoso-

wisk oraz żyjących na nich magicznych stwo-

rzeń. 

K u l t u r a 
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Film „Terminator: Dark Fate” ma być kontynuacją 

filmu „Terminator 2: Dzień sądu” i tym samym na 

poziomie fabularnym ignorować historię opowie-

dzianą w trzech pozostałych kontynuacjach. Jeden 

z producentów filmu i ojciec pierwotnego pomy-

słu, James Cameron, zdecydował się na taki ruch, 

ponieważ nie chce korzystać z elementów, jakie 

wdrożono do tej kultowej serii science-fiction bez 

jego udziału. Cameron radzi widzom, aby wszyst-

kie dotychczasowe filmy serii, licząc od „Dnia Są-

du”, uznać za formę „złego snu” bądź jako 

„alternatywną linię czasową”, która ze względu na 

zawiłości podróży w czasie i koncepcji istnienia 

alternatywnych wszechświatów, może nawet być 

dopuszczona do tego uniwersum. 

Opowieść o miłości wyprzedzającej swój czas i in-

tymnej więzi zdolnej przełamać niejedno tabu, ubie-

ra w kostium – akcja rozgrywa się w Bretanii w 

1770 roku – jak najbardziej współczesne pragnienia 

i uczucia. Bohaterkami filmu są szykowana do aran-

żowanego małżeństwa arystokratka Heloiza oraz 

przybyła z Paryża malarka, Marianna. Ta druga ma 

namalować portret tej pierwszej, ale w sekrecie: He-

loiza nie chce bowiem pozować, buntując się w ten 

sposób przeciwko przymusowemu zamążpójściu. 

Marianna dyskretnie obserwuje swoją modelkę, in-

tensywnie tworzy, ale niszczy kolejne wersje obra-

zu. Czuje, że nie pozna prawdziwego oblicza mło-

dej kobiety tak długo, jak sama będzie ukrywać 

własne. 

Julia Musiał 

K u l t u r a 
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LITERACKO 

K u l t u r a 

Tego pana nie trzeba nikomu przedstawiać. Po ogromnym sukcesie, jaki odniosła jego ostatnia książ-

ka ,,TO”, Steven King nie spoczął na laurach i napisał kolejne dzieło, które właśnie weszło na półki empi-

ku. ,,Instytut”, bo o tej książce mowa, znów ociera się o zjawiska paranormalne i tajemnicze. Znów 

w  centrum naszej uwagi znajdzie się 12-letni, niezwykle inteligentny chłopiec. Życie Luke’a toczy się 

normalnie, gdy nagle zjawiają się oni. Kim są i czego chcą? Luke wraz z innym dziećmi uprowadzonymi 

z  całych Stanów Zjednoczonych trafia do tajemniczego Instytutu, gdzie jak się dowiaduje, przeprowadza-

ne są eksperymenty na dzieciach obdarzonych zdolnościami telepatii i telekinezy. I choć ściany Instytutu 

są obiweszone plaktami głoszącymi, że ,,To kolejny dzień w raju”, nasz mały bohater wie, że to co się tu 

dzieje, na pewno rajem nie jest. To nie jest kolejny horror, czy nawet opowiadanie grozy. To niezwykle 

smutna i bolesna historia o nierównej walce o przetrwanie. 

 

I tak jak każdy fan horrorów zna Kinga, tak każdy kinoman zna ,,Przyjaciół”. Dobra wiadomość dla 

wszystkich fanów tego kultowego serialu. Właśnie ukazała się książka ,, Przyjaciele. Ten o najlep-

szym serialu na świecie” Miller Kelsey. Czy kiedykolwiek zastanawialiście się w jakich okoliczno-

ściach Jennifer Aniston, Matthew Perry i reszta otrzymali swoje role? Kto spośród nich zarabiał najwięcej? 

I czy w rzeczywistości również byli przyjaciółmi? Jeśli tak, to książka stworzona dla was! W tym roku mi-

ja dokładnie 25 lat od wypuszczenia pierwszego odcinka, jest to więc okazja, którą należy uczcić… 

na  przykład przeczytaniem tej książki 

 

Według raportu amerykańskiej organizacji Freedom House czterdzieści dziewięć krajów jest obecnie rzą-

dzonych przez dyktatorów – a liczba ta wciąż rośnie. Poznajmy historie największych dyktatorów od kuch-

ni. I to dosłownie, bo Witold Szabłowski w swojej najnowszej książce ,,Jak nakarmić dyktatora” 

rozmawia z kucharzami takich sław jak Fidel Castro, Pol Pot, Saddam Husajn. Książkę pochłania się ni-

czym niedzileny schabowy babuni, choć jest o bardzo ciężkiej tematyce. Autor zjeździł cztery kontynenty 

i  poznał odpowiedzi na tak nurtujące pytania jak, kto z nich był podejrzewany o kanibalizm? Kto miał ta-

kiego bzika na punkcie swojej krowy, że kazał jej puszczać muzykę klasyczną podczas dojenia, żeby była 

zrelaksowana? Jeżeli i wy jesteście tego ciekawi, koniecznie musicie sprawdzić tę pozycję. 

Wiktoria Pętal 
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Kalendarium 

Wydarzenia we Wrocławiu 
 

od 15.11.2019 - Giełda kół naukowych UWr, Henryka  

Sienkiewicza 23 

od 15.11.2019 do 23.11.2019 - Be Together. Integracja 

i  sztuka. Wystawa podsumowująca 

od 22.11.2019 - Wrocław Hip Hop Festival 2019, Hala Stu-

lecia 

od 23.11.2019 do 24.11.2019 - 72. Wrocławska Giełda Mi-

nerałów 

od 23.11.2019 - One Love Music Festival 2019, Hala Stu-

lecia 

od 30.11.2019 do 01.12.2019 – Najsłodszy  Festiwal Świa-

ta, Czasoprzestrzeń 

od 30.11.2019 do 01.12.2019 - Vegan StrEAT Festival 

Teatr 

 

od 19.11.2019 - Spektakl „Genialna przyjaciółka”, Wro-

cławski Teatr Współczesny 

od 24.11.2019 - Spektakl „Panna Nikt”,  Wrocławski Teatr 

Współczesny 

 

Premiery filmowe 

 

od 22.11.2019 - Kraina lodu II 

od 29.11.2019 – Last Christmas 

od  19.12.2019 - Gwiezdne wojny: Skywalker. Odrodzenie 

od 20.12.2019 – Osierocony Brooklyn 

Karolina Witczuk 

K u l t u r a 26 
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KĄCIK MUZYCZNY 

To nasz nowy pomysł na umilenie Wam życia – Kącik Muzyczny! Będziemy przedstawiać piosenki 

z lat 70-tych, 80-tych, 90-tych, i młodszych. Przypomnimy Wam utwory, których słuchali Wasi ro-

dzice i Wy, jak byliście młodsi! 

Słyszeliście kiedyś o tych wykonawcach czy zespołach? O niektórych pewnie tak, ale czy znacie te 

piosenki?  

 

 

 

Sonbird – Ląd  

Sonbird – Hel 

Sonbird – Niepoważny 

Dawid Podsiadło – Bela  

Dawid Podsiadło – 19 Project 

Phantogram – Same old blues 

Paper Route – Chariots 

X Ambassadors – Torches  

Oh Wonder – Without you 

Sia – Fire meet gasoline  

Ola Bubeła K u l t u r a 
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JEDYNE TAK NIEPOWTARZALNE WSPOMNIENIE 

28 września 2019 roku zapamiętam do końca swojego życia… Piękne uczucie, gdy masz możliwość 

wzięcia udziału w jednym z najbardziej wyczekiwanych wydarzeń tego roku, mowa oczywiście o kon-

cercie Dawida Podsiadło i Taco Hemingway’a na PGE Narodowym w Warszawie. Ponad 60 tysięcy 

ludzi, czyli tyle co na ostatnim koncercie The Rolling Stones w Polsce, śpiewało i tańczyło do ulubio-

nych piosenek gwiazd wieczoru. Nie mogę powiedzieć, że jeden był lepszy od drugiego, bo obydwaj 

zrobili coś naprawdę niesamowitego! I myślę, że to nie tylko moje zdanie.  

 

Scena była naprawdę ogromna, a efekty wizualne dodatkowo podnosiły poziom adrenaliny. Mogliśmy zo-

baczyć ogień, konfetti i ogromne piłki, które zostały rozrzucone po całej płycie stadionu. Wizualizacje były 

idealnie dopracowane i przemyślane zgodnie z klimatem utworów. 

 

Koncert został podzielony na dwie części. Najpierw mogliśmy usłyszeć Taco, a następnie Dawida.  

  

Hemingway zaskoczył tym, że zaprosił do udziału innych wykonawców, którzy gościnnie wystąpili na naj-

nowszej jego płycie pt. „Pocztówka z WWA, Lato '19” oraz w innych wspólnie nagranych utworach. Mię-

dzy innymi Rosalie, Pezet, Ras, Quebonafide, Otsochodzi i Bedoes. Myślę, że dzięki nim, koncert był do-

datkowo urozmaicony. Jego występ trwał prawie 2 godziny i przez ten czas mogliśmy usłyszeć takie utwory 

jak: „WWA VHS”, „8 kobiet”, „Wszystko jedno” i „Nowy kolor”. Cały stadion świetnie się bawił i śpiewał 

razem z Hemingway’em.  

K u l t u r a 
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Po półgodzinnej przerwie na scenie pojawił się Dawid Podsiadło, który rozpoczął swój występ od prośby, 

by nie nagrywać koncertu, a skupić się na wspólnym śpiewaniu i zabawie. Podczas koncertu Dawid poru-

szył temat naszej ukochanej planety i zagrożeń, z jakimi się boryka. Między dwoma utworami, gdzie Da-

wid zawsze opowiada jakiś „zabawny” żarcik bądź anegdotkę, tym razem na telebimach został wyemito-

wany materiał, wcześniej przygotowany przez Dawida, o tym, że jeszcze mamy czas, by uratować Zie-

mię. Myślę, że ten koncert był dobrym miejscem, by na chwilę zatrzymać rozśpiewany tłum i poruszyć 

kwestię dziejącej się na naszych oczach katastrofy klimatycznej.  Zaakcentowanie problemu to bardzo 

duża wartość tego wydarzenia.  

 

Wracając do głównego tematu… Dawid zagrał na pianinie utwór „Nie kłami”, podczas którego wytwo-

rzyła się niesamowita atmosfera. Widziałam, jak niektórzy się nawet popłakali. Był to jeden z najpiękniej 

wykonanych utworów tego wieczoru.  

 

Kolejną niespodzianką był wspólny występ wykonawców, znanych z trasy Męskiego Grania. Zaśpiewali 

największy polski przebój 2018 roku, piosenkę zatytułowaną „Początek”, którą Dawid wykonał wspólnie 

z Kortezem i Krzysztofem Zalewskim.  

 

Gdy Dawid zszedł ze sceny i wszyscy myśleli, że to koniec koncertu, po 3 minutach ponownie mogliśmy 

usłyszeć Taco wraz z Dawidem. Wspólnie zaśpiewali jeden z najbardziej popularnych utworów tego ro-

ku, czyli „W piątki leżę w wannie”. Następnie dołączył do nich Quebo i w trójkę wykonali hit poprzed-

niego roku „Tamagotchi”.  

 

Moim zdaniem, to był najlepszy z dotychczasowych koncertów Dawida Podsiadło. Wspólnie z Taco 

stworzyli niezapomniane widowisko artystyczne, zwłaszcza dla swoich fanów.  

 

Obaj byli bardzo zaskoczeni, że na ich koncert sprzedały się wszystkie bilety i to w takiej ilości. Na po-

czątku kariery żaden z nich nie przypuszczał, że osiągnie tak dużą popularność. Myślę, że powoli to do 

nich dociera, że właśnie tworzą nowy rozdział w polskiej muzyce. Dotąd żadnemu polskiemu wykonaw-

cy nie udało się sprzedać tak dużej ilości biletów na jedno wydarzenie. 

Ola Bubeła 

K u l t u r a 
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SERIALE 
warte uwagi 

„Ania nie Anna” to kanadyjski serial oparty na serii książek „Ania z Zielonego Wzgórza”. Opowiada 

o  życiu sieroty z bogatą historią, po tym, jak przez przypadek adoptuje ją dwójka rodzeństwa z Avonlea 

– małomówny Matthew i surowa Marilla. Ania jest wspaniale wykreowaną postacią, pełną marzeń i po-

mysłów. Serial ma świetną obsadę, która swoim aktorstwem potrafi wzruszyć widza. „Ania nie Anna” 

pokazuje, jak ważna jest przyjaźń, miłość i wyobraźnia.  

„Dobre miejsce” to amerykański serial komediowy, opowiadający o życiu pośmiertnym. Eleanor, która 

w swoim życiu nagrzeszyła, dostaje się do „dobrego miejsca”. Doskonale wie, że tam nie pasuje i musiała 

zajść jakaś pomyłka.  Jednak. Nie chcąc trafić do „złego miejsca”, postanawia nauczyć się „bycia dobrą”. 

Serial może pochwalić się nietuzinkową obsadą – główną bohaterkę gra Kristen Bell. „Dobre miejsce” 

uświadamia, że każdy człowiek może się zmienić, dzięki drugiej osobie. 

K u l t u r a 
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„Brooklyn 9-9”  jest z pozoru zwykłym amerykańskim sitcomem, opowiadającym o grupie nowojor-

skich policjantów i ich przygodach. W rzeczywistości, oprócz zabawnych historii porusza on problemy 

współczesnego świata, m.in. seksizm,  rasizm i nietolerancję. Chociaż są one często tematem tabu, ten 

serial nie boi się o nich przypominać i pokazywać, jaki mają wpływ na nasze społeczeństwo. 

Karolina Witczuk 

K u l t u r a 
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SKĄD SIĘ WZIĘŁO HALLOWEEN? 

 

Tradycja Halloween wywodzi się z celtyckiego święta Samhain, oznaczającego koniec lata. Samhain przez 

wielu uznawany jest też za najcieńszą granicę między światem żywych, a zmarłych, dlatego większość rytu-

ałów związane było właśnie z nieżyjącymi. Podczas Samhain wielu ludzi przebierało się za zmarłych, aby 

utrzymać kontakt z duchami. 

Wracając do Halloween – choć w Polsce przez wielu duchownych i nie tylko uznawane jest za coś niedobre-

go i nie na miejscu, to jednak w innych krajach nie ma z tym problemu. Obecne Halloween niewiele ma jed-

nak wspólnego ze swoim pierwowzorem, mimo to możemy zauważyć pewne podobieństwa, jak np. malowa-

nie twarzy czy przebieranie się w coś przypominającego duchy. Jak różne kraje bawią się w Halloween? 

 

IRLANDIA 

 

To właśnie stamtąd pochodzi pierwowzór Halloween, czyli wspomniane wcześniej Samhain. Teraz jednak 

nie ma to związku ze zmarłymi, a raczej ze świetną zabawą. Wiele tradycji kojarzących się ze Stanami, tak 

naprawdę wywodzi się z Irlandii. Na przykład piękne dynie, służące za główną ozdobę amerykańskich do-

mów, wywodzą się z drążonych przez Irlandczyków warzyw, ponieważ kiedyś dynia nie była znana w Euro-

pie. Tradycje w tym kraju są dość podobne do tych w Polsce. Dzieci przebierają się i biegają po słodycze od 

domu do domu. Jeżeli jednak dom nie jest przystrojony, nie pukają, bo oznacza to, że tam nie zastaną przy-

smaków. W Irlandii Halloween jest bardzo rozpowszechnione, więc nie ma się co dziwić, że najhuczniej jest 

obchodzone właśnie tam, w Anglii i w USA. 

 

MEKSYK 

 

Halloween, nazywane w Meksyku „El Dia los Muertos” zaczyna się 31 października, a kończy 2 listopada. 

Meksykanie celebrują śmierć poprzez stawianie w swoich domach ołtarzy udekorowanych kwiatami i świe-

cami, a także ulubionymi potrawami bliskich zmarłych. Oprócz tego śmierć honorowana jest przez festiwale 

czy huczne celebracje. Meksykańskie Halloween nie jest więc podobne do naszych Zaduszek. Jest pełne ko-

lorów, wieńców, cukierków i tequili, które są spożywane podczas rodzinnych fiest, na których najlepiej ma 

bawić się sam zmarły. 

K u l t u r a 
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CHINY 

 

Tajemnicze Halloween w tym regionie, nie przypomina zupełnie tego zachodniego. Choć na witrynach 

sklepowych można zauważyć dynie lub inne elementy nawiązujące do tego święta, to jednak na próżno 

jest szukać tam poprzebieranych dzieci, chodzących od domu do domu. Zamiast tego, 31 października 

obchodzone jest Ten Chieh. Podczas chińskiego odpowiednika rodziny przygotowują tradycyjne jedzenie 

i poświęcają je swoim przodkom. Na wschodzie istnieje też zwyczaj puszczania płonących lampionów, 

a  także papierowych łódeczek, które mają torować drogę duszom. 

 

 

 

 

AUSTRIA 

 

Dzień wszystkich świętych w Austrii obchodzony jest właściwie przez tydzień – od 30 października do 8 

listopada i nazywany jest Seelenwoche. Podczas tego okresu ludzie modlą się do swoich bliskich zmar-

łych. Ponadto przed pójściem spać zostawiają na stole zapaloną lampę, chleb oraz wodę. Praktykowane 

jest to, ponieważ wierzy się, że podczas Seelenwoche pojawia się silna kosmiczna energia, podnosząca 

kurtynę między światem żywych i zmarłych. Poczęstunek ma być powitaniem dla duchów. W Austrii, 

a  dokładnie w miejscowości Retz, obchodzony jest festiwal dyni, podczas którego mieszkańcy organizu-

ją imprezy oraz paradę. 

 

 

 

 

SZKOCJA 

 

W wielu regionach Szkocji podczas Halloween zostawia się na noc krzesło oraz talerz z jedzeniem dla 

niewidzialnych gości. Ludzie wierzą, że święta noc jest czasem, kiedy dusze są wolne i mogą wędrować 

po świecie żywych. Imprezy Halloweenowe są również popularne w Szkocji. W ich trakcie dzieci podda-

ją się różnym zabawom, np. związując sobie ręce za plecami i próbując wyłowić jabłka z miski wypełnio-

nej wodą. Jabłka odgrywają też główne role w innych tradycjach. Jedną z nich jest obieranie owocu i wy-

rzucanie skórki za siebie. Wierzy się, że to, w jaki sposób ułoży się skóra, jest odzwierciedleniem litery 

alfabetu, która symbolizuje pierwszą literę imienia przyszłej żony lub męża. 

 

 

 

 

Amelia Nowak 

K u l t u r a 
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W O N D E R W O M E N 
Fe del Mundo (1911-2011) 

K u l t u r a 

Have you ever heard of the first woman in history who was accepted into Harvard Medical School? More than 

ten years before they officially agreed on feminine students. But that’s not the end of her lifetime achieve-

ments. In fact it was just the beginning of her legendary activity- and it all came about because of her sister. 

 

Fe del Mundo, a Filipino paediatrician was born in Manila as the sixth child of a prosperous lawyer. Even 

though the family was not poverty-stricken, three of her siblings died prematurely. At that time the child mor-

tality in the Philippines was high and her beloved sister Elisa passed away at the age of 11. Before that, she 

had kept a notebook in which she mentioned her ambition to become a doctor. In honour of her memory Fe 

decided to strive for the same. 

 

She graduated from the college as a top student and was given a full scholarship from the President of the 

Philippines - she could study at any school in the USA. Bright girl Fe chose Harvard Medical School and was 

accepted by a mistake. Misled by the foreign name, they didn’t realise she was a woman. Later on she also 

completed a master’s degree at Boston University School of Medicine and flew back home due to rumours 

about a war with Japan. 

 

The war started in 1942 and was leaving behind many undefended children. Fe came up with an idea of setting 

up a hospice with over hundreds patients. Unfortunately it was soon shut down by the Japanese and she was 

given an offer of leading a government hospital. Shortly after that, she was fed up with  the governmental bu-

reaucracy and decided to  start a private hospital. She sold everything she had to make her dream come true 

and in 1956 the Children’s Medical Center was opened with one hundred beds waiting for every little patient. 

 

Due to her wide research and studies a huge progress was made in understanding dengue fever and polio, es-

pecially in childhood. During her lifetime she published over a hundred articles, reports and reviews in medi-

cal journals. She even wrote the “Textbook of Paediatrics” which was used in medical schools in the Philip-

pines for many years. Fe made a giant step in immunisation programmes, family planning and breastfeeding. 

What’s even more fascinating, she designed an excellent bamboo incubator which didn’t need electricity to 

function, so it was a blessing for families in rural areas.  

 

Since she had no place to live, she adapted the second floor of the CMC as her home. Fe never left the hospital 

and was always willing to help patients. Even in her 99th year, wheelchair- bound, she was still doing her 

rounds in the hospital to keep an eye on the sufferers. Fe del Mundo died from a heart attack briefly before her 

100 birthday honoured as a National Scientist of the Philippines and one of the most remarkable women of our 

times. 

Natalia Szostak 
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How to prepare for your gap year 
 

is it worth and why 

 

 

 

 
 

Nowadays it’s a very common  way of spending time after high school. But not everyone can afford  

to do so -  we need e.g. money, plan or our parents’ permission, that’s for sure. We all dream of 

graduating and going directly to the best universities, but sometimes we know that it’s only the cha-

se rainbows. In my view the GAP YEAR is a fascinating, active or even hard-working time. For 

those of you who still can convince your parents, or just for you to know more about this topic; here 

are a few tips to prepare for  one-year break, reffered especially to high school graduates ;) 

 

1. Get experience 

 

Experience can be everything when you’re looking for an au pair job overseas or to be a volunteer worker 

in your gap year. After this you will be able to handle any professional experience hands down. 

 

AU PAIR - it is an unmarried young adult aged 18 to 30 years, who has no children and travels to a fore-

ign country for a defined period of time to live with a host family. The au pair supports the host family 

with childcare and light housework. Meanwhile, a person is learning language and earning money. 

 

  

K ą c i k  j ę z y k o w y 
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2. CV and self-development 

 

Quick tips for an excellent CV: 

 

 Summarize your life-altering into a few tidy points on your CV 

 Say „working holiday” or „work and travel abroad” rather than „gap year” 

 Cater each CV to the job role. Yes,  initially it is time-consuming but once you have several 

versions of your CV to work with, it gets easier and quicker to alter them. 

  

A gap year can be the best way to find out what you are passionate about and what kind of career would 

suit you. Some people discover that university isn’t for them. This kind of a break helps to get to know 

yourself. 

 

3. Earn  money 

 

It’s the best time to do internships – you should mix business with pleasure. You are socializing and ma-

king connections with each other. Working in the same time in many places on commisions for compa-

nies or on a part time job will show you how looks specific responsibilites and do you find your way aro-

und a new place. Meanwhile you are earning money, so after a year it’s possible even to go for a paid 

studdies. 

 

In a nutshell, it is one more reason – maybe they just want a break. It’s totally okay to want a break from 

everything, e.g. if you feel overwhelmed. Sometimes you need to recharge. 

 

Do whatever you feel like you want to do in your gap year. It’s your time and you will never get another 

one like it! Feel free! 

 

Paulina Leśniak 

K ą c i k  j ę z y k o w y 36 
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SPRACHKURS 
 

 

Heutzutage verbringen immer mehr Jugendliche ihre Sommerferien in Sprachschulen im Ausland, 

um die Sprache an der Quelle zu lernen. Eine Fahrt ins Blaue hat natürlich sowohl Vorteile als 

auch Nachteile. 

 

Es ist ohne Zweifel, dass der Aufenthalt  im Ausland  die beste Methode ist,  eine Sprache zu lernen.  In 

einem Sprachkurs  geht man mit dieser Sprache fast den ganzen Zeit um - in der Schule, bei der Gastfami-

lie,  im Laden oder während eines Gesprächs mit anderen Schülern.  Auschliesslich Muttersprachler zu 

hőren,  ist vorteilhaft  für den Sprachfortschritt.  Mit anderen Schülern zu reden, ist eine wunderbare Ge-

legenheit,   neue Freundschafen zu schließen. Man kann Leute aus der ganzen Welt kennenlernen,  natür-

lich aus Europa, aber auch aus Asien oder Arabien. Das erweitert  Horizonte.  Zu guter Letzt,  ein Sprach-

kurs im Ausland ist eine Selbstständigkeitsprüfung – die Eltern sind meilenweit, also man muss um sich 

allein sorgen. 

 

Andererseits  kann nicht alles so farbig sein. In einem anderen Land zu  leben, bedeutet,  sich an andere 

Regeln zu halten. In der Schule und vor allem bei der Gastfamilie.  Keine Ausgangserlaubnis, schlechtes  

Essen oder ein gemeinsames Badezimmer- alles kann passieren. Ohne Zweifel, Kommunikation ist 

schwerer,  wenn niemand deine Muttersprache spricht.  Sprachliche oder kulturelle Missverständnisse 

können sehr oft vorkommen.  Aber auf jeden Fall - die Gastfamilie oder die Sprachgruppe zu wechseln,  

ist meistens möglich. Obendrein, das Schlimmste  im Sprachkurs ist, einen inkompetenten Lehrer zu ha-

ben.  Manchmal  sind die Lehrer  nur  Muttersprachler und nicht gut vorbereitete Fremdsprachlehrer.   

 

Zusammenfassend kann man sagen, dass ein Sprachkurs im Ausland sicherlich ein lebenslanges Abenteu-

er und die beste Lernmethode  ist. Natürlich muss man in anderen Realien wohnen und darum sehr flexi-

bel sein.  Alles kann passieren,  aber die Sprachschule ist immer da zu helfen. Am Ende hat man viele 

schöne Erinnerungen, neue Freundschafen und  besseren Akzent! 

                                                                                                     Natalia Szostak 
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C I E K A W O S T K I 

1. Szwecja ma najwięcej McDonaldów na osobę, niż jakikolwiek inny kraj w 

Europie. 

  

 

2. Apple ma więcej pieniędzy niż amerykański skarb państwa. 

  

 

3. Miś koala śpi około 20 godzin na dobę.  

  

 

4. Na Antarktydzie są  tylko dwa bankomaty. Jeden do stałego użytku  

a drugi…zapasowy. 

  

 

5. Wyprodukowanie jednego grosza wcale nie jest tanie. Wybicie jednej mone-

ty kosztuje od 5 do 8 groszy. 

  

 

6. Psie i kocie nosy są tak unikalne, jak opuszki ludzkich palców – ich odciski 

mogą służyć do identyfikacji osobników. 

  

 

7. Kolibry to jedyne ptaki, które potrafią latać w tył. 

 

Kacper Wolny 

38 
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TARTA Z JABŁKAMI 

 

 

 

 

 

 

CIASTO KRUCHE: 

 

Składniki: 

 

240g mąki 

75g masła 

75g margaryny 

2 żółtka 

80g cukru pudru 

 

Sposób przygotowania: 

Suche składniki należy porządnie wymieszać widelcem. Masło i margaryna powinny być dobrze schłodzo-

ne (to dzięki temu ciasto wyjdzie kruche). W mące uformować wgłębienie i przełożyć do niego margarynę 

i masło pokrojone w kostkę razem z żółtkiem. Ciasto należy wyrabiać jak najkrócej (rozcierając składniki 

między palcami), a następnie owinąć folią i przełożyć do lodówki na czas przygotowywania jabłek. 

 

 

 

NADZIENIE: 

 

Składniki: 

 

1kg jabłek (0,5kg słodkich i 0,5kg kwaśnych jabłek) 

100g cukru 

2 łyżeczki cynamonu 

1 łyżka masła  

odrobina soku z cytryny 

¼ szklanki wody 

 

Sposób przygotowania: 

 

Jabłka należy umyć, obrać, wydrążyć gniazda nasienne i pokroić w kostkę. Przesypać do głębokiej patelni, 

dodać sok z cytryny i masło, smażyć przez około 3 minuty. Następnie dolać wodę, zmniejszyć ogień i du-

sić pod przykryciem przez około 7 minut, po tym czasie dodać cukier. Całość zagotować do momentu, aż 

jabłka będą miękkie, ale jednocześnie zachowają formę kostki. Nadzienie przed wyłożeniem na spód trze-

ba bardzo dobrze schłodzić, aby nie rozpuściło ciasta. 
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Pieczenie: 

 

⅔ ciasta rozwałkować i wyłożyć do foremki, która 

wcześniej została wysmarowana masłem i posypana 

bułką tartą. Piekarnik rozgrzać do 175 stopni C. Spód 

przed włożeniem do piekarnika należy nakłuć widel-

cem, Piec przez około 15 minut. Następnie schłodzony 

farsz wykładamy do foremki. Resztę ciasta rozwałko-

wujemy, kroimy na cienkie paski i układamy kratkę na 

wierzchu nadzienia. Piec przez 20 minut, na złoty ko-

lor. Wyjąć i ostudzić przed krojeniem!!!  

 

SMACZNEGO!! 

 

Maria Piotrowska 
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Zapewne, gdy usłyszysz słowo sztuka przed twoimi oczami ukazuje się olbrzymie malowidło ścienne autor-

stwa wybitnego malarza. Jednak musimy pamiętać, że sztuka jest bardzo obszernym pojęciem. Niestety za-

zwyczaj interpretujemy je w zawężony sposób. Przecież nikt, przechodząc obok nadgryzionego jabłka leżą-

cego w trawie, nie zachwyci się jego pięknem - bo z pozoru nie ma w nim nic wyjątkowego. Według słowni-

ka języka polskiego, definicja sztuki brzmi: „jest to dziedzina działalności artystycznej wyróżniana ze wzglę-

du na reprezentowane przez nią wartości estetyczne; też: wytwór lub wytwory takiej działalności”. Oznacza 

to, że mianem tym określić możemy wszystko, w czym będziemy w stanie dostrzec piękno, coś czym bę-

dziemy mogli się zachwycać czy po prostu podziwiać. 

 

Jesień jest wyjątkową porą roku, ze względu na krótsze dni, częste opady deszczu czy też wiatr. Powszechnie 

kojarzy nam się dość negatywnie, melancholijnie, ze smutkiem czy też przygnębieniem. Ma ona również 

drugie oblicze - nie bez powodu powstało określenie tzw. złotej jesieni. W momencie, gdy liście zaczną żółk-

nąć, spadać z drzew na ziemię, a kasztany dojrzeją i będziemy mogli znaleźć je wśród pożółkłej już trawy, 

gdy zaświeci słońce będziemy mogli zobaczyć piękno i wyjątkowość tej pory roku. Dostrzeżemy wówczas 

złotą poświatę słońca, którego promienie przeciskają się pomiędzy lekko wybrakowaną już koronę drzew. To 

właśnie ten moment pozostanie w naszej pamięci na długi czas. Podczas pochmurnego dnia będziemy od-

twarzać przed oczami obraz, który kojarzy nam się pozytywnie, taki, który wywoła w nas pozytywne emo-

cje, który ujrzeliśmy tej jesieni, a teraz pozostał jedynie wspomnieniem. To właśnie jest wspaniałe w obecnej 

porze roku. Możemy zobaczyć tyle z pozoru prostych i zwyczajnych krajobrazów, które stają się wyjątkowe 

w momencie, gdy my sami chcemy to piękno zauważyć. Wszystko jest w pewien sposób piękne, a odbiór 

zależy głównie od tego, jak patrzymy na otoczenie. 

 

Małgorzata Stępniewska & Marianna Watras 
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