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Nie trać myślenia refleksyjnego na analizowanie spraw i rzeczy, które tego 

zwyczajnie nie wymagają, albo na które najzwyczajniej nie masz wpływu.  

 Rób to, co możesz, na ile możesz i gdzie możesz, bo nawet…” jeśli coś wydaje się głu-

pie, a pomaga, to nie jest głupie…”.  

Jaki czas taka idea. Znaleźliśmy się w absolutnie niecodziennej sytuacji – szkoły zamknięte, klasy 

opustoszałe, uczniowie zniknęli z ławek, a nauczyciele spod tablicy. Lekcje z przestrzeni realnej 

przeniosły się do wirtualnej, a nasz naturalny potencjał i energia zaczęły szukać alternatywnych 

dróg ujścia. Pomysłowość i kreatywność oraz zdolność do adaptacji to cechy, dzięki którym za-

mknięci w domu, z tygodnia na tydzień zaczęliśmy się wznosić na wyżyny naszej pozytywnej 

aktywności… Wykorzystując to, co mamy, w przestrzeni w której przebywamy, robimy to,  

co podpowiada nam chęć, wyobraźnia i…czasem nauczyciele np. wf-u. Taka forma aktywności  

w pandemicznej codzienności zainspirowała nas do stworzenia inicjatywy #PozytywnieAktywni. 

Promujemy optymizm, kreatywność i chęć dzielenia się ze światem zewnętrznym naszymi we-

wnętrznymi światami.  - To jest nasza wspólna odpowiedź  na sytuację, w której się znaleźliśmy.  

 Praca nad kolejnym numerem gazetki jest dowodem na to, że  choć szkolne drzwi są 

zamknięte, to nasze umysły  pozostają otwarte i wciąż poszukują nowych zdziwień. 

O czym przeczytacie w drugim numerze? Mnóstwo w nim refleksji i uwagi poświęcamy  sytua-

cji w jakiej przyszło nam  tymczasem żyć. Z naciskiem oczywiście na tymczasem! Pandemia za-

mknęła nas w domach,  zmusiła do przewartościowania tego, co codzienne i dobrze znane. Spro-

wokowała do myślenia o kwestiach, które nas dotąd nie dotykały.  

Poza tym, spotkanie ze szkolnym pasjonatem historii ( o czym może nie wiecie), rozmowa z roz-

tańczoną Oliwią, dojrzałe teksty  wrażliwej Otylii, kilka prac plastycznych Klaudii, trochę o książ-

kach i  o filmach na czas izolacji oraz o sporcie, a konkretnie o e-sporcie.  

Tradycyjnie też pokażemy Wam jak sam się rządzi samorząd szkolny – co zrobił i co zrobić  

planuje.  

Zapraszamy do lektury, współpracy i wspólnego poszukiwania zdziwień. W tej kwestii nic się nie 

zmieniło... 

Redakcja Gazetki  
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P r z e s t a l i ś m y  s i ę  w s z ę d z i e  ś p i e s z y ć  … 

- życie w dobie pandemii   

 W ostatnich tygodniach, na naszych oczach zatrzymał się cały świat. Zamknięte 

zostały miejsca, bez których wcześniej nie wyobrażaliśmy sobie życia, między innymi restaura-

cje, kina, galerie handlowe czy nawet szkoły. Nie możemy spotykać się z naszymi przyjaciółmi 

i dalszą rodziną. W sklepach i na ulicach zachowujemy dystans, a miejscach publicznych 

nosimy maseczki ochronne.  

 Mimo tej izolacji jesteśmy bliżej siebie niż kiedykolwiek wcześniej. Przestaliśmy się 

wszędzie spieszyć, mamy dużo więcej czasu, który z chęcią poświęcamy swoim bliskim. Dużo 

częściej ze sobą rozmawiamy i zacieśniamy nasze relacje. Zbliżamy się do siebie nawzajem i 

poznajemy na nowo. Jeszcze kilka miesięcy temu w naszej codzienności nie mieliśmy czasu, 

by wspólnie grać w gry planszowe czy obejrzeć razem film. W wolnym czasie, którego teraz 

mamy wystarczająco dużo możemy także nadrobić zaległości książkowe lub rozpocząć naukę 

języka obcego. Jest to czas, który pokazuje nam co tak naprawdę w życiu jest ważne. A ważne 

jest zdrowie nasze i drugiego człowieka. W naszym życiu codziennym to właśnie człowieka 

powinniśmy stawiać na pierwszym miejscu, a nie pieniądze, władzę czy rozpoznawalność. 

Dzisiaj szczególnie widać, że wszyscy jesteśmy sobie równi, niezależnie od tego jakiego koloru 

jest nasza skóra, ile mamy pieniędzy czy jakie są nasze przekonania. Jednoczymy się w tym 

trudnym dla nas czasie w różnych akcjach charytatywnych takich jak: robienie zakupów oso-

bom starszym czy szycie maseczek ochronnych i przekazywanie ich potrzebującym. W taką 

akcję zaangażowała się tegoroczna absolwentka naszej szkoły Wiktoria, która wraz ze swoją 

mamą i ekipą wspaniałych ludzi, szyje kolorowe maseczki ochronne, które są rozdawane 

mieszkańcom naszego miasta i instytucją. Ostatnie tygodnie to czas pełen stresu w naszym 

życiu, lecz zawsze możemy liczyć na pozytywną energię ludzi, przesyłaną przez przeróżne 

komunikatory. Dzięki, którym nawet rozłąka z naszą rodziną i znajomymi nie jest, aż taka 

straszna. Może nie są to najlepsze chwile naszego życia, lecz zawsze musimy znaleźć powód 

do uśmiechu. 

Agnieszka Wojciechowska  

 

MŁODZI COŚ PISZĄ... 

#POZYTYWNIEAKTYWNI— 

czyli COŚ o Wiktorii 

 Dobro to jedna z tych wartości, która się mnoży, 

kiedy się ją dzieli. Czy jest to zgodne z zasadami matematyki 

nie wiadomo, ale logika serca na pewno opiera się na tej 

regule. Wiedzą o tym całe rzesze ludzi, którzy w tej wyjąt-

kowej nienormalności w jaką wtłoczyła nas pandemia, szu-

kają normalności, robiąc po prostu RZECZY DOBRE. 

 Wie o tym również Wiktoria, uczennica klasy III 

naszego liceum, która wraz ze swoją mamą skrzyknęła eki-

pę pozytywnie, jak one, zakręconych ludzi i razem z nimi 

uszyły pierwsze maseczki dla najbliższych.  

Tak właśnie zrodziła się idea akcji ,,Nie sprzedajemy – roz-

dajemy”, która zabezpiecza mieszkańców miasta i instytu-

cje w maseczki ochronne. 

Jak to działa? Bardzo prosto! Każdego dnia na stronie 

https://www.facebook.com/Roszpunkowo/, zespół wrzuca 

post z informacją o ilości uszytych i gotowych do odbioru 

maseczek. Osoby i podmioty zainteresowane w komenta-

rzach deklarują ilość, którą chciałyby otrzymać. Kolorowe 

maseczki (wbrew mało barwnej rzeczywistości), są oddawa-

ne za darmo, jednak wielu odbierających je, chętnie zosta-

wia datki, które szyjące przeznaczają na zakup nowych ma-

teriałów. I tak karuzela dobra kręci się napędzana ludzką 

uczynnością  

 

 

“Bądź wierna" 

 

Bądź mi wierna 

Wtedy kiedy anioł do Ciebie za-

dzwoni 

I spyta o numer do najtańszego 

nieba 

 

Kiedy deszcz pada na Ciebie 

Mając wtedy przywilej dotyku 

Twojej skóry 

 

Bądź mi wierna kiedy wierność Twa 

ma swoje 

wzloty i upadki 

Bądź wierna, 

wierna nawet po śmierci 

I wróć od niej 

                                     Czekam Cię tu. 

 

Otylia Czyż  
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https://www.facebook.com/Roszpunkowo/


 

Kochankom sztuki - którzy upili 

się jej ambrozją i już zawsze 

będą istnieć 

 

"Moja Droga Prozo" 

 

Księżyc zachęca do snu, swoim 

blaskiem wygania wszystkich 

do łóżek. 

Próbuję ułożyć wiersz, a tu 

nawet Proza mi nie wychodzi. 

Wyszła już dawno, na świat, 

ten wielki świat, poznała go z 

dwóch stron powiek jednak po 

czasie 

wróciła do domu. 

Zniszczona pognieciona rozdar-

ta poplamiona rozdeptana 

obdarta roztarta pocięta wycię-

ta rozmemłana, wypluta z ust 

krytyków poezji. 

Powitałam ją w domu jak mat-

ka wita dziecko, jak ojciec swe-

go syna marnotrawnego. 

Ocieram prozie łzy, mówię że to 

nic. 

Nie szkodzi , nie ma żadnej 

szkody 

Nic się nie dzieje 

jeśli coś ci się nie rymuje. 

Przestań rymować, jeśli życie 

twoje rymów nie ma. 

 

Droga Prozo 

świat był dla Ciebie okrutny, 

ale za to jaki prawdziwy. 

 

 

 

Otylia Czyż 
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Taniec sprawia, że w człowieku tworzy się świadomość 

własnego ciała... 

– z Oliwią Rudzik o jej tanecznych  pasjach rozmawia Karolina Duży 

 Skąd zainteresowanie tańcem? 

W mojej rodzinie nikt nigdy wcześniej nie przejawiał jakichś specjalnych zdolności artystycznych, 

więc można powiedzieć, że je zapoczątkowałam. Skąd się to wzięło? Już jako dziecko miałam 

ogromne wsparcie ze strony rodziców. Chcieli mi pomóc znaleźć jakąś pasję. Zapisywali mnie po 

kolei na różne zajęcia. Kółko plastyczne, śpiew, jakiś sport. Żadne z nich mnie nie zainteresowało i 

wszystko kończyło się na jednej 

lekcji. Na początku z tańcem 

wcale nie było inaczej. Pamiętam 

swoje pierwsze zajęcia. Miałam 

wtedy 5 lat i wybiegłam z sali z 

płaczem. Do mojego drugiego 

spotkania z tańcem doszło rok 

później, kiedy mama zapisała 

mnie na warsztaty wakacyjne. 

Wspaniała nauczycielka zaszcze-

piła we mnie "to coś" swoją ener-

gią i uśmiechem na twarzy. Wła-

śnie w ten sposób spotkałam swoją miłość od pierwszego wejrzenia. Dobra... w sumie to od drugie-

go. 

 Jakie korzyści przynosi taniec? Na jakie doświadczenia otwiera? 

 

Taniec sprawia, że w człowieku tworzy się świadomość własnego ciała. Powstaje niesamowita więź 

działająca jak uzależnienie, która powoduje, że stojąc w kuchni, siedząc przy stole czy odrabiając 

zadanie mam wewnętrzną potrzebę się ruszać. Taniec jest dla mnie doskonałą formą na wypuszcze-

nie z siebie wszystkich emocji. Sprawia, że otwieram się sama przed sobą i mogę w ten sposób wyra-

zić to, co trudniej mi powiedzieć. Jest to przede wszystkim ciężka praca i nieraz walka z samą sobą. 

Uczy nas cierpliwości, pokazuje jak radzić sobie ze stresem, otwiera na nowe znajomości i łączy 

ludzi. 

Co sprawia ci największy problem? 

Zdecydowanie moim problemem jest brak pewności siebie. Mimo, że tańczę tyle lat, wciąż się tego 

uczę. Zawsze mam wrażenie, że to co robię, jest niewystarczające, moje umiejętności są za małe. 

 

Czy taniec w grupie ma duży wpływ na twoje 

kontakty z ludźmi i czy wymaga zaufania do 

nich? 

Tak, taniec w grupie ma ogromny wpływ na 

moje kontakty z ludźmi. Jestem bardziej wylu-

zowana i napełniona pozytywną energią. Zau-

fanie nie jest czymś obowiązkowym, ale z 

własnego doświadczenia wiem, że o wiele 

lepiej pracuje się z ludźmi, którymi się nim 

darzy. Powstaje wtedy sto razy lepsza atmosfe-

ra. 

Czy planujesz związać swoją przyszłość z tańcem? 

Tak. Prawdę mówiąc, nie wyobrażam sobie innej przyszłości. Odkąd zaczęłam tańczyć była to moja 

mała wizja. Na ten moment zostały mi jeszcze 2 lata do egzaminu, który zakończy moją naukę w 

szkole baletowej. Zdając egzamin otrzymam tytuł tancerza. Dalsze plany? Chciałabym zacząć od 

nauczania i spróbować swoich sił w teatrze w tańcu współczesnym. Największym marzeniem jest 

jednak zostanie choreografem i tworzenie własnych układów. Co z tego będzie? Tego nikt nie wie. 

Najważniejsze, żeby nie tracić wiary w siebie i pamiętać, że tylko dzięki ciężkiej pracy  to osią-

gniemy . 



Caption describing picture or 

Młodzi COŚ  

zmalowali… 

Klaudia Błąkała—

pierwszoklasistka, gra, maluje,   czyta, 

ma rękę do fajnych zdjęć ... 

COŚ O KADRZE, CZYLI CUDZE CHWALICIE, 

 

Michał Szwestka—  
prawnik , historyk,  

nauczyciel  

Rozmawia  

Agnieszka Wojciechowska  

Kim chciał Pan zostać w przy-

szłości? 

W dzieciństwie bardzo chciałem zostać 

kierowcą autobusu komunikacji miejskiej. 

Najlepiej czerwonego przegubowego Ika-

rusa. Każda podróż tym pojazdem była dla 

mnie wielką przygodą 

 

Jakiej muzyki słucha Pan najczę-

ściej? 

Dobre pytanie… Najczęściej na mojej play-

liście, znaleźć można takie zespoły jak 

Saxon, Pink Floyd, Oasis, The Verve, Rata 

Blanca. Z polskich twórców bardzo cenię 

Kazika Staszewskiego, Budkę Suflera, 

Lady Pank. Mam dużą kolekcję muzyki, 

dość zróżnicowaną. Najbardziej lubię lata 

80., grało wtedy wiele ciekawych zespo-

łów. 

Jakie są Pana zainteresowania? 

Interesuję się głównie historią. W szcze-

gólności ciekawa jest dla mnie historia 

państw Europy Środkowo-Wschodniej. 

Zainteresowanie historią wspiera także 

inną moją pasję - genealogię. To naprawdę 

świetna sprawa zobaczyć, że dzieje rodziny 

ściśle wiązały się z wielkimi wydarzeniami 

na arenie europejskiej, czy nawet świato-

wej. Szukam śladów moich przodków w 

księgach metrykalnych, różnych archi-

wach, publikacjach prasowych. Czasami 

trudno uwierzyć ile informacji można tam 

znaleźć! Na razie w badaniach genealo-

gicznych udało mi się dotrzeć do połowy 

XVIII wieku. Trop prowadzi na Morawy. 

Do moich zainteresowań zalicza się jeszcze 

piłka nożna i hokej na lodzie. 

Na jakim kierunku skończył Pan 

studia? 

Ukończyłem prawo na Uniwersytecie Ślą-

skim, a ponadto studia podyplomowe z 

wiedzy o społeczeństwie oraz studia pody-

plomowe z historii. 

Zna Pan jakiś język obcy? Jeżeli 

tak, to jaki/e? 

Znam angielski. Uczyłem się go od pierw-

szej klasy szkoły podstawowej aż do dru-

giego roku studiów. Ponadto język nie-

miecki, którego zacząłem się 

uczyć na przyspieszonych 

kursie i kontynuowałem już 

samodzielnie. I tak zupełnie 

hobbystycznie - dość dobrze 

znam język czeski. 

Dlaczego zdecydował 

się Pan na nauczanie w 

szkole? 

Nauczanie w szkole to praca, 

która daje dużo satysfakcji, 

dobrej energii i radości, 

chociaż czasami bywa mę-

cząca i trudna. Przez codzienny kontakt z 

młodzieżą trochę łatwiej mi zrozumieć jak 

postrzegacie rzeczywistość, z jakiego po-

wodu myślicie tak a nie inaczej, co jest dla 

Was ważne. Dlaczego się zdecydowałem? 

Było tu trochę przypadku. W ogóle nie 

brałem tego zawodu pod uwagę. Po prostu 

dostałem propozycję z liceum, którego 

jestem absolwentem i… postanowiłem 

spróbować. Właśnie mija dziesięć lat, 

nie żałuje tej decyzji. Praca z młodzie-

żą jest naprawdę fajna! 

Jak spędza Pan swój czas wolny w 

czasie kwarantanny? 

Niestety, obecnie jestem zasypany pracą, 

dlatego wolnego czasu nie mam zbyt wiele. 

Jeżeli znajdę już chwilę to najczęściej na 

dobrą książkę. 

Jakie jest Pana największe marze-

nie? 

Być szczęśliwym człowiekiem. Nie mieć 

zbyt wielu problemów, cieszyć się dobrym 

zdrowiem i spokojnym życiem. Tylko tyle i 

aż tyle! 
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Zamknięte w domu dni i my 

—czyli COŚ o zdalnym nauczaniu … 

 W dobie epidemii koronawirusa każdy z nas – na własny sposób - musi sta-

wić czoła nowej rzeczywistości. Izolacja, liczne obostrzenia, a także wszelkie nakazy to 

zupełna nowość dla większości z nas. Firmy, przedsiębiorstwa, a przede wszystkim my 

uczniowie jesteśmy zmuszeni do pracy i nauki przez internet. Dla wielu nie jest to łatwy 

orzech do zgryzienia. Brak dostępu do odpowiedniego sprzętu czy sieci wi-fi to jeden z 

kilku problemów, z którymi muszą zmierzyć się uczniowie szkół w naszym kraju. Pa-

trząc jednak z innej perspektywy możemy dostrzec również wiele korzyści płynących z 

takiego trybu nauczania. 

Co możemy zyskać ucząc się przez Internet? 

Z całą pewnością ucząc się w domu, przez Internet możemy nauczyć się wielu umiejęt-

ności związanych z dobrą organizacją naszej pracy jak również z samodzielnym przy-

swajaniem wiedzy. Okres kiedy nie pow inniśm y wychodzić z dom u m oże 

stać się dla wielu idealnym momentem na odnalezienie i wypracowanie skutecznej 

metody nauki, dzięki której nasze działania zaczną przynosić oczekiwane rezultaty. 

Mogą to być starannie przygotowane notatki jak również zwykłe fiszki, na których wy-

konanie zwykle brakowało nam czasu. W Internecie znajdziemy mnóstwo poradników 

z przedstawionymi sposobami na skuteczną naukę. Wykorzystajmy zaoszczędzony czas 

i sprawdźmy, który z nich będzie przynosił widoczne efekty. Oczywiście szkoła - nie 

ważne czy  przez Internet czy w świecie rzeczywistym -  bez  odpowiedniego zorganizo-

wania staje się koszmarem wielu uczniów. Nie wiedzą w co włożyć ręce, wszystkie zada-

nia robią na ostatni moment. Może chwila w której żyjemy będzie doskonałą okazją do 

refleksji i zastanowienia się nad tym w jaki sposób można to zmienić. Tworzenie wła-

snej listy “to do” czy założenie zwykłego kalendarza może diametralnie zmienić podej-

ście do obowiązków szkolnych.     

Kolejną rzeczą, o której warto wspomnieć mówiąc o korzyściach płynących ze zdalnego 

nauczania to oszczędność czasu. Jeszcze dwa miesiące temu wsiadając do autobusu 

długo nie trzeba było się rozglądać, aby dostrzec nastolatków z torbami na plecach. Nie 

zawsze wymarzona szkoła znajduje się w pobliżu miejsca zamieszkania, dlatego bardzo 

dużo uczniów - zwłaszcza ze szkół średnich - dojeżdżało do placówek. Czasami było to 

jedynie 10 minut spędzonych w autobusie czy tramwaju, jednak nie rzadko można było 

spotkać się z sytuacją, gdzie uczeń dojeżdżał aż 60 minut. Szkoła online pozwoliła nam 

zaoszczędzić ten czas i spożytkować go w zupełnie inny sposób.  

Czy szkoła online posiada jakieś wady? 

Każdy medal ma dwie strony. I tak szkoła online również posiada kilka wad.  

Przede wszystkim jest to rzecz, która doskwiera nie tylko nam uczniom, jak również 

naszym nauczycielom. Mowa tutaj o długim siedzeniu przed komputerem czy telefo-

nem. Każdy dzień, w którym odbywają się lekcje to co najmniej pięć godzin spędzonych 

przed komputerem. Jest to nieodzowna część naszego funkcjonowania, dlatego nie 

mogąc z niej zrezygnować powinniśmy przynajmniej starać się zmniejszać jej wpływ na 

nasze zdrowie. Częstsze przerwy, używanie filtrów światła niebieskiego, które możemy 

zainstalować na naszych urządzeniach to działania, które pomogą nam zmniejszyć 

negatywne skutki tak długiej pracy przed ekranem komputera. 

Kolejnym problemem, który uważany jest za jedną z głównych wad zdalnej nauki  

to ograniczenie kontaktów międzyludzkich. Dla wielu bezpośredni kontakt z drugim 

człowiekiem jest bardzo ważny. Sytuacja stale się zmienia, jednak jeszcze kilkanaście 

dni temu znacząco uniemożliwiono nam spotkania z przyjaciółmi. Z jednej strony  

to dobrze, ponieważ chronimy zarówno siebie jak i innych, lecz patrząc z innej perspek-

tywy dużo tracimy nie mogąc porozmawiać z bliskimi znajomymi twarzą w twarz.  

Podsumowując szkoła online może mieć zarówno dużo wad jak i sporo zalet. Wszystko 

uwarunkowane jest od naszych potrzeb, możliwości, a także chęci. Natomiast w tym 

trudnym – dla nas wszystkich – czasie najważniejsze jest zdrowie i bezpieczeństwo, 

dlatego uważam, że powinniśmy z pokorą zaadaptować się do zaistniałej sytuacji.  

Oliwia Wyrwalec 
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Samorząd— 

sam się rządzi,  

czyli COŚ o inicjatywach ... 
 
 W ostatnim dniu przed zamknię-
ciem szkół rozpoczęliśmy realizację kolejne-
go wyzwania w ramach projektu „Szkoła 
Demokracji”.  
Nasze wyzwanie polega na stworzeniu no-
wej przestrzeni szkolnej. Wspólnie stwier-
dziliśmy, że dobrym  miejscem na nową 
strefę relaksu będzie szkolny ogródek– jego 
potencjał  pozostaje  wciąż niewykorzysta-

ny.  

Znaleźliśmy sponsora, który przekazał nam 
palety. Wykonamy z nich eko meble – prze-
cież ekologia w naszej szkole jest ważna. 
Nawiązaliśmy współpracę z panią Anetką  
z galerii „Luna” – cudowna kobieta, która 
udostępniła nam swoją pracownię.  
Pod jej czujnym okiem grupa dziewcząt z 
klasy 1 d uzbrojone w okulary, maski i ręka-

wiczki przystąpiła do szlifowania palet.  
 

Tapicer i pani krawcowa również zaoferowa-
li pomoc. Wspaniali ludzie! Kolejną inicjaty-
wą związaną z tym wyzwaniem było ogło-
szenie konkursu na projekt muralu pod 
hasłem „Głową MuraLu nie przebijesz, ale 
możesz go zmienić”.  
 



Światowy Dzień Książki  

23 kwietnia świętują autorzy, wydawnic-

twa, księgarnie... ale przede wszystkim, 

czytelnicy.  

To największe takie wydarzenie obchodzo-

ne tego samego dnia w ponad 100 krajach 

na całym świecie i doskonała okazja do 

podejmowania różnych inicjatyw promu-

jących literaturę.  

Gdy w 1995 roku UNESCO ogłosiło 

Światowy Dzień Książki i Praw Au-

torskich (w łaśnie na w niosek rządu 

Hiszpanii), w oczywisty sposób pozosta-

wiono datę nawiązującą do hiszpańskich 

obchodów. Wydawała się ona odpowied-

nia także dlatego, że umożliwiała oddanie 

hołdu dwóm wybitnym pisarzom – Willia-

mowi Szekspirowi i Miguelowi de Cervan-

tesowi, którym przypisano ten dzień jako 

datę śmierci. Wielka Brytania i Irlandia 

postanowiły jednak przesunąć obchody 

tak, by wypadały w trakcie szkolnego  

semestru. Dlatego te dwa kraje świętują 

Światowy Dzień Książki nieco wcześniej – 

w pierwszy czwartek marca. Promocja 

czytelnictwa nie miałaby sensu, gdyby 

pominąć rozwijanie miłości do książek 

wśród dzieci. Dlatego na fali sukcesu Świa-

towego Dnia Książki, w 1967 roku posta-

nowiono stworzyć analogiczne święto 

skierowane do dzieci. Na patrona wybrano 

Hansa Christiana Andersena – duńskiego 

pisarza, którego bajki znane są na całym 

świecie. Od tamtej pory co roku 2 kwietnia 

na całym świecie organizuje się różne 

wydarzenia – spotkania z autorami dzie-

cięcych książek, imprezy, podczas których 

można przebrać się za jednego ze swoich 

ulubionych książkowych bohaterów,  

czy przedstawienia teatralne. Podobnie jak 

w przypadku święta dla dorosłych, co roku 

wybierane jest miasto – gospodarz. Polska 

była organizatorem Międzynarodowego 

Dnia Książki dla Dzieci w 1979 roku.  

 

PANDEMIA a rynek filmowy 

 Ten rok dla całego świata nie 

zaczął się dobrze. Na przełomie grudnia  

i stycznie rozpoczęła się epidemia korona-

wirusa. Ludzkość została zmuszona  

do zmiany trybu życia przez przymusowe 

pozostanie w domu. Z tego powodu wiele 

osób ma więcej czasu na spędzanie czasu z 

rodziną, w tym na czytanie książek i oglą-

danie filmów. Niektóre serwisy streamin-

gowe i aplikacje dały dostęp do swoich 

zasobów za darmo. Jedną z takich aplika-

cji jest Empik Go. Empik wychodząc na-

przeciw ludziom dał możliwość darmowe-

go pakietu Empik Premium przez dwa 

miesiące. Dzięki niemu możemy zamówić 

książki taniej oraz oszczędzić na dostawie, 

gdyż jest za darmo. Empik Premium rów-

nież umożliwia nam dostęp do aplikacji 

Empik Go, gdzie możemy czytać ebooki 

oraz słuchać audiobooków. Każdy może 

tam znaleźć coś dla siebie. Klienci sieci 

komórkowej Play, którzy posiadają abona-

ment mają możliwość skorzystania z 6-

miesięcznego dostępu do serwisu Amazon 

Prime Video. Serwis ten oferuje najnowsze 

filmy i seriale oraz własne produkcje pod 

marką Amazon Originals. Do 18 kwietnia 

klienci Allegro mogli skorzystać z darmo-

wej funkcji Allegro Smart. Dzięki niej 

wiele rzeczy mogli kupić taniej lub oszczę-

dzić na wysyłce. Wiele platform streamin-

gowych zaczęło dodawać więcej filmów i 

seriali. Również premiery kinowe zamiast 

zostać przesunięte, zostały zrealizowane 

przez Internet. Platformy takie jak Netflix, 

HBO, Player czy VOD umieściło wiele 

filmów które miały ukazać się w kinie, lecz 

ze względu na pandemie nie miały takiej 

możliwości. Więc jeśli mamy dostęp do 

wielu filmów czy książek, korzystajmy z 

tego i ZOSTAŃMY W DOMU. 

#zostanwdomu. 

Roksana Pudło  

 
Obecna sytuacja na świe-

cie nie ułatwia organiza-

cji żadnych event’ów. 

Dotyczy to również  

wydarzeń e-sportowych, 

które, choć może się wy-

dawać to głupie, muszą 

odbyć się poza domem 

graczy. 

Z pandemią muszą się zmierzyć 

organizatorzy tegorocznego 

ESL: One Rio 2020.  

Został on już przeniesiony  

z maja na wrzesień, jednak po-

zostaje wiele wątpliwości czy to 

wystarczy.  

Pandemia Covid-19 nadal trwa, 

więc nie wiemy, czy na pewno 

mistrzostwa się odbędą od 19 do 

22 listopada. Kwalifikacje już 

trwają od początku kwietnia do 

10 maja w gaming house’ach 

drużyn. Mecze można śledzić na 

oficjalnej stronie ESL’a. 

Major od lat jest najw iększą 

imprezą gamingową w roku, 

więc pula nagród jest wysoka  

(W tym roku wynosiła 2mln 

dolarów).  

Tegoroczne rozgrywki odbędą 

się w Jeunesse Arena w Rio. 

Oczywiście zakupione bilety nie 

utracą ważności, a jeśli termin 

listopadowy nie będzie komuś 

pasował, to może ubiegać się o 

zwrot pieniędzy. 

 

Bartosz Imieło 

 

Źródło: https://www.esl-one.com/

csgo/rio/  

COOLTURA 
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Samorząd—sam się rządzi … 

 Czy samorząd działa w czasie izolacji? Tak oczywiście. 

Nie izolujemy się, wręcz przeciwnie. -organizujemy spotkania samorządu 

uczniowskiego. zbieramy pomysły rozmawiamy o trudnościach związanych 

z nauczaniem zdalnym - opracowaliśmy ankietę – niebawem będzie udo-

stępniona dla uczniów.  Mimo izolacji trwa współzawodnictwo klas—

zorganizowaliśmy konkursy „Koronowirus i MY”, konkurs z okazji  

Międzynarodowego Dnia Ziemi oraz 

Dnia Czekolady.  

Wciąż się uczymy—bierzemy udział 

w szkoleniach i webinarach—opiekun 

samorządu uczestniczył w szkoleniu 

zdalnym  „E - samorząd uczniowski w 

czasie pandemii. Jakie działania może 

podjąć”. Nie brak nam  nowych po-

mysłów i energii do działania. Przed 

nami kolejne inicjatywy, dlatego 

bądźcie czujni i zaglądajcie na szkolny profil na Facebooku.   

Iwona Rutkowska  

E-sport to sport idealny wprost  na 

kwarantannie. W aktualnej sytuacji zwią-

zanej z pandemia, świat sportu jest bar-

dzo osłabiony, kluby sportowe zaczynają 

obniżać pensję swoim piłkarzom a także 

niektóre zespoły i kluby piłkarskie czeka 

wizja bankructwa. natomiast e-sport 

rozwija się w najlepsze. Piłkarze, jeżeli 

brak im piłki na prawdziwych boiskach 

mogą przenieś się na wirtualną murawę, 

czyli na grę Fifa gdzie EA- firma założy-

cielska gry, organizuje turnieje pod 

#stayathome. W nich kluby piłkarskie 

mogą wystawiać swoich reprezentantów, 

gdzie po rozegraniu kwalifikacji wygrani 

biorą udział  w turnieju finałowym.  

  

 A jak inne dyscypliny sportu 

sobie radzą w tej chwili? Na przykład 

Formuła 1? Przecież kierowcy nie wsiądą 

do swoich bolidów i nie wyjadą na tor… 

Otóż, F1 e-sport series organizuje wyścigi 

on-line w grze F1 2019, gdzie wziąć 

udział mogą gwiazdy świata sportu 

(np:Thibaut Courtuis), obecni w stawce 

kierowcy F1,kierowcy z innych serii wy-

ścigowych (Guanyu Zhou- zwycięzca 

pierwszego wyścigu wirtualnego), czy 

profesjonalni youtuberzy związani z For-

mułą 1(np. Aarava).  

 Na tą chwilę nie możemy zoba-

czyć na żywo gwiazd Premier Leauge, 

NBA czy Formuły 1, nie możemy  poczuć 

tych emocji, które stwarza dane widowi-

sko.  Na to musimy jeszcze  poczekać. 

 Miejmy nadzieję, że ta rozłąka 

okaże się dodatkowym impulsem do 

działania i sprawi, że polubimy sport jako 

taki jeszcze bardziej.  

 

 

Opracował : Tomasz Ficek  

COŚ O SPORCIE … 

CZYLI SPORTOWE PO(D)GLĄDY  TOMKA 
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COŚ o sporcie  

w czasie pandemii 

 Sport w dobie Covid-19 to temat 

przewodni ostatnich miesięcy.  

Epidemia przynosi znaczne straty gospodarce  

a także wymuszone zmiany w życiu codziennym. 

Brak ruchu, ciągłe siedzenie w domu chyba,  

że idziemy do sklepu lub do pracy powoduje,  

że nasze życie staje się monotonne i nudne,  

a jak do tego dodamy, że człowiek uwielbiał 

oglądać cotygodniowy mecz swojej ukochanej 

drużyny w La lidze , NHL czy Pluslidze to obecna 

sytuacja martwi go podwójnie.  

WSZYSTKIE IMPREZY SPORTOWE W POLSCE I NA 

ŚWIECIE SĄ ALBO ZAWIESZONE LUB ZAKOŃCZO-

NE!!! Mistrzostwa Europy w Piłce Nożnej zostają 

przełożone na 2022 r. a UEFA poniesie straty 

wahające się koło 2,5 MLD euro,  

czyli w przeliczeniu ok. 10 MLD ZŁOTYCH!!!  

Także mecze towarzyskie polskiej reprezentacji  

z Finlandią i Ukrainą zostają odwołane.  

A co w tej wyjątkowej  sytuacji z igrzyskami? 

Igrzyska Olimpijskie, które miały się odbyć w tym 

roku  w Tokio, niestety zostają przesunięte na rok 

2021. Planowane są w dniach od 23 lipca do 8 

sierpnia.  

Na koniec mam dobrą wiadomość dla fanów 

polskiej ekstraklasy. Otóż planowane wznowienie 

sezonu przypada na 30 maja, czyli można przy-

puszczać, że w krajach takich jak Niemcy czy 

Francja zostaną wznowione wcześniej, ale to 

tylko pobożne przypuszczenia.  

 

 

Opracował: Tomasz Ficek 
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„ Życie  

to  sposób  

na zbieranie 

zdziwień.” 

 

Weronika Helisz. Agnieszka Wojciechowska , Roksana Pudło  

Redakcja Gazetki COŚ 
Ciekawie o Śniadku  

spotyka się w czwartki   
o godz. 14.05  

w sali 49  
 
 

Dołącz do nas ! 

 
Zapiski z czasów zarazy…  

Gdyby ktoś jeszcze pół roku temu powiedział mi, że cały świat zostanie sponiewierany 
przez pandemię - zaśmiałabym mu się w twarz. Za oknem wiosna, a zamiast chodzić do szkoły i 
spotykać się ze znajomymi na mieście - siedzimy zamknięci w domu. To, co jeszcze kiedyś mogli-
śmy przeczytać w książkach, albo obejrzeć w filmach katastroficznych, stało się rzeczywistością. I 
pomimo tego, że siedzimy spokojnie w domach, a po ulicach nie szwendają się hordy zombie, nie 
jest bezpiecznie. Staramy się jednak, aby nasze życie jak najbardziej przypominało to sprzed pan-
demii - chodzimy na spacery (oczywiście w maseczkach), do sklepu, czasami nawet spotykamy się 
w małych grupach, a lekcje odbywają się on-line. 

 Ów  sposób prowadzenia zajęć szkolnych na początku wydawał mi się absurdalny.  
Jednak z biegiem czasu okazał się jedynym logicznym rozwiązaniem. Chociaż, czy faktycznie 
przyniesie oczekiwany skutek - zobaczymy na świadectwach. Pewnie wielu osobom brakuje  
już znajomych twarzy, a początkowa radość z „koronaferii” dawno minęła i została zastąpiona 
znużeniem, a nawet złością lub smutkiem. I pomimo tego, że obecna sytuacja nie jest łatwa –  
nie należy się załamywać. W końcu mamy dużo czasu dla siebie (i nie musi to wcale oznaczać, 
żeby cały ten czas wykorzystać na siedzeniu w łóżku, poszukując kolejnych nowych seriali  
na Netflixie). Warto jest czasem wyjść spod kołdry, rozwijać swoje pasje, a może nawet znaleźć 
nowe hobby. Możemy godzinami poświęcać się rzeczom, które sprawiają nam radość, a wcześniej 
nie mieliśmy na nie zbyt wiele czasu. Mamy okazję zrobić też wiele pożytecznych rzeczy – speł-
niać się kulinarnie lub też posprzątać szafki i inne zakamarki, które już od dawna się o to prosiły. 
Osobiście, zaczęłam cieszyć się małymi rzeczami, na które wcześniej nawet nie zwracałam uwagi. 
Starajmy się widzieć pozytywy w całej tej sytuacji. 

Warto też czasem śledzić wiadomości, pomimo tego, iż zwykle nie napawają one opty-
mizmem. Informacje o kolejnych nowych przypadkach zarażenia koronawirusem, niekoniecznie 
są tym o czym chcemy usłyszeć, ale dobrze jest wiedzieć, co się dzieje w kraju i na świecie.  
A przede wszystkim musimy pamiętać, że nic nie trwa wiecznie i kiedyś będziemy musieli wrócić 
do normalnego życia. A tymczasem uważajcie na siebie i trzymajcie się cieplutko! 

Karolina Duży  


