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Czas podsumowań – miniony rok szkolny  

oczyma pierwszaków 

 Wielkimi krokami zbliżamy się do końca roku szkolnego 2019/2020. Przyszedł 

więc czas na liczne podsumowania i refleksje. Szkołę tworzą ludzie – u Nas zdecydowa-

ną większość stanowią tegoroczni pierwszoklasiści, dlatego też dzisiaj, podsumowując 

miniony rok chciałabym skupić się właśnie na nich, na ich zaangażowaniu w życie szkol-

ne, a także na ich odczuciach i przemyśleniach...  

2 września 2019—wielu z nas zapamiętało ten dzień jako początek czegoś zupełnie 

nieznanego, jako początek nowego rozdziału w życiu. Dla wielu był to również moment 

zderzenia się z nową rzeczywistością, gdzie beztroska jaka, być może, towarzyszyła 

nam w podstawówce czy gimnazjum, tu – w liceum - musiała zmienić się w dojrzałość, 

której zaczęto od nas wymagać.  

Te chwile dawno stały się ulotnymi wspomnieniami, jednak to co działo się przez ostat-

nich dziewięć miesięcy z całą pewnością miało wpływ na nas, na nasze charaktery  

i właśnie to pozostanie w naszej pamięci na długie lata.  

Podsumowując ten rok z perspektywy pierwszoklasisty należy krótko wspomnieć  

o wydarzeniach, w których braliśmy czynny udział i dzięki którym mieliśmy okazję po-

znać szkołę, jej tradycję i zwyczaje, a także nasze grono pedagogiczne.  

Początek roku upłynął pod hasłem integracji. Liczne wydarzenia takie jak otrzęsiny  

czy rajd szkolny miały na celu wzajemne poznanie i zawiązanie nowych relacji  

czy to w klasie czy po za nią. Był to czas wielu rozmów o zainteresowaniach, powodach, 

dlaczego akurat Śniadek a nie inna szkoła, jak również świetnej zabawy.  

Na przełomie listopada i grudnia mogliśmy uczestniczyć m.in. w tygodniu klimatycz-

nym, wykładach na Uniwersytecie Jagiellońskim, czy debatach oksfordzkich. Te wyda-

rzenie pozwoliły nam z większą świadomością dbać o środowisko, poszukiwać cieka-

wych pasji i zajawek jak również próbować nowych nieznanych nam wcześniej rzeczy.  
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Gdzie nas nosiło w minio-

nym roku szkolnym...-  

o krakowskich podróżach po wie-

dzę i doświadczenie  

 

W bieżącym roku szkolnym, nasza 

szkoła nawiązała współpracę z Wydziałem 

Architektury Politechniki Krakowskiej. W jeden piątek miesiąca grupa szkolnych adeptów profilu  

architektoniczno-urbanistycznego z klasy 1b oraz 1d wyruszała do Krakowa, aby dowiedzieć się 

kilku nowych rzeczy o architekturze.  

Na miejscu prowadzone były wykłady oraz zajęcia z rysunku, uczniowie brali także 

udział w zajęciach w plenerze, gdzie poznawali architekturę krakowską z bliska. Odwiedzili także 

wystawę zatytułowaną: “Pompeje. Życie i śmierć w cieniu Wezuwiusza.”  

Po tych kilku intensywnie spędzonych godzinach przychodziła pora na czas wolny, 

który wszyscy witali z uśmiechem. Obowiązkowym punktem wycieczki był Mc Donald’s,  

w którym żywiła się większość uczestników. Do domu wszyscy wracali choć zmęczeni to w wy-

śmienitych humorach. I choć pogoda  nie zawsze sprzyjała przechadzkom po Krakowie, to ten 

czas i tak zawsze był mile spędzony.  

Sami uczestnicy tych zajęć na temat warsztatów na Politechnice Krakowskiej wypo-

wiadają się bardzo pozytywnie:  

,,Comiesięczne wyjazdy do Krakowa pozwoliły mi na rozwój swoich pasji i zainteresowań związanych  

 architekturą. Na zajęciach doskonaliłem również sztukę rysunku.”  

 „Zajęcia na Politechnice Krakowskiej są bardzo ciekawe. Podczas wykładów dowiedziałam się wielu 

interesujących rzeczy związanych z podstawą architektury starożytnej. Poza tym są także zajęcia z rysunku.”  

 ,,Wyjazdy do Krakowa, zajęcia z architektem są naprawdę super. Można naprawdę wiele dowiedzieć się 

na temat architektury otaczającej nas do dziś.”  

To tylko kilka z zasłyszanych opinii. 

Dzięki tym wyjazdom uczestnicy poszerzyli swoją wiedzę o architekturze oraz rozwinęli  swoje 

umiejętności w dziedzinie rysunku. W pamięci zostało nam także wiele miłych wspomnień, do 

których będziemy wracać jeszcze przez długi czas.  

Agnieszka Wojciechowska 

 

COŚ O MŁODYCH ... 

 Styczeń stanowił zakończenie pierwszego 

semestru. Rozpoczęły się ferie, a wraz z ich końcem 

do szkoły powróciliśmy my - wypoczęci, z nowym 

zapasem energii i motywacją do dalszego działania. 

Najpierw IV Śląski Festiwal Nauki, a następnie spo-

tkanie z wyjątkowym człowiekiem - panem Ryszar-

dem Derdzińskim, który wciągnął nas w świat pełen 

fantastyki.  

 Luty to czas nie tylko miłości, ale również 

prawa, ponieważ 1 lutego 2020 roku mieliśmy szansę 

bacznie obserwować drugą edycję Potyczek Praw-

nych, podczas których nasza szkolna reprezentacja 

konkurowała z ekipą z I LO im. T. Kościuszki  

w Mysłowicach o miejsce w finale.  

 W marcu aż wrzało od informacji na temat 

sytuacji epidemiologicznej na świecie. Okoliczności 

stale się zmieniały, nic nie było pewne. Koniec koń-

ców zajęcia w szkołach zostały zawieszone i tak oto 

aż do dnia dzisiejszego siedzimy w domach i uczymy 

się zdalnie.  

Ten rok szkolny z pewnością obfitował w wiele cieka-

wych jak i niecodziennych zdarzeń. Co ta no my - 

pierwszoklasiści? Czy uważamy ten rok za udany?  

Co tak właściwie zyskaliśmy, dzięki niemu?  

 

Dlaczego Śniadek? 

 

“Zobaczyłam, że szkoła może być 

fajna i może wspierać nas w rozwija-

niu pasji i zainteresowań.” ~ Nina  

 

                                                        

“Znalazłam tutaj prawdziwych przy-

jaciół i jest to   szkoła, w której czuję 

się jak w domu.” ~ Patrycja  

 

“Poznałam nauczycieli z pasją” ~ 

Róża  

 

“Dużo się nauczyłem, wydoroślałem, 

zmieniłem się na lepsze” ~ Janek 

 

 “Szkoła pozwoliła mi rozwinąć moją 

pasję gry  na gitarze przed publiczno-

ścią.” ~ Bartek 

 

“Ten rok otworzył moje możliwości 

związane z przyszłością, poznałam 

cudownych ludzi i wspaniałych przy-

jaciół” ~ Paulina 

 

“Umocniłem kontakt z moimi  

znajomymi” ~ Kacper 
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“Odzyskałam wiarę w 

to, że mogę uczyć się 

jeszcze bardziej efek-

tywnie” ~ Julka  

                                                        

 

“Odnalazłam szkołę, 

w której w końcu  mo-

gę się czegoś nauczyć” 

~ Aszmi  

 

“Poszerzyłam swoje 

horyzonty, wzięłam 

udział w wielu ak-

cjach i wydarzeniach, 

na które jeszcze rok 

temu bym się nie od-

ważyła. Ludzie, któ-

rych spotkałam w 

szkole nauczyli mnie, 

że mogę w życiu osią-

gnąć wszystko, bo nic 

nie jest niemożliwe” ~ 

Agnieszka 

 

Myślę, że powyższe słowa 

najlepiej oddają to co 

czujemy i czy uważamy 

ten rok za udany.  

Nasz pierwszy rok  

w Śniadeku pomimo  

iż nieco dziwny, stał się 

równie wartościowy  

 z pewnością zapamięta-

my go na długie lata.  

 

 

Materiał zebrała i skrupulatnie 
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O tym, jak śpiewanie zmienia postrzeganie świata— 
z Pauliną Dulębą  
rozmawia Karolina Duży 

 
Skąd zainteresowanie 
śpiewaniem? 

Odkąd byłam mała uwiel-
białam muzykę. Na po-
czątku bardzo chciałam 
zostać tancerką, pa-
miętam jak bardzo się 
cieszyłam, kiedy rodzice 
zapisali mnie na lekcje tańca.  Miałam jednak słomiany zapał i po roku 
już nie chciałam tańczyć, miałam wtedy może z 8 lat. Muzyka zawsze 
dawała mi radość, lubiłam jej słuchać, tańczyć do niej czy właśnie śpie-
wać. Później to zainteresowanie przyszło samo z siebie. Po prostu śpie-
wałam coraz częściej i zaczęłam o tym myśleć bardziej poważnie.  
W końcu poszłam na lekcje śpiewu, a teraz to moja ogromna pasja. 

 
Jak długo już śpiewasz i co to zmieniło w Twoim życiu?  
 
Śpiewam tak naprawdę od małego. Zawsze to lubiłam, po prostu z cza-
sem zmieniło się to w coś większego. Zdecydowanie mnie to odpręża,  
no i dzięki temu mam możliwość występowania na scenie. 
 
Co najbardziej lubisz w swojej pasji, a co sprawia ci problem? 
 
Lubię to, że muzyka może wpłynąć w dużym stopniu na postrzeganie 
świata. Cały czas mogę się rozwijać, no i przede wszystkim śpiew sprawia 
mi ogromną radość. Największy problem mam do tej pory ze stresem. 
Mimo, że uwielbiam występować to i tak zawsze ogromnie się przed tym 
denerwuję. 
 
Masz jakieś rady dla osób, które chcą nauczyć się śpiewać? 
 
Żeby nie bały się spróbować i rozwijać w tym kierunku. Ja zauważyłam 
ogromną różnicę po lekcjach śpiewu. Było tyle rzeczy o których nawet 
nie miałam pojęcia, że mają jakiekolwiek znaczenie przy śpiewaniu. War-
to też kombinować z głosem, bo wbrew pozorom jest naprawdę bardzo 
plastyczny. No i przede wszystkim ćwiczyć - piosenki, które z początku 
mogą być trudne, z czasem staną się o wiele łatwiejsze do zaśpiewania. 
 
Czy planujesz związać swoją przyszłość ze śpiewem? 
 
Bardzo chciałabym związać swoją przyszłość ze śpiewem, ale czas pokaże 
czy jest mi to pisane. 
 

Pytała i spisała: Karolina Duży  
 



Caption describing picture or graphic 

Młodzi COŚ  

zmalowali... 

 

Tym razem Karolina Duzy—

kolejna zdolniacha z pierwszej A 

COŚ O KADRZE, CZYLI CUDZE CHWALICIE, SWEGO NIE ZNACIE… 

 

Najtrudniej jest kogoś 
nauczyć myśleć.-   
z panią Ewą Habrajską, multinauczy-
cielem i pasjonatką fotografii  
rozmawia Agnieszka Wojciechow-
ska 

Kim chciała Pani zostać w przyszłości, gdy 
była Pani dzieckiem?     

Marzyłam, aby być nauczycielem, co nie było 
wtedy łatwe, gdyż zwykle bawiłam się z grupą 
dzieci, wśród których byłam najmłodsza. 
Większość z nich chodziła już do szkoły, potra-
fiła czytać i pisać, a wśród nich ja 3, 4- latka 
umiejąca pisać wyłącznie jedną ocenę 2.  
Kiedy bawiliśmy się w szkołę, za nawet naj-
piękniejszą w świecie pracę, bez mrugnięcia 
okiem potrafiłam wpisać 2 (wtedy najniższą 
ocenę), wprawiając w osłupienie i zakłopota-
nie najzdolniejszych i najstarszych. Jak można 
się domyślić rzadko mogłam odgrywać rolę 
nauczyciela. 

Co Panią inspiruje w życiu?   

Odkrywanie nowych miejsc, spotkanie, roz-
mowa z przyjaciółmi, moja rodzina. Każdego 
dnia oglądam wiele zdjęć, dzięki którym odpo-
czywam i szukam inspiracji na nowe kadry i 
kolejne podróże. 

Jakie skończyła Pani studia/kursy i dlaczego 
akurat takie?  

 Po pierwsze ukończyłam Uniwersytet Śląski w  
Katowicach, Wydział Nauk o Ziemi, kierunek 
geografia o specjalności: kształtowanie i 
ochrona środowiska,  po drugie Uniwersytet 
Jagielloński w Krakowie, Wydział Chemii, 
studium podyplomowe w zakresie chemii,  po 
trzecie Gnieźnieńską Szkołę Wyższą Milenium, 
Wydział Nauk Społecznych, studia podyplo-
mowe w zakresie: Pedagogika sztuki - wiedza 

o kulturze, po czwarte „Fotoedukacja”, stu-
dium roczne w zakresie fotografii 
(tytuł specjalisty w zakresie foto-
grafii klasycznej), po piąte RODN 
„WOM”, Katowice, kurs kwalifi-
kacyjny przyrody. Ciągle jestem 
ciekawa świata, a kolejne studia 
pozwoliły mi chociaż częściowo 
znaleźć odpowiedzi na niektóre 
nurtujące mnie pytania. 

Dlaczego wybrała Pani zawód 
nauczyciela?Lubię pracę w szko-
le i spotkania z młodzieżą. 

Skąd pomysł na nauczanie 
dwóch przedmiotów? Tak na-

prawdę obecnie uczę: geografii, przyrody, 
chemii i wiedzy o kulturze. Wszystkie te 
przedmioty łączy możliwość prowadzenia 
badań, obserwacji i eksperymentów. 

6. Co Pani daje nauczanie młodzieży i co lubi 
Pani w tym najbardziej? 

Na pewno wiele satysfakcji i ten błysk w oku 
młodego człowieka, który sprawia, że nie 
czuje się już zmęczenia. 

7. Jaka jest najlepsza rzecz, która spotkała 
Panią w karierze nauczycielskiej? 

To trudne pytanie, ale najlepsze w mojej 
pracy są chwile, gdy po długim tłumaczeniu 
partii materiału uczeń mówi: rozumiem. Taki 
cud może zdarzyć się każdego dnia. Najtrud-
niej jest kogoś nauczyć myśleć. 

8. Co lubi Pani robić w wolnym czasie?  

Fotografować, zwiedzać, pływać. 
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Czerwiec zaczęliśmy tradycyjnie- czyli świętowaniem – bo 1 czerwca to 
dzień wszystkich milusińskich – małych, średnich i tych, co choć duzi, nie 
zatracili dziecięcej radości życia. Samorząd szkolny przygotował nam z tej 
okazji prawdziwy festiwal wyzwań gęsto okraszony zdjęciami  z okresu, 
kiedy wszyscy mieli zmarszczki tylko ze śmiechu. Zabawa trwała do póź-
nych godzin popołudniowych. 

Kolejne dni przybrały już nieco poważniejszy charakter, bo przed nami 
rysowała się coraz wyraźniej wyczekiwana i wbrew tradycji nie majowa – 
matura. Nasi tegoroczni maturzyści pisali nie tylko swój wyczekany egza-
min dojrzałości, ale pisali też historię…Matura w czerwcu, maturzyści w 
maseczkach, zamaskowane komisje, sale egzaminacyjne zorganizowane 
według zasad sanitarnego reżimu, a wszystko to zamiast wionąć zapa-
chem kwitnących kasztanów – nurzało się w oparach płynów dezynfekują-
cych. Brzmi groźnie, ale atmosfera wśród piszących absolutnie optymi-
styczna. I tak po trzech dniach pisząca większość miała egzamin za sobą. Z 
racji wyjątkowości egzaminu w warunkach pandemii, zdający w tym roku 
zwolnieni zostali z matur ustnych.  Stres egzaminacyjny opadł, podobnież 
było z emocjami, bo na wyniki trzeba nam czekać aż do sierpnia. 

            Kolejne dni dobiegającego końca roku wypełniły się cichą i wytężo-
ną pracą. Ostatnie zaliczenia, poprawki, podciąganie tu i ówdzie not  
końcoworocznych. 

            W tle zdalnej pracy, przy pustych klasach trwała tegoroczna rekru-
tacja do klas pierwszych, dokonywano podsumowań inicjatyw i projektów, 
składano podziękowania za współpracę, przygotowywano się do klasyfika-
cji rocznej. 

            W międzyczasie szkolny samorząd otrzymał szczególne wyróżnie-

nie: certyfikat „Szkoła Demokracji”. W projekcie brało udział 46 szkół z 

całej Polski, 37 uzyskało certyfikat potwierdzający uzyskanie tytułu, 200 

uczestników, ponad 139 zrealizowanych wyzwań rozwijających samorząd-

ność uczniowską. 3 z 5 naszych relacji otrzymało tytuł Super Relacja.  

Gratulujemy zasłużonego sukcesu i trzymamy kciuki za kolejne inicjatywy. 
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Nasze poszukiwania— 
wegetarianizm  
 
 
 Zacznijmy może od tego, 

czym jest wegetarianizm - jest to celo-

we wyłączenie z diety mięsa, w tym 

często ryb oraz owoców morza. Wege-

tarianizm to nie tylko dieta, to raczej 

styl życia. Warto pamiętać, aby uzupeł-

niać składniki odżywcze zawarte w 

mięsie innymi substancjami. Ważne 

jest spożywanie dużej ilości owoców i 

warzyw, a poza tym produktów zbożo-

wych, roślin strączkowych, orzechów i 

nabiału. Najlepiej jeść produkty bogate 

w białko. Dobrym zamiennikiem mięsa 

jest też na przykład tofu. Dieta ta po-

winna być urozmaicona. 

 Jestem wegetarianką od oko-

ło 6 lat. Pisząc „około” chciałabym pod-

kreślić, że zmiana ta nie zaszła z dnia na 

dzień. Był to dość długotrwały proces. 

W wieku 10 lat nie najlepszym pomy-

słem jest z dnia na dzień przestać jeść 

mięso, które w dużej mierze wpływa na 

rozwój organizmu. Zaczęło się od ogra-

niczania mięsa, a skończyło na całkowi-

tym wyeliminowaniu go z diety. Nie 

było mi ciężko zrezygnować z mięsnych 

posiłków - nigdy za nimi nie przepada-

łam. Na początku największym proble-

mem było przekonanie moich rodzi-

ców, że na dobre chcę skończyć z mię-

sem. Pewnie nie byli tym szczególnie 

zdziwieni, jednak nie popierali mojej 

decyzji, szczególnie, że byłam wtedy 

bardzo młoda. Po pewnym czasie jed-

nak zaakceptowali to, a nawet sami 

ograniczyli spożycie mięsa   

Ciąg dalszy  na str.6 

                        Podsumowań  

                             czas ... 



Ciąg dalszy ze str.5 

Skoro o wyróżnie-
niach mowa, nie moż-
na nie wspomnieć o 
sukcesie Konrada, 
który zajął drugie 
miejsce w konkursie 
„Firma na Start”. 
Organizatorem tego 
organizowanego od 
kilku lat konkur-
su  jest Prezydent 
Miasta Siemianowice Śląskie, a pa-
tronują tej inicjatywie Biuro Obsługi 
Inwestora, Rada Gospodarcza przy 
Prezydencie Miasta oraz Powiatowy 
Urząd Pracy. Zadanie uczestników 
polegało na przedstawieniu autor-
skiego pomysłu na firmę. Konrad 
przygotował projekt „Cadillac – 
Bar”, który znalazł uznanie w oczach 
jurorów. Opiekę merytoryczną spra-
wowała mgr Celina Konieczny. 

            Na wyróżnienia szkolne: za 
wyniki, zaangażowanie, solidną cało-
roczną pracę czekaliśmy do ostatnie-
go czerwcowego piątku, kiedy to 
odbyło się uroczyste zakończenie 
roku szkolnego – czekaliśmy na ten 
dzień podwójnie niecierpliwie – była 
to bowiem okazja szczególna- mieli-
śmy nie tylko zakończyć kolejny rok 
nauki, mieliśmy się też spotkać – 
pierwszy raz po prawie trzech mie-
siącach nauki w warunkach zdalnych. 
To był wyjątkowy dzień! Wzruszenia, 
zadziwienia, dużo radości z bycia 
razem. 

Świadectwa szkolne  odebrało 164 
uczniów z klas od A do D.  
Każda klasa odbierała świadectwa o 
innej godzinie. Klasa 2A świadectwa 
odebrała o godzinie 9.00, klasa 1A o 
10.00, klasa 1B 11.00, klasa 1C o 
12.00, a klasa 1D o godzinie 13.00.  

 

Nie obyło się bez reżimowych odle-
głości, maseczek i własnych długopi-
sów. Najtrudniej było się po ludzku 
nie przytulić. 

          Za nami historyczny rok szkolny 
– niby  jak  co roku  liczne inicjatywy, 
przedsięwzięcia, nowe projekty, 
mnóstwo wspólnych działań i prze-
prowadzonych akcji, świeże znajo-
mości, połyskujące nowością  przy-
jaźnie,  wiele pytań i wątpliwości, 
trochę odpowiedzi i absolutnie  
nieznane dotąd poczucie wyjątkowo-
ści czasu innego niż ten, który znali-
śmy – gdy nauka opuściła szkolne 
mury i przeniosła się do sieci.  
Wszyscy poczuliśmy przyspieszony 
oddech  historii. 

Wakacje zaczynamy z radością i niepew-

nością – radość nietrudno zrozumieć – 

czekają nas dwa  miesiące beztroskiego 

luzu, niepewność  ma związek z tym,  

co potem – bo nie wiemy, czy potem 

spotkamy się w szkole realnej czy zdal-

nej… 

Przez długi czas moja dieta jednak 

nie wyglądała zbyt dobrze. Jadłam za 

dużo słodyczy, fast foodów, a za ma-

ło owoców, warzyw, białek i produk-

tów bogatych w żelazo, co przełożyło 

się na moje zdrowie - anemia (zresztą 

do dziś się z niej nie wyleczyłam, 

choć jest już dużo lepiej). Z czasem 

zaczęłam zwracać większą uwagę  

na to co jem i powoli wychodzę  

na prostą. Dlatego, jeśli ktoś chce 

przejść na wegetarianizm, musi pa-

miętać, że nie jest to tylko rezygnacja 

z mięsa. 

 Wegetarianizm ma duży 

wpływ na moje życie. Można powie-

dzieć, że zaczęłam od małej zmiany 

na talerzu, a skończyłam na zmianie 

światopoglądu. Stałam się bardziej 

wrażliwa na ekologię i życie zwierząt 

hodowlanych, które często są zabija-

ne w niehumanitarny sposób. Cieszę 

się, że nie przyczyniam się do ich 

cierpienia. A poza tym jest też wiele 

innych korzyści przejścia na wegeta-

rianizm. Jednym z nich jest zmniej-

szone ryzyko zachorowania na wiele 

chorób, a także wspomaganie odchu-

dzania (o ile wyeliminujemy z diety 

wiele przetworzonych produktów). 

Ponadto produkcja mięsa pochłania 

tysiące litrów wody - na przykład na 1 

kg wołowiny potrzebne jest 15000 

litrów wody. To dużo, prawda? Dlate-

go polecam każdemu spróbowania 

diety wegetariańskiej. 

 

 

Karolina Duży 
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https://gratka.pl/motoryzacja/osobowe/mercedes-benz/klasa-a


PO  ŚWIECIE GIER  OPROWADZA NAS BARTOSZ 

W MARCU ZOSTAŁA WYPUSZCZONA WERSJA BETA POLSKIEJ GRY: THE-
CROWN - KORONA RZECZYPOSPOLITEJ, PO KILKU GODZINACH TESTÓW 
PRZEDSTAWIAMY RECENZJĘ. 

The Crown jest produkcją powstałą dzięki Fundacji Książąt Lubomir-

skich. Gracz wciela się w szlachcica z XVII wiecznej Rzeczypospolitej Obojga 

Narodów i wykonuje polecenia otrzymane od faktycznych postaci historycz-

nych. Gra jest MMORPG-iem utworzonym zgodnie z sarmacką myślą szlachec-

ką Polaków. 

 

 Największą zaletą tej produkcji jest dość ciekawe połączenie ról - 

play’a i gry z jasno wytyczoną ścieżką. Postacie historyczne prowadzą nas 

przez fabułę nakazując nam wykonywanie poszczególnych zadań, a inni gra-

cze mają wpływ na decyzje podejmowane przez sejmik wojewódzki. Gra ta 

również zdaniem historyków dobrze odwzorowuje sytuację Rzeczypospolitej 

w XVII wieku, zwyczaje szlachty oraz wydarzenia historyczne. Ciekawa jest 

również w grze szata muzyczna, która przez całą rozgrywkę pozwala wczuć się 

jeszcze mocniej w rolę szlachcica. Grafika jest zrobiona w sposób przyjemny 

dla oka, bajkowy, więc gra jest przystępna dla każdej grupy wiekowej. Ważną 

zaletą tej produkcji jest to, że może ona być wykorzystana zarówno w celach 

rozrywkowych, jak i edukacyjnych, do których gra jest szczególnie przygoto-

wana.  

Sport  powraca (choć nie do 

końca)  

Po przerwie związanej z pandemią koronawi-

rusa świat sportu zaczyna powstawać  

z kolan. Większość władz w krajach europej-

skich pozwoliło na wznowienie sezonów  

jak i na organizowanie imprez sportowych,  

w czym Polska nie jest wyjątkiem.  

 Dla fanów footballu mam dobre 

wieści. Wszystkie ligi z tak zwanego top  

5(liga hiszpańska, francuski, niemiecka, 

włoska i angielska )wznawiają swoją działal-

ność za wyjątkiem ligi francuskiej. Także liga 

mistrzów powraca tylko w nieco innej formie 

tzn.  niedokończone mecze 1\8 finału muszą 

zostać rozegrane(jeszcze nie wiadomo 

gdzie), lecz po rozegraniu tych spotkań  

w Lizbonie zostanie rozegrany turniej  

„Final 8” który będzie trwał od 12 do 23 

sierpnia. Dodatkową zmianą jest to,  

że zamiast tradycyjnego dwumeczu   

o przejściu dalej będzie decydował jeden 

mecz. Nie wiadomo jak to zostanie rozegra-

ne w przypadku ligi europejskiej, lecz „UEFA” 

zapowiada, że dowiemy się tego niebawem. 

 O ile  dla fanów piłki nożnej mia-

łem dobrą wiadomość, tak dla fanów piłki 

ręcznej  i hokeja na lodzie mam niestety złą 

wiadomość. Sezony w obydwu dyscyplinach 

zostały zakończone. Są jeszcze nadzieje  

w innych krajach, by te działy sportu wzno-

wiły swoje rozgrywki, lecz szanse są nikłe,  

a jeżeli chodzi o Polskę to zakończono sezo-

ny i postanowiono, że nie będzie spadków. 

 Jeżeli chodzi o koszykówkę  

to mogę powiedzieć z całą pewnością, że….. 

NBA POWRACA. Jak mówi  Adam Silver-

komisarz ligi rozgrywki wracają 31 lipca.  

Co prawda trzeba jeszcze trochę poczekać, 

lecz już mamy pewność, że nie musimy  

czekać jeszcze pół roku, lecz tylko miesiąc. 

                        Miejmy nadzieję, że sytuacja 

spowodowana COVID-19 zmierza ku końco-

wi i wszystkie dyscypliny sportu zostaną 

wznowione do końca roku.  

To wszystko jeżeli chodzi o informacje na tę 

chwilę. Trzymajcie się sportowe świryJ. 

 

Tomasz Ficek 

COŚ O SPORCIE … 

CZYLI SPORTOWE PO(D)GLĄDY  TOMKA 
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Prośba do czytelników 

  Mam do Was wielką prośbę. 

Chciałbym by moje artykuły 

były dla każdego nie tylko dla 

danej grupy np. dla chłopców 

a chciałbym by to dotarło do 

wszystkich czytelników, dlate-

go mam do was prośbę. Jeżeli 

chcielibyście usłyszeć o swojej 

ulubionej dyscyplinie sportu   

lub np. chcielibyście jakieś cie-

kawostki na dany temat to 

proszę do mnie napisać na 

Messengera lub na e-maila.  

 

Dziękuje. 

 

 

 

Messenger- Tomaszz Ficu 

E-mail-  

ficubaranek@interia.pl 
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Redakcja Gazetki COŚ 
Ciekawie o Śniadku  

spotyka się w czwartki   
o godz. 14.05  

w sali 49  
 
 

Dołącz do nas ! 

 
COŚ o edukacyjnej wartości gier… Odkąd pamiętam, zawsze interesowałem się historią i grami. 

Niestety łączyłem te dwie pasje tylko sporadycznie. Ostatnimi czasy zagrywam się w Total War'a Rome II i 
to spowodowało, że znacznie poszerzył się mój zasób wiedzy z zakresu starożytności. Chcecie wiedzieć jak 
to się stało? Zapraszam do zapoznania się z tym artykułem. 

 W trakcie jednej z moich pierwszych rozgrywek w trybie online Rome'a II napotkałem osobę, grają-
cą Baktrią. Nigdy wcześniej nie słyszałem o takim państwie jak Baktria, więc to wzbudziło moją ciekawość. 
Postanowiłem poszukać więcej o tej starożytnej frakcji, a niestety w Internecie znajduje się bardzo mało infor-
macji o niej. Poszukałem trochę w innych źródłach, które mam w domu (kroniki, roczniki i atlasy historyczne)  
i dowiedziałem się wiele o tym indoeuropejskim plemieniu. Choć poszukiwania trwały kilka tygodni,  
to poznałem poszczególne etapy historii Baktrii od jej wczesnych dziejów, do najazdu Nomadów i upadku 
królestwa. Od tego czasu Baktria jest moją ulubioną frakcją, ale pozostałe mało znane frakcje były dla mnie 
tajemnicą i jedynie nazwą na mapie kampanii. Dalsze poszukiwania informacji pokazały mi świat starożytny  
o jakim nie miałem pojęcia. Mnóstwo ciekawych plemion i nacji, które niemal odeszły w zapomnienie. Dowie-
działem się między innymi o takim państwie jak Partia, które prowadziło bardzo wytrwale wojnę  
z antycznym Rzymem i wygrywało przez długi okres czasu. Niestety w szkole nie poznałem antyku z takiej 
strony. Inne frakcje również są bardzo interesujące i do tej pory nie poznałem wszystkich. Może wydać się 
wam to dziwne, ale to właśnie Total War Rome II pobudził u mnie chęć do poznawania starożytności. Wcze-
śniej wiedziałem jedynie to co poznałem w szkole, a był to jedynie wierzchołek góry lodowej antyku. Gra doda-
ła mi chęci poznawania historii, do której bym normalnie nie sięgnął. Przecież kto normalny szuka informacji  
o jakimś zapomnianym państwie? Teraz starożytność nie jest dla mnie jedynie Grecją, Rzymem i Egiptem,  
a niesamowitym światem różnych kultur i krajów wartych poznania.Jak widzicie, gry mogą ujawnić nie tylko 
złe cechy, ale i chęć do poznania świata, czy wytrwałość w poszukiwaniu informacji. To oczywiście nie tyczy się 
jedynie historii, ale  każdej dziedziny poruszanej przez gry. Serdecznie polecam taką rozrywkę każdemu. 

Bartosz Imieło 


