
 

 

 

 

 

 

 

W numerze:  

Nie o duchach… 

Rower jako styl życia 

Sposoby na przeziębienie 

Honorowi dawcy krwi 

Smacznie i zdrowo 

Zwierzęta w naszym życiu 

Ulubione filmy 

Czas wolny 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Niedługo nacieszyliśmy się pracą w szkole. Znów 

przyszło nam widzieć tylko ikonki naszych 

przyjaciół na pulpicie i słuchać głosu nauczyciela      

w głośnikach komputerowych.  Cała sytuacja 

może być odrobinę przytłaczająca, więc  szukamy 

kontaktu przynajmniej w takiej formie, jak to jest 

możliwe. 

Mamy nadzieję, że nasz „Sobieszczak” pozwoli 

Wam na chwilę poczuć łączność                               

ze społecznością szkoły i uśmiechnąć się                   

na myśl o koleżankach i kolegach. 

 



Mniam mniam… 

 
Rozmawiamy z Weroniką  z klasy 3B 

 

- Co najbardziej lubisz jeść jesienna porą? 

-Wydaje mi się, że nie mam ulubionej 

jesiennej potrawy, ale ogólnie moją 

ulubioną potrawą są pierogi z kapustą i 

grzybami. 

-Wolisz gdy ktoś je robi, zamawiasz, czy 

może robisz je sama? 

-Najlepsze pierogi robi moja babcia,  

samej nie chciałoby mi się ich robić, to 

dużo pracy. 

-Dlaczego akurat pierogi z kapustą i 

grzybami, a nie z mięsem? 

-Jestem wegetarianką, nie jem mięsa. 

-Czy znasz może jeszcze jakieś 

wegetariańskie jesienne potrawy? 

-Tak znam, dobra jest np. zupa z jarmużu, 

ją akurat robię sama. 

 

Rozmowa z Natalką  z klasy 3C 

  

-Czy masz może swoje ulubione jesienne danie? 

-Zupa krem z dyni z chili jest ekstra na jesień. 

-Znasz może przepis na tę potrawę? 

-Nie, niestety nie znam przepisu, w domu gotuje 

mama. 

-Dlaczego akurat najbardziej lubisz zupę z dyni? 

-Dynia świetnie nawiązuje do klimatu jesieni, oraz 

ma dużo witamin. 

 



Zaduszki duchowe a nie Halloweenowe 

 wywiad z Jakubem z klasy II 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Witaj Jakub, dziękuję Ci za to, że chciałeś udzielić tego 

wywiadu. Będziemy rozmawiać o duchach, czyli o dość 

fantastycznej sprawie. 

-Czy wierzysz w  tzw.  ,,duchy”? 

-Nie, od urodzenia nie interesowały mnie te tematy. 

Zawsze byłem przeciwnikiem Halloween . 

- Czyli uważasz że 1. listopada nie powinny odbywać się 

takie imprezy ? 

- 1 listopada jest dniem, w którym oddajemy cześć 

swoim przodkom, którzy już z nami nie są, a nie 

przebieramy się za postać z kreskówki i wyłudzamy 

cukierki od sąsiadów. 

-Rozumiem, a czy próbujesz temu jakoś zapobiec? 

- Nie, staram się to ignorować i udawać, że tego nie 

widzę. Każdy ma prawo do robienia tego,  co mu się 

podoba.  

- Dziękuję za rozmowę 



25 Listopada obchodzimy Dzień Honorowego Krwiodawstwa 

Rozmawiamy z osobami z naszego otoczenia i rodzin, które oddają krew potrzebującym 

1. Co cię skłoniło do oddawania krwi?  

Zaciekawiło mnie to. Moi koledzy zaczęli oddawać krew, więc chciałem to sprawdzić                       

na własnej skórze.  

2. Jak długo jesteś krwiodawcą i ile jej oddałeś ?  

Jestem dawcą od 17 lat i oddałem w przeliczeniu łącznie ok. 18 litrów krwi i osocza.  

3. Jakie wiążą się korzyści z oddaniem takiej ilości krwi?  

Główna satysfakcja to pomoc innym. Poza nią, są też korzyści materialne, które nabyłem                  

po oddaniu pierwszych 6 litrów krwi (u kobiety jest to 5 litrów). Otrzymałem legitymację 

zasłużonego honorowego dawcy krwi (ZHDK). Posługując się tą legitymacją jestem 

przyjmowany bez kolejki w punktach publicznej opieki zdrowotnej. Posiadam prawo                     

do wykupu leków refundowanych dla krwiodawców. Korzystam z ulgi podatkowej w związku 

z przekazaniem darowizny (krwi). Nie jestem pewien, czy przekroczyłem już próg 18 litrów, 

ale gdy to się stanie, będę mógł korzystać z darmowych przejazdów komunikacją miejską.  

4. A czy są inne korzyści, np. w dniu oddania krwi?  

Tak. W dniu oddania przysługuje zwolnienie lekarskie oraz posiłek regeneracyjny.  

5. Jakie warunki trzeba spełnić aby zostać dawcą krwi?  

Główne warunki to: wiek między 18-65 lat, waga co najmniej 50 kg. Krew mogą oddać osoby, 

które w ciągu ostatnich 6 miesięcy nie wykonały tatuażu, przekucia uszu lub innych części 

ciała  

6. Jak się przygotować do oddania krwi?  

Trzeba wypić minimum 2 litry płynów (woda, soki) w ciągu doby poprzedzającej oddanie, 

wyspać się, spożyć lekki posiłek, wykluczając tłuszcze pochodzenia zwierzęcego, ograniczyć 

palenie papierosów i nie spożywać alkoholu.  

7. Jak często można oddawać krew?  

Mężczyźni mogą oddawać co 8 tygodni, a kobiety co 12 tygodni.  

8. Jakie są twoje ogólne wrażenia?  

Moje wrażenia są bardzo pozytywne, nigdy nie zemdlałem, po oddaniu krwi czuje się bardzo 

dobrze, po tylu latach oddawania krwi wyzbyłem się już lęku do igieł (śmiech). 



 

 

 

 

 

 

1. Co cię skłoniło do oddawania krwi ? 

Skłoniła mnie do tego chęć niesienia pomocy innym.  

2. Jak długo jesteś krwiodawcą i ile krwi oddałeś ? 

Krwiodawcą jestem od 3 lat i do dzisiaj oddałem około 6 litrów. 

      3. Jakie wiążą się korzyści z oddaniem takiej ilości ? 

Największą korzyścią według mnie jest możliwość przyczynienia się                          

do uratowania czyjegoś życia.  Jak wiadomo krew jest drogocennym „lekiem”,   

a żeby móc ją oddawać trzeba m.in. być całkowicie zdrowym i właśnie                       

to napawa mnie radością oraz chęcią do niesienia dalszej pomocy – możliwość 

bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.  

   4. Jak się przygotować do oddania krwi ? 

Dzień przed oddaniem krwi nie spożywam tłustych lub wysokokalorycznych 

posiłków. Również nie spożywam alkoholu ani innych tego typu używek. 

5. .Jakie są twoje ogólne wrażenia? 

Bardzo pozytywne, ze względu na to, że żyję ze świadomością że mogłem                  

w tak prosty sposób komuś pomóc lub nawet ocalić życie. Po oddaniu krwi                        

nie odczuwam zmęczenia lub przemęczenia, w gruncie rzeczy mógłbym śmiało 

oddać jeszcze raz krew np.  z drugiej ręki. 

 

 

 



 

 

W jesienne wieczory miło jest mieć przy swoim boku milusińskie zwierzę. Rozmawiamy o tym 
z pewną uczennicą V Liceum Ogólnokształcącego  z klasy drugiej. 

 

- Jakiego masz zwierzaka? 

- Mam świnkę morską, czyli 
kawie domową (ale chyba nikt 
nie mówi tak na te zwierzaki). 

- Jakiej jest rasy? 

- Prawdopodobnie rozetka,  
ale nie jestem w 100% pewna. 

- Jak się nazywa? 

- Nazywa się Tobi, czasem 
wołam na niego Tobiasz,                 
ale nie reaguje na żadne z tych 
imion. 

- Jak długo go masz? 

- Mam go już prawie 5 lat. 

- Czym go karmisz? Ma jakąś dietę? 

- Jego podstawowym pokarmem jest siano, musi mieć do niego dostęp 24/7. Trzy razy dziennie 
dostaje warzywa (głównie marchewkę, paprykę, brokuły, czasem sałatę lub pietruszkę). Latem 
dostaje mniszek lekarski, który ubóstwia. Raz dziennie, najczęściej wieczorem dosypujemy                        
mu specjalnej karmy dla świnek lub suszone ziółka. 

- Jak często się z nim bawisz? 

- Ze świnką morską trudno jest się bawić. On sam się zajmuje sobą, a jak już się go zaczepi, to strzela 
focha, no, bo jak tak można... Jedyne, co mogę uznać za zabawę, to wykonywanie paru sztuczek. 
Umie stać na dwóch łapkach, obrócić się oraz przeskakiwać niskie przeszkody, ale to też zależy                  
od jego humoru, bo jest dosyć leniwy. Jednakże w zamian  za prasowany groch jest w stanie zrobić 
wszystko. 

- W jaki sposób go pielęgnujesz? 

- Jest mało wymagający. Świnki są czyścioszkami wśród gryzoni, więc jedynie trzeba im obcinać 
paznokcie, wyczesywać futerko (szczególnie u świnek długowłosych) oraz pilnować, czy zęby                     
nie są za długie (rosną one całe życie). 

- Jakie masz porady dla osób, które chcą kupić świnkę morską? 

- Pierwsza - nie kupujcie w sklepie zoologicznym. W ogóle nie kupujcie zwierząt w sklepach 
zoologicznych. Pochodzą one najczęściej z pseudo hodowli, gdzie zwierzęta są rozmnażane                     



bez względu na choroby czy pokrewieństwo i są trzymane w okropnych warunkach. Kupując takiego 
zwierzaka, przyczyniamy się do cierpienia wielu innych zwierząt oraz taki gryzoń może mieć choroby, 
często niewidoczne na pierwszy rzut oka. Druga – należy zaznajomić się z tematem. Jest wiele grup 
na Facebooku, zrzeszających hodowców czy po prostu posiadaczy świnek, którzy na pewno 
podpowiedzą   lub wejść na stronę Stowarzyszenia Pomocy Świnkom Morskim (SPŚM). Trzecie - 
świnka, tak jak każde zwierzę, to odpowiedzialność. Nie można ot tak się jej pozbyć, bo nam                       
się znudziła lub coś nam zrobiła. Czwarte - od razu najlepiej posiadać dwie świnki. To zwierzęta 
stadne, potrzebują towarzystwa. Tak, ja mam jedną, zważywszy na wiek Tobiego oraz jego 
niekompatybilność z poprzednimi samcami. Piąte - adoptuj, nie kupuj. Jest tyle świnek szukających 
domu. Wystarczy wejść na stronę SPŚM, tam jest mnóstwo zdjęć i opisów zwierzaków gotowych               
do adopcji. 

- Powiesz jakieś ciekawostki na temat świnek morskich? 

- Zrobią wszystko, aby dostać przysmak. Są okropnymi łakomczuchami oraz są często leniwe. 
Uwielbiają miękkie rzeczy, takie jak poduszeczki, hamaki- mogą leżeć na nich cały dzień. Są kuzynami 
kapibary, takiej dosyć wyrośniętej świnki morskiej. Są ciekawskie, lubią odkrywać nowe rzeczy. 
Ponieważ  ich zęby rosną cały czas, muszą je ścierać. Naturalnie robią to podczas jedzenia,                         
ale uwielbiają też to robić na meblach (szczególnie drewnianych), kablach, dywanach oraz roślinach. 
Lepiej wszystko chować, gdy puszcza się je luzem. Żyją od 5 do 8 lat, ale są takie, które żyją nawet 10. 

-  Czy zdecydowałabyś się na jeszcze jedną? Jeśli   nie to, dlaczego? 

- Tak, zakochałam się w tym maluchach od pierwszego wejrzenia. Są przeurocze oraz to idealni 
kompani do czytania czy głaskania. Każdy zwierzak ma inny charakter, ale wystarczy go trochę odkryć, 
żeby zdobyć przyjaciela na ładne parę lat. Wystarczy tylko odrobina jedzenia. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Wywiad z Natalią W.  

Jaki jest twój ulubiony film? 

Moim ulubionym filmem jest "The 

kissing booth" reżyserii Vince 

Marcello. Jest to lekka, młodzieżowa 

komedia romantyczna. Opowiada o 

związku dwóch nastolatków-Elle i 

Noahu, którzy muszą ukrywać ́swój 

związek w tajemnicy, ponieważ ̇grozi 

on utratą najlepszego przyjaciela 

przez dziewczynę.̨ 

Jakie inne tytuły polecasz? 

"Twój Simon", dwie następne części 

wyżej wspominanego filmu, "Sierra 

Burges jest przegrywem". 

 

 

Wywiad z Wiktorią K. 

Jaki jest twój ulubiony film? 

Mam dużo ulubionych filmów, ale w 

ostatnim czasie najczęściej myślę o filmie pt. 

“Wysoka dziewczyna”, niestety nie 

pamiętam reżysera. Opowiada o 

szesnastoletniej Jodi, która zawsze była 

najwyższa w szkole, niestety to była jej 

największa wada, dzieciaki wyśmiewały się z 

niej cały czas. W końcu uśmiecha się do niej 

los i poznaje przystojnego Szweda z wymiany 

zagranicznej. Przyjaciele Jodi pomagają jej w 

zdobyciu chłopaka.  

Co zainteresowało cię najbardziej w tym 

filmie? 

W sumie lubię oglądać tego typu filmy 

ponieważ są tam pokazane problemy 

współczesnych  nastolatek, można zobaczyć 

jak z nimi sobie radzić , również można to 

wykorzystać, żeby pomóc swoim 

przyjaciołom, rówieśnikom.  

Czy polecasz inne ciekawe filmy?  

Tak, film warty uwagi to „Wredne 

dziewczyny” reżyserii Marka Watersa. 

 



Przy okazji Międzynarodowego Święta Roweru rozmawiamy z Panem 

Profesorem Zdzisławem Gubałą. 

 Jest mi bardzo miło, że znalazł  Pan czas na udzielenie krótkiego wywiadu. Na początek 

chciałbym spytać, czy lubi Pan jazdę rowerem? 

- Czy lubię? Skoro rocznie przejeżdżam około 3-4 tys. km to zdecydowanie tak. W dobrych 

latach podróżowałem rowerem nawet po Skandynawii, Europie zachodniej czy wschodniej,  

części Stanów Zjednoczonych. Dlatego też rower stał się moją pasją. 

  Brzmi to naprawdę imponująco. Rower traktuje Pan jako odskocznię od codziennej rutyny 

czy też może jako sezonowy środek transportu? 

- Odskocznia to za mało powiedziane. Rower stał się jednym z elementów mojego 

życia.Ułatwia przemieszczanie się w zatłoczonych miastach, daje wolność i skutecznie 

pomaga odreagować codzienne problemy czy to zawodowe, czy prywatne. 

  W dzisiejszych czasach rowery mogą być naprawdę konstrukcyjnie rozwinięte, a jazda nimi 

nie wymaga od użytkownika dużego nakładu siły. Jeśli porównamy to z rowerami sprzed 

kilkunastu czy kilkudziesięciu lat możemy dostrzec sporą różnicę, prawda? 

- Nowinki techniczne i wymyślne konstrukcje tak jak w każdej dziedzinie dotykają również 

„jednośladów”. Na pewno ubarwiają nasze środowisko. Ogólnie nie jestem zwolennikiem          

tzw. „ulepszaczy”- wspomaganych silnikami czy akumulatorami, mającymi nam ułatwić 

komfort jazdy bez tradycyjnego zmęczenia. 

  Również jestem tego zdania, że jazda rowerem bez późniejszego odczucia zmęczenia                

nie daje nam satysfakcji z jazdy. Czy uznaje Pan jazdę rowerem za dobry trening dla naszego 

organizmu? 

- Rower jest naszym sprzymierzeńcem i najlepszym lekarstwem na zdrowie. Poprawia 

kondycję, hartuje organizm oraz ułatwia odprężenie. Jest to jedna z najbardziej efektywnych 

form spędzenia czasu oraz czynnik ,,stabilizacji” naszego zdrowia. Pobudza i wzmacnia układ 

ruchowy, nerwowy i oddechowy. 

   Czy w Pana ocenie w naszym mieście jest wystarczająco dużo dróg rowerowych,  które 

umożliwiają przemieszczanie się w przyjemny, a przede wszystkim bezpieczny sposób? 

- W naszym mieście jest dużo tras 

rowerowych. W sumie mamy około 155 km 

ścieżek, co jest całkiem niezłym wynikiem, 

w porównaniu do innych miast w Polsce. 

Ważne jest to, że ciągi rowerowe w 

większości łączą się ze sobą, co daje nam 

większe poczucie bezpieczeństwa.               

Nie zapominajmy także o tym, że wszystkie 

drogi wylotowe z miasta posiadają ciągi 

rowerowe.  
 



Wasze sposoby na przeziębienie 

 

"Podczas przeziębienia zazwyczaj robię inhalacje 

parowe z solą morską i ziołami" - Daria z klasy 2e 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Ja zazwyczaj stawiam na domowe sposoby i robię syrop   

z cebuli, nie jest to może smaczne ale skuteczne" -        

Daria z klasy 3a 

"Gorąca herbata i mleko z miodem, to zawsze pomaga!" - 

Iza z klasy 2f 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Mam siłownię w garażu        

i spotykam się ze 

znajomymi. - Kuba z 2a 

Ćwiczę w domu         

i słucham muzyki. - 

Patrycja z 2a 

Gram. - Bartek z 2b 



 

 

 

Louise Glück: „Czas” 

 

 

Zawsze było za dużo, potem za mało. 

 

Dzieciństwo, choroba. 

 

Obok łóżka miałam dzwonek – 

 

po drugiej stronie dzwonka była matka. 

 

[…] 

 

Byłam dzieckiem, żyjąc jakby w półśnie. 

 

Byłam chora; otoczona opieką. 

 

I żyłam w świecie ducha, 

 

w świecie szarego deszczu, 

 

zagubionym, zapamiętanym. 

 

I nagle pojawiło się słońce. 

 

Poruszył się czas, choć niewiele go już pozostało. 

 

I to co przeżywane stawało się zapamiętywanym, 

 

a zapamiętywane przeżywanym 

 

 

 

The Red Poppy 

Oh my brothers and sisters,  

were you like me once, long ago,  

before you were human? Did you  

permit yourselves 

to open once, who would never  

open again? Because in truth  

I am speaking now  

the way you do. I speak  

because I am shattered. 

Tegoroczna Noblistka w dziedzinie literatury:  

Amerykanka Louise Glück 
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