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Święta zaskakują mnie każdego roku. Zawsze  

z niecierpliwością czekam na pierwszy płatek śniegu. Już jako 

mały chłopiec uwielbiałem wspólne wypieki przed Wigilią. 

Wierzyłem w świętego Mikołaja, pomagałem rodzicom  

w przygotowaniach do Świąt. Z utęsknieniem czekałem na ten 

dzień.... nie przewidziałem jednak jednego. Dlaczego czas 

mija tak nieubłagalnie szybko? Dlaczego gdzieś po drodze 

zgubiłem magię świąt, którą czułem, będąc małym chłopcem? 

Myślę, że świat zmienia się w błyskawicznym tempie, a ludzi 

zaczyna cieszyć coraz mniej rzeczy. Zdecydowanie lata mijają 

w mgnieniu oka, zanim się obejrzymy, będziemy już 

dorosłymi ludźmi i ciężko będzie poczuć nam to samo, co 

kiedyś... Chciałbym, aby klimat tego cudownego okresu  

w roku, czyli ŚWIĄT był taki jak kiedyś. Mam nadzieję, że 

chociaż przez chwilę poczuję dawną magię Świąt... 

Kacper Gałan, kl. 3d 
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Antonina Samborska, kl. 3d 

 

Świąteczny wkrótce nastanie czas 

i choć ten rok nie rozpieszcza nas, 

spróbujmy przynajmniej na parę chwil 

zapomnieć o tym co złego w nas tkwi. 

Odpuśćmy polityczne sprzeczki, 

nikt przecież nie chce krzyku i łez rzeczki. 

Miłością obdarzmy siebie w ten dzień, 

a wszystkie zmartwienia schowajmy w cień. 

12 potraw niech każdy spróbuje, 

nic z tego stołu nas nie otruje. 

Rozsądku oraz umiaru nauczmy się, 

by nam wszystkim lepiej po prostu żyło się. 

Gdy prezenty przyjdzie ci rozpakować, 

nie zapomnij gwiazdce za to podziękować. 

Zdrowia i spokoju życzmy ludziom wszędzie, 

może rok przyszły trochę lepszy będzie. 
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Kinga Stawiarska, kl. 3d 

 CC oraz większymi krokami zbliża się okres świąteczny. Już od listopada 

możemy znaleźć w sklepach różne świąteczne ozdoby, słodycze czy 

prezenty. Niestety, z roku na rok śniegu za oknem jest coraz mniej, przez co trudniej jest 

poczuć świąteczny klimat. Jednak zawsze znajdą się jakieś sposoby, jak ten klimat poczuć! 

składniki:składniki:  

 2 szklanki mąki 

 ½ szklanki miodu 

 ½ szklanki cukru 

 1 jajko 

 50 g masła 

przygotowanie:przygotowanie:  

1. Mąkę przesiewamy, dodajemy do niej rozpuszczony, gorący miód i mieszamy. Następnie 

wsypujemy cukier i sodę, a na koniec dodajemy jajko i rozpuszczone masło. Do tak połączonych 

składników stopniowo dodajemy mleka – jego ilość jest zależna od konsystencji ciasta, podana  

w przepisie ilość jest orientacyjna. Ciasto wyrabiamy rękami przez ok. 10 minut, aż będzie gładkie. 

Po wyrobieniu powinno mieć dość gęstą, ale plastyczną konsystencję. 

2. Ciasto wałkujemy na grubość ok. 0,5 cm, a następnie przy użyciu foremek wycinamy z niego 

pierniczki. Przed pieczeniem smarujemy je z wierzchu jajkiem. Pierniczki pieczemy w piekarniku 

nagrzanym do 170 stopni przez ok. 10-15 minut. 

3. Ostygnięte pierniczki dowolnie udekorować. Pierniczki przechowywać w szczelnym opakowaniu 

najlepiej przez około 2-3 tygodnie. 
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Angielskie  
piosenki świąteczne: 

 

 „All I Want For Christmas” 

 „Last Christmas” 

 „Let It Snow!” 

 „Jingle Bells” 

 „Do They Know It's Christmas” 

 Dzięki świątecznym piosenkom możemy wczuć się w klimat 
nadchodzących świąt. Muzyka potrafi zdziałać cuda i mocno wpłynąć na 
nasz nastrój. 

Polskie  
piosenki świąteczne: 

 

 „Coraz bliżej Święta” 

 „Pada śnieg” 

 „Dzień jeden w roku” 

 „Kolęda dla nieobecnych ” 

 Warto poddać się bożonarodzeniowym szaleństwu i sięgnąć po tradycyjne ozdoby, 
dzięki którym do domu zawita świąteczny klimat. Światło lampek choinkowych i świece 
zapachowe nadają pomieszczeniu ciepły klimat. Dom ożywa i bez względu na pogodę panującą 
za oknem, robi się przytulnie. 
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Dagmara Karczewska, kl. 3d 

 Wielu z uczniów chodząc do szkoły narzekało na to, że chce już wolne, mówili, że wolą 

siedzieć w domu i nic nie robić, niż codziennie wstawać rano, szykować się i do późna siedzieć  

w szkole. Gdy ich „pragnienie" się ziściło, nagle każdy woli wrócić do szkoły i siedzieć w niej nawet do 

szesnastej, ale po prostu spotykać się ze znajomymi i mieć kontakt z innymi. Pokazuje to, jak często 

mówimy słowa bardzo nieprzemyślane, bez zapytania siebie samego „co by było, gdyby naprawdę 

tak się stało, jak mówię" oraz pokazuje, jak bardzo ludzie potrzebują ciągłej integracji i spotkań. Na 

tym przypadku widać to doskonale. Męczące jest codzienne siedzenie w domu. Popadamy w wielką 

monotonię, mimo że wielu z nas próbuje jeszcze z nią walczyć. Żartobliwie się przyjęło, że istnieją  

4 typy osób podczas kwarantanny: 

 

 

to osoba, która postanowiła wziąć się za siebie i ćwiczyć w domu, aby udoskonalić 

samego siebie. 

 

 

to osoba, która nadrabia wszelkie zaległości i jeszcze bardziej się edukuje, 

wykorzystując trochę wolnego. 

 

 

to osoba, która całymi dniami leży na kanapie i ogląda wszelkie filmy i seriale, jakie 

tylko napotka na swojej drodze. 

 

 

osoba to typ poszukiwacza w Internecie. Leży całymi dniami i przeszukując każde 

możliwe strony i cały czas jest dostępny na mediach społecznościowych tzw. leń. 

 

 

 Jakoś wszyscy próbują sobie radzić z tym, co nas spotkało. Jedni wykorzystują ten „czas stop" 

jako naprawdę chwilę wytchnienia i rozważań, inni jako czas do jeszcze cięższych prac i nauki. 
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 Godzina 7:30. Zrezygnowana wstaję  

z łóżka, aby rozpocząć nowy dzień. Już o 9:00 

jestem gotowa do wyjścia. Idąc na przystanek 

słucham muzyki, myśląc, jak bardzo czekam na 

weekend, aby odpocząć od szkoły i wreszcie się 

wyspać. W autobusie powtarzam materiał na 

kartkówkę, która dzisiaj się odbędzie. Lekcje mijają 

dość szybko, a ja mogę w końcu wyjść ze szkoły. 

Szybko udaję się do restauracji, w której jestem 

umówiona ze swoją przyjaciółką. Nasze spotkanie 

nie skończyło się na obiedzie, postanowiłyśmy 

pójść jeszcze na szybkie zakupy. Nie 

widziałyśmy się bardzo dawno, 

spędzony razem czas zawsze 

jest udany i wspaniale przez nas 

wspominany.  N ies te ty n ie 

mogłyśmy spędzić ze sobą tyle godzin, 

ile chciałybyśmy, ponieważ obie musiałyśmy 

wracać do swoich domów, aby odrobić lekcje  

i przygotować się do szkoły. Po powrocie od razu 

zabrałam się za naukę i rozmyślałam nad tym, jak 

bardzo przydałoby mi się wolne. Chciałabym 

posiedzieć w domu i odpocząć, niestety szansę na 

to będę miała dopiero w wakacje. 

 Po nauce i kolacji byłam gotowa do snu. 

 Nagle się obudziłam. Jest godzina 9:40. Już 

od miesiąca nie wychodzę z domu. Miałam wielką 

nadzieję, że ten sen był rzeczywistością a ja znowu 

mogę żyć ,jak dawniej. Nigdy nie myślałam, że 

kiedyś będzie mi brakować szkoły, wczesnego 

wstawania i ciągłego pośpiechu. 

 Epidemia ciągle trwa i nie widać jej końca, 

bardzo brakuje mi spotkań ze znajomymi  

i kontaktów z ludźmi. Kiedy się skończy, będę 

doceniać rzeczy, których wcześniej nie lubiłam. 

 Wyjście nawet do szkoły byłoby teraz moim 

spełnieniem marzeń. 

 Przez pierwsze trzy dni kwarantanny 

celebrowałam wolny czas, starałam się wyspać  

i zrelaksować. Już po tygodniu zabrakło mi mojego 

normalnego życia, na które dość często 

narzekałam. 

 Tak bardzo chciałabym znaleźć się znowu 

w ławce szkolnej, biec na autobus, po prostu żyć 

jak dawniej. 

 Ludzie nie potrafią doceniać swojego 

życia. Często widzimy więcej negatywów niż 

pozytywów. Gdy nagle życie ulega zmianie, 

zaczynamy inaczej na nie 

patrzeć. Dostrzegamy, jak 

piękne jest, dopiero gdy 

nie możemy z niego 

norma ln ie  ko rzys t ać . 

Zamknięci w czterech ścianach 

marzymy o rzeczach, na które wcześniej 

narzekaliśmy. 

 Z powodu sytuacji, jaka jest teraz na 

świecie, celebrujemy najmniejsze rzeczy, na 

przykład spacer z psem czy zakupy. Pozwoliło nam 

to dostrzec, jak ważna jest dla nas nasza rodzina. 

Wiele osób w tym roku spędziło pierwszy raz 

święta z dala od swoich bliskich. Rozmowa przez 

telefon nigdy nie zastąpi nam prawdziwego 

spotkania. 

 Myślę, że kiedy ta cała sytuacja się 

skończy, ludzie bardziej będą wszystko doceniać. 

 Radość będzie im sprawiać codzienne 

życie, praca, szkoła. Jednak najbardziej ucieszy na 

pewno spotkanie ze swoimi bliskimi. Po tak długim 

czasie wszystko będzie wydawać się nierealne  

i piękne. Świadomość tego, że wszystko znowu 

będzie się mogło skończyć sprawi, że będziemy 

cieszyć się każdym dniem spędzonym poza 

domem.   

Oliwia Wójtowicz, kl. 3d 

WYJŚCIE  
nawet do SZKOŁY  

byłoby teraz  
moim spełnieniem marzeń. 
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Zofia Turkiewicz, kl. 3d 

 Im jestem starsza, tym częściej zadaję sobie 

pytanie, kim naprawdę jestem. Zastanawiam się, co 

wpływa na moje decyzje i stany. Intryguje mnie to, 

czym kierowałabym się w sytuacji wstrząsającej- 

impulsem czy rozumem. Jednak nie dowiem się, 

dopóki nie znajdę się w konkretnej sytuacji. Moją 

uwagę przyciągają nie tylko mechanizmy zachowań  

w tragicznych chwilach. Przecież bardzo często mamy 

tak, że coś powiemy i po chwili tego żałujemy. 

Jesteśmy przecież ciągle tą samą osobą mającą 

konkretne zdanie. Co zatem sprawia, że czasem 

mówimy coś całkowicie przeciwnego do tego, co 

uważamy? Od razu wspomnę, że nie posiadam 

wiedzy z zakresu psychologii ludzkiego umysłu, 

wszystko, co tutaj napiszę, wynika z moich obserwacji 

i odczuć. 

 Obserwując siebie zauważyłam pewną 

zależność. Mianowicie- im dłużej nad sobą pracuję, 

tym  rzadziej zdarza mi palnąć jakąś gafę. Dochodzę 

do wniosku, że kluczowa jest tutaj autoterapia. Jak 

wszystko w życiu, trzeba po prostu to wypracować. 

Synchronizacja myśli i słów wcale nie jest taka prosta. 

Musimy bardzo dobrze znać siebie, by dojść tutaj do 

zadowalającego nas poziomu. 

 Książka, która dała mi do myślenia, to 

„Granica” Zofii Nałkowskiej. Zafascynowałam się 

pojęciem „przekraczania granic”. Każdy z nas posiada 

swoje granice. Jeśli ktoś się tego wypiera, jest po 

prostu tego nieświadomy. Temat ten daje ogromne 

pole do dyskusji. 

 Uważam, że samodyscyplina i znajomość 

swoich granic jest kluczem do budowania własnej 

osobowości. Bo kim tak naprawdę stalibyśmy się, 

gdyby nic nie byłoby dla nas moralnie wykluczone? 

To, czego byśmy się nie podjęli ze względów 
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ideologicznych, jest powodem do dumy, nie na 

odwrót. Natomiast to my sami powinniśmy pisać 

scenariusz do własnego filmu. Kiedy ktoś próbuje 

wyznaczać zakres naszej moralności, łamie 

podstawowe prawo człowieka- mianowicie prawo do 

wolności sumienia. 

 Walka z samym sobą bywa trudniejsza od 

wyjścia na ring. Każdy rodzi się z barierami i lękami. 

Pokonywanie ich jest najtrudniejszą rzeczą, jaka 

spotyka nas w życiu. Nie ma nic trudniejszego od 

przyznania się do błędu przed samym sobą. A dopóki 

tego nie zrobimy, nie naprawimy wyrządzonej komuś 

krzywdy. Mamy skłonność do usprawiedliwiania się, 

tłumaczymy sobie, że dane zachowanie było pod 

wpływem impulsu-w normalnych okolicznościach 

przecież tak byśmy się nie zachowali. Wpadamy 

wtedy błędne koło. 

 Człowiek uczy się przez całe życie, każdego 

dnia, w każdej minucie. Nie istnieje szansa, że 

staniemy się idealni. Jeśli ktoś zaczyna tak o sobie 

 myśleć, bezwzględnie powinien wrócić na 

początek swojej drogi. 

 Najważniejsze jest pogodzenie się  

z przeszłością i dążenie do lepszej przyszłości.  

A rady od starszych ? Warto przyjmować, jednak 

pamiętajmy- nikt za nas życia nie przeżyje.  

 

Rys. Patrycja Leśniak, kl. 2cg  
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Paulina Sugier, kl. 3d 

M 
 

arzenia pełnią ważną rolę w życiu. Szczególnie młodzież często rozmawia 

o swojej wizji przyszłości, ambicjach, celach. Nierzadko zdarza się, że takie 

wyimaginowane sprawy umilają nam nasze życie codzienne. Można 

oddać się swojej wyobraźni i uspokoić nagromadzone emocje. Marzymy o rzeczach 

nieistniejących, niedostępnych na wyciągnięcie ręki. To pokazuje naszą ogromną 

kreatywność, wyobraźnię, sposób patrzenia na świat i sprawy obwiane tajemnicą. Nikt 

nie zabroni nam przecież marzyć o pięknym ogrodzie na Jowiszu... Jednak godzinami 

potrafimy też rozmyślać o otaczającej nas rzeczywistości. Zastanawiamy się nad tym, co 

z chęcią zmienilibyśmy na świecie, by żyło nam się lepiej, przyjemniej, wygodniej, 

piękniej… Ludzie młodzi często mają marzenia dotyczące przyszłości. Z czasem te 

swobodne myśli przekształcają się w życiowy cel, do którego dążą, w który wierzą  

i walcząc o swoje marzenia, uczą się, chociażby, determinacji i asertywności. Marzenia 

mają zatem więcej plusów niż tylko zrelaksowanie się- uczą nas przydatnych 

umiejętności, zachowań i stawiają nas w nowych sytuacjach. Warto marzyć o tym, co 

osiągalne i o tym, co niemożliwe. Nie powinniśmy bać się, czy wstydzić się naszych 

myśli. Spełniajmy marzenia, bo warto to robić. 

Fot.:  https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/marze-samolot-origami-wyobrazni-
sztuke_1047451.htm#page=1&query=dream&position=15 
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Kinga Stawiarska, kl. 3d 

 Miłość to uczucie, które jest jednym z najsilniejszych i najbardziej znaczących przeżyć w życiu człowieka. Ma 

historię niemal tak długą, jak sama ludzkość. Uczucie to jest obecne w naszym życiu, począwszy od naszych 

narodzin, aż do śmierci. Można wyróżnić wiele rodzajów miłości. 

 Świat bez miłości nie mógłby istnieć, a jej brak powoduje największe cierpienia i spustoszenia w duszy 

człowieka. Miłość daje szczęście i jest najpiękniejszym uczuciem ze wszystkich. Jest celem w życiu, gdyż stanowi 

najwyższą wartość. 

 Motyw miłości w literaturze zaistniał bardzo dawno i z powodzeniem jest kontynuowany do tej pory. 

Literatura pokazuje nam różne obrazy i oblicza miłości.  

Nr 3//2020 

 Elementów miłości romantycznej możemy doszukiwać się w dramacie Williama Szekspira „Romeo  

i Julia”. Opowiada on o tragicznym uczuciu, które połączyło głównych bohaterów, pochodzących z dwóch 

skłóconych rodów. Gdy się poznali, od razu zakochali się w sobie, jednak wiedzieli, że nigdy nie będą mogli być 

razem. Na przeszkodzie stał im spór między rodzinami. Miłość romantycznych kochanków sprawiła, iż porzucili 

zdolność racjonalnego postępowania. Ich życiem zaczęły kierować liczne namiętności i niespodziewane emocje. Nie 

zwracając uwagi na konsekwencje tego uczucia,. Romeo i Julia skazani byli na ciągłe ukrywanie uczuć, potajemne 

schadzki, działanie na własną rękę i brak poparcia dla własnych decyzji, których nawet nie mogli nikomu zdradzić.  

W tajemnicy przed bliskimi wzięli ślub. Miłość młodych bohaterów była bardzo piękna, jednak ciągłe tajemnice  

i nieracjonalne myślenie doprowadziło do tragedii. 

OTO NAJSŁYNNIEJSZE  

PARY KOCHANKÓW: 

 

Amor – Psyche 

Romeo – Julia 

Tristan – Izolda 

Dante – Beatrycze 

Don Kichot – Dulcynea 

Tezeusz – Ariadna 

Werter – Lotta 

Odyseusz – Penelopa 

Fot.:  https://img.itinari.com/page/content/original/50751b71-bce7-4b9c-be17-602003660e30-
2001031_orig.jpg?ch=DPR&dpr=1&w=994&s=92f041bfd49d489e1c3c98fc277d0cd5 
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Całkiem niedawno, całkiem niedaleko stąd, Janek przeżył niesamowitą przygodę. 

Najlepiej jest jednak zacząć od samego początku... 

 

Jan urodził się w małej miejscowości jedenastego lipca w latach pięćdziesiątych. Miał 

trzech braci: Marka, Arka i Czarka. Jan był najmłodszy z całej czwórki. Henryk, ojciec Janka, 

był bardzo zaradny, można nawet powiedzieć, że potrafił zrobić wszystko. Jego matka Zofia 

pracowała jako kierowca. Janek czasami marzył o odnalezieniu wielkiego skarbu, pirackiego 

czy królewskiego, nie miało to dla niego znaczenia, po prostu chciał zdobyć coś 

wyjątkowego. 

Pewnego razu Janek, Marek, Arek i Czarek poszli do lasu na wycieczkę. Bracia bawili 

się przednio. Nieczęsto zdarzała im się przerwa od codziennych obowiązków, jednak taka 

beztroska szybko ich zgubiła... dosłownie. Stracili orientację w terenie i w lesie pełnym drzew. 

- Zaczekajcie!-Krzyknął Janek - Czy ktokolwiek pamięta drogę do domu?-zapytał 

zaniepokojony Jan. 

- Pamiętam że mijaliśmy jakieś drzewa...- Odpowiedział śmiejąc się Marek, który nie 

brał sytuacji na poważnie ,,Co może się stać?’’- pomyślał. 

- Będziemy iść w jedną stronę, aż wyjdziemy z lasu. Proste? Proste. - powiedział 

opanowany Arek.  

 I tak chłopcy szli, szli i szli... Bracia byli zmęczeni, drzewa wydawały się wyrastać  

z ziemi. Zaczął zapadać zmrok. Można by pomyśleć, że napotkają dom z piernika i straszną 

wiedźmę, Nic z tych rzeczy. Co prawda napotkali stary domek, w którym niegdyś mieszkał ich 

pradziad, chociaż to ten sam dom ,w którym mieszkają na co dzień, co zaniepokoiło 

chłopców. 

- Hej! Czy to jest nasz dom? Przynajmniej wygląda, jak nasz.-Krzyczy przestraszony 

Czarek. 

- Niemożliwe. Wydaje ci się, już prawie nic nie widać przez tę ciemnicę.- Uspokaja 

Arek, wykazując się niezwykłym spokojem.  

Michał Woźniak, kl. 1b 
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 Postanowili sprawdzić, czy właściciel jest obecny. Na ich 

nieszczęście nie było nikogo w domu. I nadal ich jedynym wyjściem było 

kierowanie się do przodu. Po krótkim czasie wyszli na polankę 

znajdującą się na obrzeżach lasu. Byli bardzo zmęczeni, więc 

zdecydowali rozbić obóz. Dzięki umiejętnościom, które nabyli od ojca, 

nie mieli żadnych problemów,. Bracia nigdy nie pracowali tak sprawnie  

i zgranie w jednej drużynie. Upłynęła noc i nastąpił poranek. Chłopcy 

czuli się dziwnie, jak nigdy dotąd, a świat dookoła nich był niezwykle 

barwny, tęczowy i tętniący życiem. Mogli wręcz poczuć rozpierającą ich 

energię. Nie zorientowali się od razu, rozproszeni otoczeniem nie 

znajdowali się już na tej samej polanie, lecz na szczycie góry. Na piedestale znajdującym się na samym 

środku szczytu osadzona była mapa miasta. Wyglądała niezwykle staro, jakby sprzed kilkudziesięciu lub 

kilkuset lat. Kiedy tylko spojrzeli na miasto pod górą, przypomnieli sobie z lekcji historii i zrozumieli, że 

znajdują się nad hiszpańskim miastem z XV wieku. Chłopcy kompletnie nie wiedzieli, co zrobić i nawet 

Arek zaczynał się denerwować. Jedyne, co mogło przyjść im do głowy, to iść przed siebie. Bracia zaczęli 

zwiedzać miasto. Wszyscy mieszkańcy uważali na chłopaków i nawet na chwilę nie spuszczali ich z oka. 

Janek wpadł na wspaniały pomysł, przeanalizował mapę miasta i odnalazł zaznaczony małą świeżo 

namalowaną strzałką punkt. Pomyślał, że najlepszym posunięciem będzie udanie się właśnie w to 

miejsce. Kiedy dotarł na miejsce, ujrzał starą, rozpadającą się wręcz katedrę. Nie mając co robić chłopcy 

zeszli do podziemi. Było to swego rodzaju muzeum. Był tam też sejf. Czarek bez problemu poradził 

sobie z otworzeniem przestarzałego zamku. W sejfie znajdowała się kolejna mapa z podpisem  

,,El Dorado’’, a na odwrocie widniał napis ,,Każdy ma inny skarb o innej wartości’’. Janek zaczął skakać  

z radości. Pomyślał, że to jest właśnie jego moment. Jako że Marek perfekcyjnie znał się na mapach, 

bez problemu odnalazł kierunek, w którym powinni wyruszyć. Chłopcy całkowicie zaangażowani  

w przygodę zapomnieli o sytuacji, w której się znajdują. Przedzierając się przez chaszcze i gąszcze, 

pokonując góry i morza przez kilka dni nigdy dotąd nie współpracując tak dobrze, dotarli do bramy 

wskazanej na współrzędnych zaznaczonych na mapie. Na bramie ponownie widniał napis ,,Każdy ma 

inny skarb o innej wartości’’. Dla Janka było to jasne, trzeba było tylko rozgryźć łamigłówkę - nie może 

to być nic trudnego.- pomyślał i po kilku długich godzinach znaczenie słów do niego trafiło. 

-TU NIE CHODZI O PIENIĄDZE! TU CHODZI O TO, CO MAMY W SERCU! - Wykrzyczał Janek.  

I nagle, niespodziewanie obudził się w swoim łóżku, a tym wszystkim okazał się tylko sen. 

 

 Jan opowiada tę historię, aby każdy pamiętał o sobie i aby wiedział, że zawsze może zaistnieć, 

według niego wystarczy bardzo ciężka praca. Tak jak i on w 1979 r. Został mechanikiem i osiągnął 

mistrzostwo w swoim fachu, z czego jest bardzo dumny. Trzeba pamiętać, że zawsze jest szansa 

nauczyć się czegoś nowego lub coś poprawić 
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 Choć od śmierci Leonarda da Vinci minęło już 

ponad pięćset lat, jego słowa, obrazy, przemyślenia  

i nowatorskie odkrycia nadal zachwycają i zadziwiają. 

Przez prawie siedem dekad swojego życia zajmował się 

wieloma dziedzinami sztuki, ale też nauki, jak na 

człowieka renesansu przystało. Leonardo wyprzedzał 

swoją epokę. Nawet o stulecia.  

 Wszyscy znają “Mona Lisę” czy “Ostatnią 

wieczerzę” i głównie z malarstwem kojarzą Leonarda 

da Vinci. Sztuki plastyczne, mimo że ważne w jego życiu 

i zawsze obecne w jego zainteresowaniach, często 

przegrywały, zwłaszcza w późniejszych latach, z innymi 

dziedzinami.  

 Da Vinci zamierzał napisać między innymi 

Encyklopedię Wszech Rzeczy. 

 Tysiące stron jego notesów zajmują rozważania 

na temat anatomii człowieka i zwierząt, proporcji 

ludzkiego ciała, co poskutkowało rysunkiem Człowieka 

witruwiańskiego, a nawet kwadratury koła, mimo że 

Leonardo nigdy nie nauczył się wykonywać 

trudniejszych niż jedynie podstawowe działania 

matematyczne. Wyjątkowo przypadł mu także do gustu 

temat wody. Wiry wodne i fale towarzyszyły mu przez 

całe życie. Zarówno na jego obrazach, w szkicownikach, 

jak i w próbach odwrócenia biegu rzeki. 

 Leonardo da Vinci zajmował się także 

projektowaniem maszyn. Zarówno tych latających, 

które okazały się być zbyt śmiałym, jak na owe czasy 

pomysłem, jak i wojennych, z których niektóre okazały 

się sprawne i pomagały władcom w wojnie, inne zaś na 

realizację musiały poczekać kilkaset kolejnych lat. 

Próbował rozwiązać problem perpetuum mobile i już 

wtedy doszedł do wniosku, że taka maszyna nie może 

powstać. Jest to niemożliwe. 

 Mimo upływu wieków, od Leonarda nadal 

możemy dużo się nauczyć. Był to człowiek, który nie bał 

się być sobą, sprzeciwiać się ogólnie panującym 

zasadom. Szukał nietuzinkowych rozwiązań, nowych 

sposobów działania. Gotowy był ciągle się uczyć, 

popełniać błędy, zmieniać zdanie, rozwijać swoją 

wnikliwość i niezwykły zmysł obserwatorski. Zajmowały 

go różne dziedziny nauki i sztuki, jak się okazywało, 

często wiedza z jednego rejonu okazywała się 

niezwykle przydatna w innym, pozornie całkowicie 

innym. Był mistrzem dostrzegania powiązań i analogii. 

 Jego postawa i życie nadal inspiruje. Zachęca 

do bycia wnikliwym obserwatorem, poszerzania swoich 

zainteresowań i kreatywnego myślenia, do tego, aby 

nie bać się zrobić coś, czego nikt jeszcze nie próbował. 

Weronika Szewczyk kl. 3f 

A
u

to
p

o
rt

re
t 

L
eo

n
ar

d
o

-d
a-

V
in

ci
 -

 o
k.

.1
51

0-
15

15
 



 

15 

Nr 3//2020 

Każda ewentualna porażka to cenne doświadczenie, które kiedyś w życiu nam się przyda. Ponadto warto się 

wziąć z niego przykład w innej, jakże dziś ważnej dziedzinie - Leonardo bowiem był wegetarianinem i obrońcą 

zwierząt. 

 Wydawać by się mogło, że leworęczny, urodzony z nieślubnego związku, niemogący skupić dostatecznie 

uwagi i niekończący wielu swoich dzieł mężczyzna żyjący na przełomie XV i XVI wieku, ma niezbyt duże szanse 

na powodzenie. Jednak mimo że został należycie doceniony dopiero wieki później, już za życia był szanowanym 

artystą obracającym się w wyższych sferach ówczesnego Mediolanu i Florencji, co dawało mu możliwości życia 

na poziomie i rozwijania wszystkich swoich licznych zainteresowań. 

Rys. By Leonardo da Vinci - Leonardo Da Vinci. Domena publiczna, https://commons.wikimedia.org 

Człowiek witruwiański  
– studium proporcji ludzkiego ciała  Notatki o naturze wody  

Projekt latającej maszyny ze skrzydłami,  
strukturą przypominającymi skrzydła nietoperza  Rekonstrukcja maszyny latającej ze skrzydłami.  
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Dagmara Karczewska, kl. 3d 

 Nie mogę do końca zrozumieć, dlaczego Emma Bovary jest oceniana 

przez innych w sposób krytyczny. Rozumiem, że była osobą, która zdradzała 

swojego męża. Wiele osób nie przepada za nią. Jednak była to osoba, która 

pragnęła podążać za swoimi marzeniami i próbowała je zrealizować. Od 

zawsze pragnęła żyć w dostatku, prawdziwej miłości oraz chciała 

doświadczać mocnych wrażeń.  

 W małżeństwie Emmy nie tylko ona była winna zaistniałym 

sytuacjom. Jej mąż nie zauważał jej potrzeb ani zmian, jakie następowały  

w zachowaniu małżonki. Ich rozmowy były nudne i płytkie, a mąż w żaden 

sposób nie zachęcał do ich kontynuacji. Emma po prostu chciała żyć  

w prawdziwej miłości, która byłaby przepełniona radością, namiętnością, 

szaleństwem i euforią. Podążała za tym, czego naprawdę chciała, czyli 

pragnęła wymarzonego mężczyzny, który będzie ją traktował jak księżniczkę, 

adorował i był w stosunku do niej romantyczny.  

 Jest to bohaterka, która próbowała zrealizować swoje pragnienia. 

Podziwiam ją za to, ponieważ większość ludzi boi się ryzykować i dociekać 

swoich pragnień. Żyją z tym, co dotychczas posiadali i nie potrafią odważyć 

się, aby spełnić swoje skryte pragnienia i to, co w życiu chcieliby jeszcze 

osiągnąć , ponieważ uznają, że jest to nierealne lub po prostu dojście do 

tego jest zbyt trudne. Emma odważyła się, zrobiła duży krok, aby pomóc 

swojemu szczęściu. Moim zdaniem, mimo że jej się nie udało zakończyć 

swojego życia, tak jak chciała, to pokazała nam, że warto zaryzykować, bo 

tak naprawdę nikt nie wie, jak podjęte ryzyko się skończy. 

Fotografia z okładki książki Gustawa Flauberta wydawnictwa Siemioróg. 
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Rys.: https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/kino-cyfrowe-online-czas-filmu-tlo-z-tasmy-
filmowej_8998546.htm#page=1&query=film&position=20 

 W ostatnim czasie obejrzałam film fantasy pt. „Harry 

Potter i Kamień Filozoficzny”. Jest on adaptacją pierwszej 

książki o cyklu o Harrym Potterze, autorstwa J.K. Rowling. 

Został wyreżyserowany przez Chrisa Columbusa. 

 Główny bohater jest to nastoletni chłopiec Harry Potter 

(Daniel Radcliffe ) którego losy możemy śledzić od początku 

jego życia. Harry niedługo po swoich narodzinach stracił 

rodziców z ręki złego czarnoksiężnika, którego imienia nie 

wolno wymawiać. Chłopiec trafił pod opiekę państwa 

Dursley’ów, jego jedynych krewnych. Był traktowany przez nich 

okrutnie. Mieszkał w komórce pod schodami. Wujostwo go 

poniżało i izolowało. Harremu brakowało ciepła prawdziwego 

domu i kochającej rodziny. W dniu jedenastych urodzin życie 

bohatera wywraca się do góry nogami. Harry dostaje list,  

z którego dowiaduje się, że jest czarodziejem i został przyjęty 

do Szkoły Magii i Czarodziejstwa w Hogwarcie. Odkrywa także 

prawdę o śmierci rodziców. Harry wkracza do świata pełnego 

magii i tajemnic. Bohater poznaje przyjaciół- Rona (Rupert 

Grint ) i Hermionę (Emma Watson ). Trójka przyjaciół wpada na 

trop kamienia filozoficznego i odkrywa, że komuś bardzo 

zależy, by go zdobyć. Bohaterowie wkrótce przekonują się, jak 

ważna jest przyjaźń, odwaga i zaufanie. 

 Znakomicie oddany został klimat świata czarodziejów. 

Byłoby to niemożliwe bez wspaniałej scenografii, kostiumów 

oraz muzyki, która buduje odpowiedni klimat Hogwartu 

Fot. Filmweb.pl 
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stylizowanego na średniowieczny gotycki zamek. Muzyka jest 

pełna tajemnicy, grozy i podniosłości. Bardzo dobrze 

komponuje się z obrazem. 

 Efekty specjalne w filmie są naprawdę bardzo dobre. 

Niezwykle przykuwa uwagę scena meczu Quidditcha. Możemy 

zobaczyć, jak kilkunastu młodych zawodników latających na 

miotłach na wysokości kilkunastu metrów przemierza  

z olbrzymią prędkością boisko. Scena ta jest pełna dynamiki  

i rywalizacji. 

 Uważam, że gra aktorska została odegrana rewelacyjnie. 

Warto zauważyć, że większość aktorów w tym filmie to dzieci  

i mimo braku pełnego doświadczenia bardzo dobrze poradziły 

sobie ze swymi rolami. 

 Ten film mogłabym polecić zarówno dzieciom, jak  

i dorosłym. Przenosi nas do świata magii, w którym wszystko 

jest możliwe. 

Fot. Filmweb.pl 
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Fot. ipla.tv 

 Trudny czas, w którym teraz żyjemy, zmusza nas do 

ciągłego przebywania w domu. Musimy jakoś zorganizować 

sobie nasz cały wolny czas inaczej niż zwykle. Długo 

szukałam ciekawego zajęcia w domu. Oprócz gotowania  

i czytania książek nie mogłam znaleźć czegoś, co mnie 

zainteresuje. Obejrzałam wiele seriali, jeden z nich 

wyjątkowo mnie poruszył i zszokował. 

 Produkcja nosi tytuł „THE ACT”, opowiada o losach 

Grypsy Rose Blanchard i o jej matce. Matka Grypsy 

twierdzi, że córka jest poważnie chora na raka, dystrofię 

mięśniową, epilepsję i wiele innych chorób. Kobieta 

poświęca całe swoje życie na opiekę nad swoim dzieckiem. 

 Wiodą spokojne życie, chodzą do lekarza, kina i oglądają 

bajki. Po pewnym czasie Grypsy orientuje się, że tak 

naprawdę potrafi chodzić. Z czasem zaczyna dostrzegać, że 

matka ją oszukuje i krzywdzi. Faszeruje lekami swoją 

zdrową córkę. Nie oszukuje tylko Grypsy, ale także ludzi, 

którzy im pomagają. Dostają pieniądze z wielu funduszy  

i od prywatnych osób chcących im pomóc. 
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 Gdy młoda kobieta wie, że jest zdrowa i może robić, co tylko 

chce, zaczyna prowadzić podwójne życie. W nocy, kiedy jej matka 

śpi ona rozmawia ze swoim chłopakiem, poznanym na aplikacji 

randkowej dla chrześcijan. Chłopak zrobi dla dziewczyny wszystko, 

znajduje pracę, aby zarobić na bilet i ją odwiedzić. Grypsy ma coraz 

większy żal do swojej matki, nie chce już tak żyć. Proponuje 

swojemu ukochanemu, żeby zabił dla niej jej matkę, on przyjmuje 

tę propozycję. 

 Dziewczyna zajmuje się organizacją ich planu, kupuje nóż  

i zajmuje się cała resztą. Jedyne, co musi zrobić jej chłopak, to 

zjawić się o wyznaczonej porze i dokonać zabójstwa. Po dokonanej 

zbrodni uciekają razem do rodziców chłopaka. Wszyscy sąsiedzi są 

przejęci, martwią się o Grypsy, kiedy znika bez śladu. Obawiają się, 

że grozi jej niebezpieczeństwo. Dziewczyna dodaje post będąc  

u chłopaka, dzięki czemu policja zna ich lokalizację. Trafiają do 

więzienia, Grypsy wypiera się wszystkiego, twierdzi, że tęskni za 

swoja mamą. 

 Najgorsze i najbardziej zdumiewające w tej historii jest to, że 

wydarzyła się naprawdę. Grypsy skazano na dziesięć lat więzienia, 

natomiast jej chłopaka Nicka na dożywocie. 

 Dalej nie mogę uwierzyć, że to naprawdę się działo.  

Fot. Ipla.tv 
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Fot. rpp.pe 

 Hiszpański serial, który podbił serca ludzi na całym świecie, ukazał się po raz pierwszy na 

antenie hiszpańskiej telewizji Antena 3, 2 maja 2017 roku. Jednak wielką popularność zdobył 

dopiero w grudniu, gdy pojawił się na Netflixie. Ludzie z ciekawością i rosnącymi wciąż 

emocjami śledzili losy gangu i Profesora podczas napadu na mennicę w Madrycie. Liczne 

zwroty akcji hipnotyzowały widza i nie pozwalały choć na chwilę odsunąć się od ekranu. Dzięki 

przedstawionym historiom i relacjom pomiędzy bohaterami, widz przywiązywał się do nich  

i przeżywał wraz z nimi każdą sytuację. „Dom z papieru” wielokrotnie potrafi doprowadzić do 

łez szczęścia, ale także smutku, śmiechu, przerażania. Obecnie wyprodukowane zostały  

4 sezony, ostatni ukazał się 3 kwietnia 2020 roku , lecz nie jest on zakończeniem historii gangu. 

Po obejrzeniu serialu piosenka „Bella ciao”, czerwone kombinezony oraz maski Salvadora Dali 

kojarzyć się będą wyłącznie z tą hiszpańską produkcją. Uważam, że serial jest godny polecenia 

każdemu, a jeśli interesują kogoś kulisy powstania sezonów, zachęcam do obejrzenia 

dokumentu „La casa de papel El fenomeno”, lecz tylko po skończeniu 4 sezonu! 



 

22 

 

 Po obejrzeniu dokumentalnego filmu 

"Over the Limit" wyreżyserowanego przez Martę 

Prus w roku 2017 sama nie mogę zadeklarować, 

co czuję. To trudne, ponieważ nie wiem, czy 

jestem przerażona, czy zasmucona tym co, 

zobaczyłam, czy po prostu nie zrobiło to na mnie 

wrażenia. Co do filmu miałam duże oczekiwania. 

Sam tytuł "Over the Limit", co tłumaczy się 

'Ponad limit' jest bardzo zachęcający  

i intrygujący. Nie ukrywam, że bardzo chciałam 

obejrzeć ten film, ponieważ uwielbiam filmy  

o ciężkich zmaganiach i przygodach 

sportowców, tym bardziej filmy ukazujące 

prawdę, o której się nie mówi lub którą się 

pomija, lekceważy albo po prostu nie ma się  

o niej pojęcia. 

 Akcja filmu dzieje się w Rosji. Fabułę 

stanowią ciągłe przygotowania do zawodów 

szlachetniej rangi - Olimpiady (Olimpiada miała 

odbyć się w Brazylii). Już samo słowo Olimpiada 

sugeruje ważne, światowe, jedyne w swoim 

rodzaju, tylko 'dla wybranych' wydarzenie. 

Monotonne, ponad siły zawodniczki treningi, 

siłownia, pobyt poza domem- to rzeczywistość 

sportsmenki. Bohaterką jest młoda piękna Rita. 

Jej trenerkami są Irina Viner- trenerka rosyjskiej 

kadry narodowej i Amina Zaripova - trenerka 

osobista Rity. Obydwie kobiety odebrałam jako 

bardzo oschłe, zaborcze, egoistyczne  

i bezduszne. Viner znana jako najbardziej 

despotyczna na świecie trenerka nie oszczędza 

sobie ciągłego atakowania, próbując naciskiem 

psychologicznym wymusić na swojej uczennicy 

jeszcze większe zaangażowanie w ćwiczenia, 

pokazy przed sędziami. Jest okrutną kobietą, 

która skłonna jest nawet nadawać upokarzające 

wyzwiska podopiecznej. Druga mentorka, 

Zaripova, jest niejednoznaczna. Z jednej strony 

również nie szczędzi uwag Ricie- zmusza ją do 

jeszcze większego wysiłku, prosi, by zacisnęła 

zęby, a leczenie przeczekała do kontuzji.  

Z drugiej strony Zaripova także jest nękana przez 

swoją przełożoną- zostaje nazwana tchórzem, 

zabrania się jej czułości do swojej zawodniczki, 

niszczy się jej pewność siebie. Przewodniczki 

oczekują nieustannych rezultatów, postępów. 

Każą być silnymi i nie pozwalają na ludzkie 

uczucia. Wmawiają Ricie, że nie jest 

człowiekiem, a sportowcem. Ból i zmęczenie 

musi ignorować. Rozmowy telefoniczne ze swoją 

rodziną i chłopakiem prowadzi w nocy lub  

w przerwie podczas treningu. Jej ojciec jest 

umierający, a ona nie może z nim być. Bardzo 

poruszył mnie moment, kiedy Viner rozkazała 

Ricie wystąpić tak, jakby błagała Boga o zdrowie 

dla ojca. Ujęło mnie to, że zamiast wspierać 

dziewczynę, wykorzystała ten bolesny fakt jako 

broń. Do tego cały czas porównana była do 

Kuznicowej, która była mistrzynią. Porównano ją 

wyglądem, talentem, prezentacją. To tylko 

wprowadzało wątpliwości w jej umiejętności  

i doprowadzało do stresu. U dziewczyny nie 

Fot. upflix.pl 

Michalina Majewska, kl. 3d 
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widać radości z tego, co robi. Brakuje jej wiary  

w siebie i nadziei.  

 Bazując na swoim doświadczeniu sprzed 

kilku lat ( przez wiele lat trenowałam karate 

kyokushin i brałam udział w wielu zawodach 

wysokiej rangi razem z uczestnikami z Rosji) z pełną 

odpowiedzialnością za słowa mogę stwierdzić, że 

wschodni trenerzy sportów walki mają 

zdecydowanie bardziej rygorystyczne podejście do 

swoich podopiecznych aniżeli. Polacy. Z moich 

obserwacji, gdy byłam w różnych miejscach na 

świecie, na różnych turniejach różnej rangi, mogę 

wywnioskować, że dla rosyjskich trenerów na 

pierwszym miejscu liczy się dyscyplina  

i zwycięstwo. Rosyjscy wojownicy to potęga. Ich 

techniki, uderzenia, kopnięcia wykonywane są  

z ogromną siłą. Ich zacięcie i upór jest wzorem do 

naśladowania. Zazwyczaj to właśnie Rosja staje na 

pierwszym stopniu podium. Zaobserwować można 

również ich twarde podejście do sportu. Trenerzy 

są bardzo wymagający, skrupulatni i nie pozwalają 

ani na chwilę odpoczynku. To prawie jak "droga po 

trupach". Zawodnicy ci zazwyczaj charakteryzują 

się mechanicznością. Można mieć wrażenie, że 

wyglądają jak roboty, które z wielką siłą  

i prędkością wykonują swoje zadanie 

mechanicznie, z automatu. Rosyjscy zawodnicy 

zawsze budzą postrach i jednocześnie szacunek. 

Przed wyjściem na matę każdy zawodnik musi się 

dobrze przygotować pod okiem trenera do 

prezentacji. Rozgrzewki są długie, ciężkie  

i wyczerpujące. Tak jak było w filmie. " Musi wyjść 

na pokaz bez tchu"- zmęczona, ale przygotowana- 

tak mówiła Viner. Nigdy nie zapomnę, jak będąc na 

turnieju w 2016 roku w Mińsku na Mistrzostwach 

Białorusi zobaczyłam pewną scenę, która mną 

wstrząsnęła. Zobaczyłam stosunek trenera z Rosji 

do zawodnika, który właśnie przegrał swoją walkę. 

Trener ten pośród ludzi uderzył swojego zawodnika 

w twarz, wykrzykując przy tym: "Chto ya 

skazal?!" (tłum. Co ja mówiłem?!). Było to dla mnie 

ogromne przeżycie, ponieważ pierwszy raz 

widziałam taką sytuację. Jednak z biegiem czasu, 

nabierając doświadczenia i wiedzy zrozumiałam, że 

to normalne. Jest to po prostu sposób, jaki 

wykorzystują, by trenować sukcesywnie swoich 

zawodników. Może określając to słowem 

sukcesywnie odnoszę się bardzo ogólnie, bo mogę 

się założyć, że wielu zawodników zrezygnowało ze 

sportu przez takie traktowanie. Pomimo tego, że 

np. polscy trenerzy podchodzą inaczej, łagodniej do 

wychowanków, to jednak rozumiem, co się dzieje 

podczas rosyjskich treningów, ponieważ każdy ma 

swoją metodykę. 

 

 Myślę, że chociaż film porusza wielu 

widzów, zaskakuje i przeraża, to jest po prostu 

ukazaniem specyfiki rosyjskiego sportu. Dla 

oglądających przykre jest patrzenie, jak dwie 

okrutne trenerki traktują swoją podopieczną. 

Poruszenie pogłębia fakt, że Rita jest przepiękną, 

młodą dziewczyną. Z niecierpliwością czeka się 

również na końcowy efekt zmagań gimnastyczki. 

Zdecydowanie uważam, że film warto obejrzeć, 

ponieważ jest to jeden z filmów, który pokazuje, że 

dojście do sukcesu wymaga wielu wyrzeczeń. 

Fot. dafilms.pl 
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Weronika Szewczyk, kl. 3f 

 Przedstawiamy kolejny z cyklu artykułów związanych z pracami Parlamentu Europejskiego 

przygotowywany przez członków Klubu Ambasadorów Parlamentu Europejskiego, działającego  

w naszej szkole. 

Próby osiągnięcia porozumienia w sprawie budżetu 

Unii Europejskiej na lata 2021-2027, nadal nie 

zakończyły się w Parlamencie Europejskim pełnym 

sukcesem, mimo wielomiesięcznych obrad. Jest to tym 

bardziej problematyczne, że środki wspierające 

gospodarkę, mieszkańców, szkolnictwo i służby 

medyczne krajów członkowskich powinny zostać jak 

najszybciej uruchomione, aby zminimalizować straty 

wyrządzone przez pandemię.  

Najbardziej problematyczną okazała się kwestia 

projektu zakładającego powiązanie wypłacanie 

funduszy unijnych z praworządnością w danym kraju 

członkowskim. Wyraźne zastrzeżenia do tego 

mechanizmu zgłaszają przedstawiciele Węgier i Polski.  

Pojawia się pytanie, czy wątpliwości te podeprzeć 

można konkretnymi, rzetelnymi argumentami?  

Praworządność została określona jako jedna  

z wartości, na których opiera się Unia Europejska. 

Oznacza, że rządy powinny podlegać prawu,  

a obywatele powinni mieć możliwość zaskarżania 

rządowych decyzji i działań przed niezależnymi sądami. 

Gwarantuje również walkę z korupcją oraz ochronę 

wolności mediów.  

Komisja Europejska we wrześniu tego roku 

opublikowała po raz pierwszy raport o stanie 

praworządności w Unii Europejskiej obejmujący 

wszystkie kraje członkowskie. Raport podzielony jest na 

cztery części, a każda z nich dotyczy innego obszaru: 

wymiar sprawiedliwości, mechanizmy antykorupcyjne, 

pluralizm w mediach oraz pozostałe kwestie 

instytucjonalne. W raporcie tym Polska, obok Węgier  

i Bułgarii została oceniona najsłabiej. Według badania 

Polska największy problem ma z niezależnością 

sędziowską, transparentnością w mediach, 

przygotowywaniem i wdrażaniem prawa oraz 

dostępem do informacji. 

Ekonomiści oceniają, że choć ich zdaniem dojdzie do 

kompromisu między Polską, Węgrami a resztą Unii, to 

ewentualne weto unijnego budżetu będzie miało 

istotne konsekwencje dla Polski, wiążące się na 

przykład z silnym ograniczeniem napływu środków 

unijnych do Polski w ramach wieloletnich ram 

finansowych.  

Praworządność stanowi jeden z najważniejszych 

elementów regulujących działanie demokratycznych 

państw, czuwając między innymi nad przestrzeganiem 

trójpodziału władzy. Dlatego decyzja Unii Europejskiej 

wydaje się być uzasadniona, gdyż fundusze są 

potrzebne każdemu państwu, zwłaszcza w czasie 

pandemii, gdy gospodarka została mocno osłabiona. 

Nieprzestrzeganie praworządności w danym kraju 

może powodować obawy, że otrzymane pieniądze nie 

będą dobrze wykorzystane przez osoby sprawujące  

w nim władzę. 

Brak porozumienia w sprawie owego mechanizmu 

determinującego wypłatę pieniędzy z przestrzeganiem 

praworządności sprawia, że reszta Europy zmuszona 

jest czekać na pieniądze potrzebne do walki  

z pandemią. Obecnie zagrożone są miliony miejsc 

pracy, a każdy zmarnowany dzień jest straszny dla tych, 

którzy żyją w niepewności i dla wszystkich firm na 

skraju bankructwa. 

Fot. https://pl.freepik.com/darmowe-zdjecie/ 
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Zdjęcie na okładce: https://pl.freepik.com/darmowe-wektory/nowoczesny-transparent-chritmas-z-
minimalistyczna-choinka-i-niebieskim-tlem_11210295.htm 
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