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Wywiad z Przewodniczącym Szkoły  

Jaki prywatnie jest Przewodniczą-

cy Samorządu Uczniowskiego 

Technikum nr 7? 

 

Często jestem proszony o pomoc, zazwy-

czaj coś związane z komputerami, a do-

kładnie o rozwiązanie problemów z opro-

gramowaniem użytkowym, bo na tym 

mówiąc nieskromnie uważam, że się znam. 

Bardzo nie lubię odkładać zadań na 

później. Nawet, gdy jest to zadanie bardzo 

pracochłonne i wykonanie go o danej po-

rze jest absurdalne to ja i tak wolę zrobić to 

od razu, nieważne czy zadanie ktoś mi 

polecił wykonać czy ja sam uznałem, że to 

zrobię. Tym sposobem dochodzi u mnie do 

przemeblowań o 11 w nocy (śmiech).  

 

Czym zajmujesz się w wolnym cza-

sie?  

 

Poza nauką do szkoły to zgłębiam wiedzę  

z zakresu kolei, ale nie tylko taką, która 

bezpośrednio potem przyda mi się w pracy. 

Zdarza mi się studiować całe raporty  

z wypadków kolejowych, po to żeby za-

poznać się z błędami, także ludzkimi,  

 

które mogą doprowadzić do katastrofy, 

a są niepozorne. Oczywiście całe moje 

życie nie obraca się wokół kolei, innym 

moim zainteresowaniem jest elektrotechni-

ka. Poza tym czytuję fantastykę, oglądam 

filmy głownie thrillery i filmy akcji, gry-

wam w gry komputerowe, i kocham słu-

chać muzykę.  

 

Skoro czytelnicy gazetki poznali 

Cię trochę, przejdźmy do kwestii 

związanych z pełnioną przez C iebie 

funkcją. Dlaczego zdecydowałeś się 

kandydować na przewodniczącego, 

kiedy zrodził się ten pomysł?  

 

Bardzo zwlekałem ze zgłoszeniem. Wiele 

osób mnie namawiało żebym kandydował, 

były to osoby głównie z mojej klasy, ale 

nie tylko. Prawdę mówiąc chciałem się 

zgłosić tuż po zebraniu samorządów, na 

którym ogłoszono przyjmowanie kandyda-

tur, ale wrzesień był miesiącem, w którym  
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dużo się działo i to mnie odpychało od 

zgłoszenia się od razu.  

 

 

Szkoła idealna według Ciebie to....?  

 

Szkołą idealną będzie szkoła, której 

uczniowie są dumni z tego, że do niej 

uczęszczają, a nauczyciele, że w niej pra-

cują. Szkoła to moment życia, który przy-

gotowuje nas do samodzielnego życia  

i pracy, ważne jest żeby być dumnym  

z tego, co możemy potem wpisać do CV,  

a nie żeby to było przykre wspomnienie.  

 

Funkcja przewodniczącego szkoły 

to bardzo odpowiedzialne zadanie, 

jak zamierzasz wywiązywać się ze 

swoich obowiązków?  

 

Przewodniczącym w klasie byłem w 6 kla-

sie szkoły podstawowej (w 5 byłem za-

stępcą), 2 i 3 gimnazjum i od klasy 1  

w technikum. W 3 klasie gimnazjum by-

łem zastępcą przewodniczącego samorzą-

du. Mogę stwierdzić, że na podobnych 

stanowiskach mam już pewne doświadcze-

nie, każdą powierzoną mi pracę traktuję 

bardzo poważnie i wykonuję rzetelnie, 

uprzednio planując i przygotowując się do 

działania.  

 

 

 

 

Masz jakiś plan działania? Cele na 

kolejne miesiące?  

 

Planów miałem wiele, ale trafiliśmy na 

zdalne i większość nie nadaje się do reali-

zacji. Poza tym wątpię żeby uczniowie czy 

nauczyciele mieli ochotę na dodatkowe 

rozrywki. Trzeba zauważyć, że przyzwy-

czailiśmy się do pracy stacjonarnej,  

a praca zdalna często jest dużym obcią-

żeniem psychicznym, w związku z tym 

lepiej skupić się na aktywnościach, które 

uczniów i nauczycieli bezpośrednio nie 

angażują, a będą w razie chęci ewentualną 

odskocznią.  

 

Co najbardziej chciałbyś zmienić  

w naszej szkole? 

 

Przede wszystkim chciałbym żeby okres 

nauki w naszej szkole był czasem, do któ-

rego uczniowie będą wracali we wspo-

mnieniach chętnie. Nie jest to łatwe zada-

nie, uczniowie zwracają uwagę tak na-

prawdę na wszystko: od nauczycieli i pra-

cowników socjalnych po sam wygląd bu-

dynku. Najważniejsze to wsłuchiwać się  

w głosy od uczniów. Plany miałem ambit-

ne, ale niestety większość nie jest aktualnie  
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do zrealizowania ze względu na nauczanie 

zdalne i przez to inną organizację pracy.  

 

Jak radzisz sobie w obecnej sytu-

acji - nauczania zdalnego? 

 

Pomijając moje zdenerwowanie brakiem 

zajęć praktycznych, oraz obawę czy praco-

dawcy będą chcieli nas zatrudnić, to radzę 

sobie o dziwo bardzo dobrze. Jestem na 

każdej lekcji, wszystkie zadania przesyłam 

długo przed terminem, nie czuję się obcią-

żony ilością zajęć. Jednakże przytłaczające 

jest ciągłe siedzenie w domu.  

 

 

 

 

 

 

Jakieś rady, wskazówki dla kolegów? 

 

Przede wszystkim zachować czujność  

w czasie zagrożenia epidemicznego,  

w kwestii szkoły to proponuję właściwie 

zorganizować sobie pracę, zadania od na-

uczycieli wykonywać najlepiej natych-

miast, bo potem się zapomina. Jeżeli nie 

ma możliwości zrobienia czegoś natych-

miast to koniecznie sobie zapisać. Myślę, 

że kluczem do sukcesu jest odpowiednia 

organizacja pracy i właściwe ustalenie 

priorytetu danych czynności.  

 

Wywiad z Przewodniczącym przeprowadził  

Julian Peciak z klasy 3K
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Poradnik: Jak zabrać się za 

pisanie CV? 
 

Znalezienie pracy po ukończeniu szkoły to 

pierwsze z wielu wyzwań, z którymi mu-

szą mierzyć się nowi kandydaci na rynku 

pracy. W zdobyciu wymarzonego stano-

wiska z pewnością może pomóc umiejęt-

nie przygotowane CV.  

 

Przy tworzeniu CV ważna jest nie tylko 

ilość, ale również jakość treści oraz estety-

ka samego dokumentu. Życiorys powinien 

zostać skonstruowany w taki sposób, 

aby przekonać do Ciebie potencjalnego 

pracodawcę - a jednocześnie nie znie-

chęcić go ilością zbędnej treści. Najlepiej 

więc podzielić CV na kilka podstawowych 

sekcji: 

● dane kontaktowe - imię, nazwi-

sko, adres (nie musi być dokładny - 

wystarczy miasto), numer telefonu 

oraz adres e-mail. 

● doświadczenie zawodowe – 

wszystkie dotychczasowe miejsca 

pracy wraz z przedziałem          

czasowym i stanowiskiem. Można 

dodać również krótki opis (1-2 

zdania), opisujący obowiązki na 

danym stanowisku. Ta rubryka to  

 

● dobre miejsce na wpisanie praktyk 

zawodowych. 

● wykształcenie - w tej sekcji po-

winna znaleźć się informacja  

o skończonych szkołach i kursach 

np. językowych. 

● umiejętności twarde - wszystkie 

umiejętności typu znajomość języ-

ków, obsługa pakietu Office, pro-

gramu Photoshop itp. Przy języ-

kach trzeba umieścić poziom zna-

jomości np. komunikatywny, do-

bry, bardzo dobry itp.  

● umiejętności miękkie -  wszystkie 

umiejętności interpersonalne, które 

mogą okazać się przydatne dla pra-

codawcy, np. chęć rozwoju, pozy-

tywne nastawienie do pracy. 

● zainteresowania – kilka zdań opi-

sujących zainteresowania.  

Kolejną ważną kwestią jest zdjęcie. Jak 

Cię widzą, tak Cię piszą. Często od tego,  

jakie wrażenie zrobisz na pracodawcy za-

leży to, czy otrzymasz swoją wymarzoną 

posadę. Zdjęcie do CV nie musi być zro-

bione u profesjonalnego fotografa, ale 

powinno być estetyczne i eleganckie. 

Najlepiej wykonać specjalne zdjęcie na 

jednolitym, jasnym lub ciemnym tle. Biała 

koszula nie jest obowiązkowa, ale ele-

gancki ubiór może pomóc w postrzeganiu 

Cię przez pracodawcę jako osobę profesjo 
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nalną. Na zdjęciu powinieneś prezentować 

się jako osoba schludna, ale niekoniecznie 

sztywna - przy pozowaniu postaw na natu-

ralność i szczery uśmiech. 

Nie każde CV musi wyglądać, jakby wy-

szło spod ręki profesjonalnego grafika. 

Często im prościej, tym lepiej, dlatego 

nie staraj się na siłę umieszczać w swoim 

życiorysie całej masy udziwnień. CV 

powinno być przede wszystkim czytelne,  

 

 

a wszystkie umieszczone w nim informacje 

powinny być łatwe do odnalezienia. Przed 

wysłaniem życiorysu do potencjalnego 

pracodawcy warto dać je do oceny komuś 

znajomemu, kto spojrzy na nie obiektyw-

nym okiem i podpowie, co można dodać 

lub usunąć. 

 

           

Architekt kariery 
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Rozmowa kwalifikacyjna – co warto 

o niej wiedzieć?  

 

Wiele osób w młodym wieku często myśli, 

że szukanie pracy albo rozmowa rekruta-

cyjna są tematami, które jeszcze przez dłu-

gi czas nie będą ich dotyczyły. Oczywiście 

młodość ma swoje prawa i nie zawsze 

trzeba wszystko zaplanować, ale prawda 

jest taka, że jeśli człowiek sam nie zadba  

o swoją przyszłość to może się okazać, że 

nikt za niego tego nie zrobi.  

Właśnie dlatego, zamiast zostawiać 

wszystko przypadkowi, już teraz wypada 

popracować nad umiejętnościami, które 

mogą ułatwić start w dorosłe życie. Jedną 

z takich umiejętności jest odpowiednie 

zaprezentowanie siebie np. podczas 

rozmowy kwalifikacyjnej.  

Rozmowa kwalifikacyjna to spotkanie  

z przyszłym pracodawcą lub osobą, która 

jest odpowiedzialna za rekrutowanie no-

wych pracowników. Niestety, nie ma jed-

nego przepisu na to jak dobrze wypaść 

podczas takiej rozmowy. Dlaczego?  

Wiele zależy od tego gdzie zamierzamy 

złożyć Cv. Każda branża rządzi się swoimi 

prawami, tak samo jak inne umiejętności 

będą pożądane w małych firmach, a inne 

np. w dużych korporacjach. Można jednak 

prześledzić specyfikę różnych rozmów 

rekrutacyjnych. Posiadanie wiedzy odno-

śnie mechanizmów rekrutacyjnych tak 

naprawdę pozwala na większą swobodę 

działania – im więcej o czymś wiemy, 

tym mniej się tego boimy. Właśnie dlate-

go mówi się, że na rynku pracy wygrywają 

osoby, które wiedzą jak się zachować  

w poszczególnych sytuacjach.  

Przygotowania do rozmowy kwalifika-

cyjnej najlepiej zacząć od stworzenia 

dobrego Cv. To będzie nie tylko przed-

stawienie umiejętności, ale przede wszyst-

kim wizytówka, która już na wstępie wiele 

powie o nas pracodawcy. Drugim krokiem 

będzie wypisanie na kartce wszystkich 

swoich mocnych i słabych stron, najlepiej 

z przykładami. Pracodawcy zwykle proszą 

kandydatów o podanie przykładów z życia, 

które byłyby potwierdzeniem ich pozy-

tywnych cech. Często pada również py-

tanie o słabe strony. Pracodawca lub 

rekruter chce w ten sposób sprawdzić 

jak radzimy sobie z mówieniem o słabo-

ściach. Tutaj najlepiej postawić na szcze-

rość, ale taką w granicach rozsądku. To 

znaczy, że mówimy o swoich wadach, ale 

nie wchodzimy zbytnio w szczegóły. Do-

brze również dodać, że nad każdą z nich 

staramy się pracować – zostaniemy wtedy 

docenieni za uczciwe podejście do tematu.  

Kolejnym elementem jest przeanalizowa-

nie swojego dotychczasowego doświad-

czenia i swoich umiejętności. Tutaj najle-
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piej podpierać się argumentami z życia. 

Na tym etapie pracodawca może zapytać 

gdzie wcześniej pracowaliśmy, w jakich 

relacjach pozostajemy z byłym pracodaw-

cą (dobrych, złych itp.). Jeśli nie posiada-

my doświadczenia zawodowego to najle-

piej przekuć to w zaletę – osoba, która do-

piero stawia pierwsze kroki na rynku pracy 

będzie pracowała ciężej, żeby zdobyć do-

świadczenie i nauczyć się jak najwięcej. 

Warto o tym właśnie wspomnieć. 

Bardzo ważny jest ubiór. Na rozmowę 

kwalifikacyjną trzeba koniecznie ubrać się 

elegancko, biała koszula jest obowiązko-

wa. Jeśli zrezygnujemy z eleganckiego 

ubioru pracodawca może poczuć się zlek-

ceważony, a tego przecież nikt nie chce.  

Ostatnim elementem jest język i sposób 

wypowiedzi. Rozmowa kwalifikacyjna to 

sytuacja oficjalna, wymaga więc od nas 

posługiwania się językiem kulturalnym. 

Absolutnie nie może być mowy o prze-

kleństwach lub niestosownych uwagach. 

Chodzi przecież o zrobienie dobrego wra-

żenia, a co zaprezentuje nas lepiej niż kul-

tura i ogłada?  

 

Architekt kariery 
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Ciekawostki kolejowe 

Ta seria będzie poświęcona ciekawostkom ze 

świata kolei, będzie pisana w sposób zrozu-

miały dla wszystkich. W tym numerze przybli-

żę Wam historię linii kolejowej nr 4 Grodzisk 

Mazowiecki – Zawiercie znanej bardziej jako 

Centralna Magistrala Kolejowa. Jestem pewny 

że większość z Was po tej linii kiedyś jechała 

gdyż jadąc do Krakowa czy Katowic prawie 

zawsze będzie się tamtędy je-

chało. Jest to linia magistralna 

w całości zelektryfikowana  

o znaczeniu państwowym  

i międzynarodowym będąca 

częścią linii E65. Najwyższą 

prędkość z jaką pociągi po niej 

mogą jeździć to 200 km/h, nie 

obowiązuje ona jednak na całej 

jej długości. Na uwagę zasłu-

guje fakt, że nawierzchnia ko-

lejowa, rozjazdy, geometria 

toru i sieć trakcyjna jest dosto-

sowana do prędkości 250 km/h, 

zasilanie do 220 km/h, a obiekty inżynierskie 

do 300 km/h. Linia ze względu na odgałęzienia 

jest podzielona na 4 odcinki: Grodzisk Mazo-

wiecki – Idzikowice, Idzikowice – Knapówka, 

Knapówka – Psary, Psary – Zawiercie. Jak 

przystało na tak ważną linię zabudowano na 

niej czterostawną dwukierunkową samoczynną 

blokadę liniową. Na części linii funkcjonuje 

Europejski System Sterowania Pociągiem 

(ETCS) poziomu 1, obecnie w związku z przy 

 

 

gotowaniami do podniesienia prędkości do 250 

km/h są plany związane ze zmianą systemu 

ETCS na poziom 2. Na linii znajduje się 11 

stacji i 3 posterunki odgałęźne: ze stacji Gro-

dzisk Mazowiecki na linię nr 1 w kierunku 

Warszawy i Katowic, ze stacji Szeligi na linię 

nr 12 (łącznicą 575) w kierunku Łukowa, na 

stacji Idzikowice w kierunku Tomaszowa Ma-

zowieckiego i Radomia (łącznicami 574 i 573), 

ze stacji Włoszczowa Północ na linię nr 61 w 

kierunku Fosowskich (łącznicą 

572), na posterunku odgałęź-

nym Knapówka na linię 61,  

w kierunku Kielc (łącznicą 

571), na stacji Psary na linię nr 

64 (łącznicą 570) w kierunku 

Kozłowa (to tędy się zwykle 

jedzie do Krakowa), na stacji w 

Zawierciu na linię nr 1 w obu 

kierunkach, na linię 182  

w kierunku Tarnowskich Gór  

i na linię 186 w kierunku Dą-

browy Górniczej Tak to wy-

gląda obecnie, teraz odrobina 

historii.  

Budowę linii rozpoczęto w 1971 a zakoń-

czono w 1977 i w tym roku ją otwarto. 

Początkowo budowano tylko jeden tor. Już 

wtedy budowano ją aby dostosować do 

prędkości 200-250 km/h: zastosowano 

duże promienie łuków (4000m) i duże od-

ległości między osiami torów (4,5 metra). 

W planach było też wydłużenie tejże linii 

w kierunku północnym od stacji Korytów 
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aż do Gdańska z ewentualnym odgałęzie-

nie w kierunku Olsztyna, ale jak widać na 

planach się skończyło. Częściowo na linii 

zainstalowano samoczynną blokadę linio-

wą produkcji szwedzkiej, ale nie zdała ona 

egzaminu, czego efektem było ulokowanie 

na niej tymczasowo 8 posterunków odstę-

powych (dzielą szlak na odstępy zwiększa-

jąc tym samym przepustowość), teraz szla-

ki są podzielone na znacznie więcej odstę-

pów za sprawą semaforów odstępowych 

samoczynnej blokady liniowej. Rzeczone 

posterunki odstępowe w większości były 

wyposażone w urządzenia mechaniczne (!) 

ze względu na tymczasowy ich charakter 

oraz „próbę ratowania sytuacji” po niepo-

wodzeniu szwedzkiej blokady. Po zmianie 

rodzaju blokady z półsamoczynnej na sa-

moczynną posterunki odstępowe zdemon-

towano. Pierwotnie po linii poruszały się 

tylko pociągi towarowe, z wejściem roz-

kładu jazdy na lata 1984/85 pojawiły się 

dwie pary pociągów pasażerskich, to wła-

śnie te pociągi po raz pierwszy w historii 

polskich torów osiągnęły prędkość 140 

km/h (wcześniej poruszały się 130 km/h od 

1972 roku na niektórych odcinkach linii 

E20 Warszawa-Poznań). W maju 1988 

roku po linii zaczęły kursować pierwsze 

pociągi z prędkością 160 km/h. Rekordo-

wy czas przejazdu po linii osiągnięto  

w rozkładzie jazdy 2009/2010 dla połączeń 

Warszawa – Katowice i Warszawa – Kra-

ków i było to odpowiednio 2h 42 minuty  

i 2 h 45 minut. Udało się to dzięki prędko-

ści 160 km/h i zmniejszeniu postojów do 

minimum.  

Modernizację linii rozpoczęto w 1993 ro-

ku, zmieniono podkłady na strunobetono-

we i zastosowano przytwierdzenia spręży-

ste na torach szlakowych. Prace wykony-

wano wówczas najnowocześniejszymi ma-

szynami przeznaczonymi do takich czyn-

ności. Większość prac „próbnych” wyko-

nywano na odcinku Zawiercie – Psary, tam 

także najczęściej ustanawiano nowe rekor-

dy i dokonywano testów. Na uwagę zasłu-

guje fakt że od 2013 roku po linii nie mogą 

jeździć pociągi poruszające się z prędko-

ścią poniżej 120 km/h (cały ruch towarowy 

zostaje zdyskwalifikowany). Działanie 

takie uzasadniono nadmiernym zużywa-

niem infrastruktury. Przed tym ogranicze-

niem po linii poruszało się około 15 pocią-

gów towarowych na dobę. Zwieńczeniem 

modernizacji była wymiana urządzeń ste-

rowania ruchem z przekaźnikowych  

(w większości typu IZH-111) na urządze-

nia komputerowe. Pracuje się nad całkowi-

tą likwidacją przejazdów kolejowo - dro-

gowych w poziomie szyn.  

Sprzyjające warunki techniczne są od wie-

lu lat wykorzystywane w celu testów no-

wego taboru, to właśnie na tej linii Pendo-

lino osiągnęło słynne 293 km/h, ale to nie 

jedyny rekord który padł na tej linii. Te 
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stowano tu także 19WE (jeździ w War-

szawskiej SKM) oraz 31WE, ED74, EN75,  

 

 

 

ED161, ETR460 (EZT z rodziny Pendoli-

no),EU43, EU44.  

 

 
 

 

 

 
 

Maciej Bober klasa 3k  
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Kącik czytelniczy  

W tym numerze zajmiemy się cyklem 

książek fantasy autorstwa Philipa Pull-

mana o nazwie Mroczne Materie oraz 

porównaniem go z filmem Złoty Kompas 

(2007 rok) i serialem produkowanym 

przez HBO – Mroczne Materie, które 

powstały na podstawie tych książek. 

Rozpoczniemy od kwestii czysto technicz-

nych. Cykl składa się z trzech książek wy-

danych pod następującymi tytułami: Zorza 

polarna, Delikatny nóż i Bursztynowa Lu-

neta. Film Złoty Kompas przedstawia wy-

darzenia tylko z Zorzy polarnej jego tytuł 

jest związany z tytułem pierwszej książki, 

która w Stanach Zjednoczonych właśnie 

pod takim tytułem została wydana. Serial 

natomiast jest w trakcie tworzenia i doce-

lowo będzie przedstawiał cały cykl.  

W książkach następuje częściowe zaburze-

nie chronologii wydarzeń, serial wydarze-

nia przedstawia już zgodnie z kolejnością. 

Nazewnictwo odcinków pierwszego sezo-

nu serialu w dużej mierze pokrywa się  

z rozdziałami Mrocznych materii. Czytając 

książki warto zwrócić uwagę, aby były 

tłumaczone przez jedną osobę, gdyż wy-

stępują rozbieżności w nazewnictwie. To  

 

 

są wystarczające wyjaśnienia, które z pew-

nością wystarczą do wkroczenia do świata 

przedstawionego.  

 

Akcja pierwszej książki, na której się sku-

pimy w tym numerze dzieje się w równo-

ległym do naszego świecie, w którym 

wszystko jest bardzo podobne, nawet mia-

sta i ulice mają takie same nazwy, 

a elektryczność ma swój odpowiednik. Jest 

jednak pewna różnica… Dusze ludzi są 

ucieleśnione w postaci zwierzęcia - dajmo-

na. Cechy ludzi odzwierciedlane są przy 

pomocy stereotypowych związków np. 

osoba sprytna, przebiegła będzie miała 

dajmona lisa.  

Na początku poznajemy główną bohaterkę 

Lyrę Belacquę – jedenastoletnią mieszkan-

kę Kolegium Jordana w Oksfordzie, która, 

jak się na początku dowiadujemy, jest sie-

rotą. W Oksfordzie znajduje się odkąd pa-

mięta, tam bawi się i „uczy”, pragnie poje-

chać na północ i pomóc swojemu wujowi 

Lordowi Asrielowi w badaniach, ten jed-

nak uparcie odmawia. Nauka w jej przy-

padku to zbyt wiele powiedziane, jest ra-

czej psotnicą, która regularnie „urozmaica” 

życie akademikom. W Oksfordzie także 

poznaje swojego przyjaciela i kompana do 

zabaw i psot – Rogera Parslowa, który jest 

pomocnikiem w kolegialnej kuchni. Pew-
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nego dnia do Kolegium Jordana przybywa 

Marisa Coulter, dzieje się to w czasie, gdy 

już od pewnego czasu w różnych miej-

scach znikają dzieci. Pani Coulter,  

w związku z pragnieniami Lyry, obiecuje 

zabrać ją na północ, jako jej osobistą asy-

stentkę, zgadza się także zabrać ze sobą 

Rogera. Ten jednak z nimi nie pojedzie, 

noc przed wyjazdem znika właśnie Roger, 

noc przed wyjazdem! Podczas jednej  

z zabaw przysięgli sobie, że jeżeli któryś 

zniknie, to ten drugi znajdzie go za wszel-

ką cenę – w końcu na tym polega przyjaźń. 

Tak zaczyna się niezwykła historia, która 

zajmie trzy tomy!  

Przez długi czas był problem z dostępno-

ścią w Polsce przetłumaczonych książek, z  

 

 

 

 

tego też powodu zacząłem od obejrzenia 

Złotego Kompasu. I nie żałuję. To utwo-

rzyło mi obraz postaci i całego świata. 

Dzięki temu podczas czytania książek już 

miałem pewne wyobrażenie. Po przeczyta-

niu książek obejrzałem pierwszy sezon 

serialu. Teraz, podczas pisania tego artyku-

łu, wielokrotnie musiałem sprawdzać czy 

pewne sceny były przedstawione w filmie, 

gdyż książka jest napisana w taki sposób, 

że wszystkie wydarzenia możemy sobie 

bardzo dokładnie wyobrazić i zrozumieć 

postępowanie bohaterów. Tekst jest bardzo 

przyjemnie napisany, szybko się czyta  

i gdy historia się już kończy, szkoda jest, 

że była taka krótka (w sumie 1100 stron). 

Gorąco polecam przeczytać lub chociaż 

obejrzeć film i serial.  

 

Fan Fantasy  
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Czas pandemii – jak sobie z nią    

radzą nasi uczniowie? 

 

Ja z racji tego, iż od dłuższego czasu już 

interesuję się elektroniką, po części pro-

gramowaniem, a także graniem, nie mia-

łem problemu z wyborem zajęcia na nad-

miar wolnego czasu. Poświęciłem go  

w większości na granie w gry komputero-

we z bratem, lub z młodszym rodzeństwem 

na konsoli. Mimo to nie zapominałem  

o ruchu fizycznym, z racji tego, że mamy 

dosyć duży ogród za domem, wykorzysta-

łem go, aby pobyć na świeżym powietrzu 

bawiąc się oraz uprawiając różne sporty. 

Jednak wiadomo, że gdy już robi się ciem-

no za oknem, ciężko jest ujrzeć cokolwiek 

na podwórku. Nie zawsze też nachodzi 

mnie ochota na granie. Wtedy z pomocą 

przychodzą książki , lub przeróżne artyku-

ły czy gazetki, na przykład "Świat Wie-

dzy". 

Cyryl  

Ja wcześniej głównie siedziałem w domu i 

grałem albo oglądałem filmy, ale nie czu-

łem się z tym dobrze. Myślę, że wszyscy 

wtedy zauważyli, że takie siedzenie w do-

mu jest kiepskie. Tym razem chcę te czas 

wykorzystać lepiej. Staram się trochę pro-

gramować, w miarę regularnie rozmawiać 

ze znajomymi albo obejrzeć z rodzicami 

coś, co nie jest kolejnym głupim filmem. 

Myślę, że teraz „siedzenie w domu” wy-

chodzi mi dużo lepiej. 

Adam  

Przez naukę zdalną mam dużo więcej 

obowiązków i już nie mogę robić tego, co 

robiłem wcześniej. Miejsca, do których 

wcześniej chodziłem z kolegami są za-

mknięte, więc spotykamy się u każdego  

z nas w domu, żeby nie stracić kontaktu ze 

sobą. Myślę, że radzę sobie z pandemią bo 

mam przyjaciół, którzy o mnie cały czas 

pamiętają, piszą i dzwonią.  

Piotr 

Chciałbym lepiej spędzać czas w domu, ale 

jestem miłośnikiem gier i głównie tym się 

zajmuje. Liczę na to, że będę tak dobry 

dzięki temu, że kiedyś będę na tym zara-

biał. Dzięki grom cały czas mam kontakt z 

kumplami i wiem co u nich słychać. Wię-

cej czasu spędzam też z rodzicami, co oka-

zało się być fajne.  

Kacper  

 

 

 


