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Jeszcze niedawno byliśmy jedynie grupką pomysłowych 
ludzi, mających lekkie pióra, własne zainteresowania i 
wizje czasopisma, które trzymasz w ręku. Teraz jesteśmy 
zorganizowaną redakcją, każdy z nas zna swoje miejsce i 
obowiązki, wiele się nauczyliśmy.

Zapraszamy do współpracy wszystkich, którzy widzą 
problemy otaczającego nas świata, są dobrymi 
obserwatorami i nie boją się słowa pisanego.
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ŚWIAT W OBLICZU WOJNY NA UKRAINIE

 Kiedy 24 lutego 2022 roku wybuchła wojna na Ukrainie, świat stanął w miejscu. Nie 
było wiadomo, co będzie dalej. Każdy zadawał sobie pytanie, jak potoczą się losy wojny, 
która ma miejsce za wschodnią granicą Polski. 

 Dziś obserwujemy wojnę już ponad 3 miesiące. 
Docierają do nas informacje z różnych stron, warto 
w e r y  k o w a ć  n o w e  w i a d o m o ś c i ,  a b y  u n i k a ć 
rozpowszechniania fake-newsów. Bardzo ważną 
umiejętnością w analizie sytuacji koniecznie trzeba czytać 
i n f o r m a c j e  z  r ó ż n y c h ,  o b i e k t y w n y c h  a g e n c j i 
informacyjnych.
 Od pierwszych dni inwazji Ukrainki i Ukraińcy stawiają 
czoła nowej rzeczywistości, jaka ich spotkała. Świat obiegły 
zdjęcia cywilów, którzy chcą pomóc żołnierzom ukraińskim 
i samodzielnie przygotowują najprostszą w skonstruowaniu 
broń -  koktaj l  Mołotowa. Ponadto wiele fabryk 
i przedsiębiorstw momentalnie zmieniło linię produkcji i tu 
przykładowo browar we Lwowie zaczął masowo 
produkować koktajle Mołotowa
Wojna na Ukrainie doprowadziła do kryzysu uchodźczego 
w Środkowej Europie. Sami zauważamy, że w ostatnim 
czasie częściej słyszymy język ukraiński. Z rozpoczęciem 
działań wojennych tysiące Ukraińców skierowało się do 
zachodnich granic swego państwa. Już pierwszego dnia 
koniktu na przejściach granicznych z Polską, Słowacją, 
Węgrami, Mołdawią i Rumunią powstały kolejki pojazdów
 i pieszych. Większość uchodźców to kobiety i dzieci. 

W związku z wprowadzeniem stanu wojennego, mężczyzn obywatelstwa ukraińskiego 
w wieku od 18 do 60 lat obowiązuje zakaz wyjazdu z kraju. W Poznaniu jest duży odsetek 
osób z statusem UKR, czyli osób z Ukrainy.  Ministerstwo Edukacji i Nauki udostępniło dane, 
z których wynika, że na 4 kwietnia około połowa z tych dzieci rozpoczęło już naukę w 
polskich szkołach i przedszkolach. Uczy się u nas 160 tys. ukraińskich dzieci, co stanowi 
około 2,6% wszystkich uczniów i przedszkolaków w Polsce. Prawie w każdej klasie jest choć 
jedna osoba pochodzenia ukraińskiego. Naszym obowiązkiem jest zaopiekować się 
i pomóc nowej koleżance czy koledze w funkcjonowaniu w nowym środowisku. Czasami 
zwykłe: “Jak się masz?” będzie znaczyć dużo, dla osoby, która może jest zdezorientowana, 
wystraszona. Jest to zarówno dla nas, ale przede wszystkim dla nich nowa sytuacja. 
Inwazja Rosji na Ukrainę niesie za sobą również poważne skutki gospodarcze. Unia 
Europejska objęła Federację Rosyjską sankcjami gospodarczo-politycznymi. 
Przedstawiciele USA i UE zapowiedzieli wprowadzenie kolejnych pakietów sankcji, o co 
apelowały również ukraińskie władze. Pakiet sankcji utrudniających prowadzenie handlu 
międzynarodowego rozliczanego w dolarach i funtach wprowadziły Stany Zjednoczone 
oraz Wielka Brytania. Wśród sankcji znalazły się też takie kwestie jak odłączenia rosyjskich 
banków od systemu SWIFT, utrudnienie działalności rosyjskiego banku centralnego czy też 
zamknięcie przestrzeni powietrznej dla rosyjskich samolotów. Do różnego rodzaju działań 
podejmowanych przez USA, UE i Wielką Brytanię jeszcze w lutym 2022 dołączyła także 
Kanada, Szwajcaria i Japonia. 
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Wprowadzenie sankcji wywołało m.in. wstrzymanie pracy rosyjskiej giełdy, gwałtowne 
zwiększenie obrotu gotówkowego, załamanie się kursu rubla.W marcu 2022 Rosja stała się 
najbardziej obłożonym sankcjami krajem na świecie, wyprzedzając Iran i Koreę Północną.

 Niestety wojna, każda wojna, niesie za sobą straty w ludziach. Już w marcu 2022 świat 
obiegły dramatyczne zdjęcia pokazujące masakrę na cywilach, której dokonała armia 
rosyjska w Buczy. W masakrze zamordowano ponad 400 nieuzbrojonych ukraińskich 
cywilów. Masakra została odkryta i podana do publicznej wiadomości, po wycofaniu się 
wojsk rosyjskich w dniu 29 marca 2022 roku. W miejscowościach pod Kijowem, które 
opuściły wojska rosyjskie, znalezione zostały setki ciał cywilów. Wiele śladów wskazuje, że 
dokonano ich egzekucji. Symbolem dokonanych zbrodni jest miasto Bucza. Odkryto tam 
zbiorowe groby, w których pogrzebano 280 cywilów. Część z nich miała związane za 
plecami ręce. Jeden z grobów znajdujący się w Buczy zawierał 57 ciał. W samej Buczy 
znaleziono ok. 320 ciał. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy zwróciło się do 
Międzynarodowego Trybunału Karnego na Ukrainie o wysłanie śledczych do Buczy i innych 
wyzwolonych obszarów obwodu kijowskiego. Minister spraw zagranicznych Dmytro 
Kułeba wezwał także inne grupy międzynarodowe w celu zebrania dowodów. 4 kwietnia 
Ursula von der Leyen przeprowadziła rozmowę telefoniczną z Wołodymyrem Zełenskim 
i zapowiedziała, że Unia Europejska może skierować na Ukrainę zespoły śledcze, które 
podejmą współpracę z ukraińską prokuraturą oraz zapewnią wsparcie nansowe 
i techniczne podczas dochodzenia
 Po ataku Rosji na Ukrainę wiele przedsiębiorstwo zdecydowało się zakończyć 
działalność na terenie Federacji Rosyjskiej. Do przykładowych przedsiębiorstw, które 
zakończyły działalność bądź ją zawiesiły ze względu na wojnę i bezpodstawny atak na 
Ukrainę należą: Disney, Sony i Warner Bros, które wstrzymały premiery kinowe w Rosji. 
Sprzedaż pojazdów i części do Rosji zawiesił Mercedes, Jaguar, Ford, BMW, Chevrolet, 
Cadillac, Toyota, Volvo i wiele innych.  Z rm technologicznych sprzedaż lub dostawy 
produktów do Rosji zawiesiła Nokia, HP, Dell, AMD, Intel, Apple, Lenovo. Możliwość 
transakcji w Rosji lub z rosyjskimi bankami objętymi sankcjami zablokowała Visa, 
MasterCard, PayPal oraz Paysera. Mimo początkowych zaprzeczeń o wycofaniu się 
z rynków rosyjskich przez rmę Coca-cola ostatecznie doszło do zaprzestania działalności 
na terenie Rosji. 
 Konsekwencją wojny rosyjsko-ukraińskiej były również protesty, które odbyły się wielu 
krajach na świecie. Demonstracje odbywały się m.in. w Polsce, Niemczech, USA, 
Czechach i Kanadzie. Co ciekawe wśród samych Rosjan poparcie dla inwazji na Ukrainę 
również nie jest stuprocentowe. W Rosji głównymi ośrodkami manifestacji antywojennych 
były Moskwa i Petersburg. Według medialnych doniesień zatrzymano wówczas ponad 15 
000 osób. 
 Wojna na Ukrainie to przykład niepotrzebnego koniktu wywołanego aspiracjami 
jednego człowieka. W XXI wieku w Europie nie było jeszcze tak poważnego koniktu, który 
raz na zawsze zmieni świat. Teraz jest czas, aby mocarstwa światowe opowiedziały się po 
stronie suwerenności i prawdy. Świat musi jak najszybciej doprowadzić do zakończenia 
działań wojennych na terenie niezależnego i niepodległego państwa. Jedność 
w działaniu przyniesie zamierzone skutki.  
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MANUFAKTURA SŁOWA
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Kornelia Borzymowska

 Mam na imię Kornelia. Chodzę do klasy 2e, jest to klasa o prolu teatralno-lmowym. 
Mam wiele zainteresowań m.in. teatr, ASG, kolekcjonuję broń ale także w wolnym czasie 
piszę. Zdarza się tak, że czasami natłok naszych myśli nie pozwala “normalnie” 
funkcjonować. Przelewając je na papier, łatwiej mi jest poukładać je sobie w głowie. 
Poprzez wiersze łatwiej mi jest wyrazić siebie oraz swoje uczucia. Pisanie jest dla mnie formą 
regeneracji umysłu taką samą jak np. pójście na strzelnicę. Każdy z moich wierszy dotyczy 
jednej osoby, którą miałam okazję poznać w życiu i w jakimś większym lub mniejszym 
stopniu stała się jego częścią. Postanowiłam więc, że spróbuję swoich sił w wojewódzkim 
konkursie literackim pod tytułem “Manufaktura Słowa”. W tegorocznej, VIII edycji tego 
konkursu udało mi się zdobyć wyróżnienie w kategorii poezji. Na konkurs wysłałam łącznie 
trzy wiersze. Jako ciekawostkę dodam, że jeden z nich powstał w nocy kiedy się 
przebudziłam, jakoś koło 4 rano, co udowadnia, że każdy o każdej porze, pisać może. :)

KONIEC

Zapomnieli postawić kropkę
na końcu ich znajomości.
Nie potrafili bowiem tak po prostu 
wyłączyć uczuć.
Rozeszli się w dwie różne strony,
nie mając pewności czy postępują słusznie.
Stworzyli razem piękną historię
lecz wspólny koniec nie był im pisany.
Ich podejście się zmieniło.
mijając się bez słowa 
stali się dla siebie obcy
w głębi duszy mając nadzieję
że jeszcze będzie jak dawniej. 



WEWNĘTRZNE ROZDARCIE

Stoję sama nad przepaścią.
Wokół cisza i pustka.
Rozdarta między rozumem a sercem. 
Życiem a śmiercią.
Nie mogę się ruszyć
Muszę coś zrobić.
Wołam do ciebie.
Nie ma odzewu.
Nawet najmniejszego szelestu. 
Próbuję znowu.
Jednak nie mogę wydobyć z siebie żadnego dźwięku.
A przecież jesteś.
Czuję twą obecność.
wiem, że jesteś blisko.
próbuję Cię dotknąć
nie mogę.
Rzucam się w przepaść.
Lądując w otchłani.
To właśnie ta przepaść zostanie między nami
już na zawsze.
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KOS
Magdalena Młynarz

 Kosa można w Polsce spotkać o każdej porze roku w lasach, zaroślach, parkach, 
ogrodach. Samiec jest cały czarny, ma żółty lub pomarańczowy dziób oraz żółtą obrączkę 
wokół oka. Samica nie jest czarna, tylko ciemnobrązowa, z ciemnymi kreskami na gardle 
i plamistą piersią oraz ciemnym dziobem. Pióra Kosa są matowe, pozbawione połysku.
 Kos po ziemi porusza się podskokami lub szybko biegnie po czym zastyga 
w bezruchu. Głośny szelest liści odrzucanych na boki kojarzy mi się zawsze z Kosem – lubi 
w nich szukać dżdżownic i owadów. Kosy często mylone są ze Szpakami, ale Szpaki można 
spotkać w większych grupach, a Kosy nie tworzą stad. W sezonie lęgowym są bardzo 
terytorialne i przeganiają konkurentów ze swojego rewiru.
 Kos, choć powściągliwy w upierzeniu, śpiew ma bardzo urozmaicony, choć 
melancholijny - głośny, melodyjny, o etowej barwie.
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Samiec wybiera sobie jakiś eksponowany punkt, z którego śpiewa - szczyt drzewa lub dach 
budynku. Koncertuje najchętniej o świcie i wieczorem.
Gniazdo zakłada w krzewach, żywopłotach, niezbyt wysoko nad ziemią. Wylepia je 
próchnicą i szczątkami roślin.
Ciekawostką może być to, że Kos to ptak narodowy Szwecji.

WYPLUWKI

Wypluwki to niestrawione części 

pokarmu, które ptak wydala 

przez  otwór  gębowy.  N ie 

wszystk ie ptaki  produkują 

wypluwki. Niedawno podczas 

obserwacji śpiewającego Kosa 

zauważyłam że w przerwach 

między trelami, coś wypluwał. 

To właśnie była wypluwka.

pan Kos

pani Kos
Ptasie głosy i śpiew

Dlaczego ptaki śpiewają? Warto 

się nad tym zastanowić przy 

okaz j i  omawian ia tak iego 

śpiewaka, jakim jest właśnie Kos. 

Na pewno nie dlatego, żeby 

n a m  m i ł o  p ł y n ą ł  c z a s . 

Generalnie ptaki wydają dwa 

rodzaje dźwięków. Samce 

i samice odzywają się głosami 

a l a r m u j ą c y m i 

i  porozumiewawczymi, gdy 

z a g r a ż a  i m  j a k i e ś 

niebezpieczeństwo, lub aby przekazać sobie jakąś informację. Dźwięki te są z reguły 

krótkie i proste. Natomiast śpiew to domena samców, choć czasami samice dołączają 

do samców i śpiewają razem. Śpiew ptaka jest dużo bardziej skomplikowany, dłużej trwa 

i ma dwie funkcje – informuje o zajęciu terytorium, czyli wysyła sygnał do swoich 

konkurentów, żeby trzymali się od tego miejsca z daleka i służy przywabieniu samicy.

Wszystkich zainteresowanych ptakami 
zapraszam do mojego zespołu 
ornitologicznego ducks & doves na 
Teams. ENJOY THE BIRDS!
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KREATYWNY SAMORZĄD 
UCZNIOWSKI

Zuzanna Wojdecka

 Samorząd Uczniowski wykazuję się zaangażowaniem oraz dzieli się swoją pozytywną 

energią z resztą szkoły po przez realizację swoich niesztampowych pomysłów. Między 

innymi to właśnie dzięki nim został odnowiony dziedziniec szkolny. Teraz każdy może 

spędzać na nim przerwy z przyjaciółmi na świeżym powietrzu. Teren ten został oczyszczony, 

a dookoła zasadzono nowe rośliny wraz z kolorowymi kwiatami w donicach. Oprócz tego, 

aby zapewnić wygodę uczniom oraz nauczycielom, samorząd wpadł na dość ciekawy 

pomysł siedzisk wykonanych z opon, co nie tylko jest oryginalne, ale również ekologiczne, 

ponieważ opony te były uzyskane z recyklingu. Dodatkowo zostały one pomalowane na 

różne barwy, co nadaje radosny nastrój. Na jednej ze ścian dziedzińca powstało piękne 

grafti autorstwa Darii Banaszak oraz aby zapewnić rozrywkę i móc jakoś ciekawie spędzić 

wolny czas, został zakupiony betonowy stół do tenisa stołowego.
Poza dziedzińcem było można zauważyć również pewne zmiany wewnątrz szkoły. 

Otóż na schodach pomiędzy piętrami zostały wymienione nalepki, które zawierają miłe 

hasła na poprawę humoru oraz chociażby wzory matematyczne, które z pewnością 

każdemu się przydadzą. Oprócz tego, iż wygląda to bardziej estetycznie to jest 

bezpieczniej, ponieważ zostały przyklejone świeże spowalniacze, dzięki czemu nawet tym 

niezdarnym, nie będzie groźne poślizgnięcie się. 
Nasz samorząd uczniowski dba również o rozrywkę dla każdego w XLO. 21 Marca jak 

niektórzy z was mogą pamiętać, został zorganizowany No Backpack Day, aby urozmaicić 

ten dzień każdy miał za zadanie ubrać się w stylu lat 80 XX wieku. Wielu uczniów było 

pomysłowych i pojawili się między innymi z wózkiem sklepowym, mikrofalówką, czy 

chociażby ze zderzakiem samochodowym. Stroje były również niczego sobie a w 

szczególności pani Pauliny Nuckowskiej i pana Artura Przybylaka, które zrobiły furorę. 

Z pewnością wielu z nas dobrze się bawiło.
Jednak na tym nie koniec zabawy. Dzień dziecka, czyli 1 czerwca był dniem 

tematycznym „like a STAR”. Każdy miał za wyzwanie przebrać się za swojego ulubionego 

idola, w ramach nagrody było można dostać +20pkt do zachowania. Aby jeszcze bardziej 

ubarwić ten dzień możliwe było wylosowanie bonu, który mógł się okazać skuchą lub 

powodem do radości. Do wygrania były między innymi; słodkości, gadżety, szczęśliwy 

numerek, czy nawet podpowiedź przy odpowiedzi i wiele więcej.
Jako iż do naszej szkoły w ostatnim czasie dołączyli nowi uczniowie z Ukrainy to 

również i dla nich samorząd wykazał się troską i zachęca z całego serca do wzięciu udziału 

w zbiórce międzyszkolnej artykułów pierwszej pomocy dla Charkowa, aby wesprzeć 

naszych nowych kolegów i koleżanki. 
Miejmy nadzieję, że ich zapał i kreatywność zostaną z nami na dłużej, a pobyt 

w szkole okażę się nie lada zabawą.
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NAUKA W SŁUŻBIE MEDYCYNY
Weronika Krause

 Biologia i chemia to, oczywiście poza przedmiotami szkolnymi, bardzo ważne 
dziedziny nauk, mające ogromne znaczenie w funkcjonowaniu świata. Rewolucjonizują 
dzisiejszą medycynę w praktycznie wszystkich jej aspektach. Dzięki tym właśnie 
dziedzinom, na rynku pojawiają się nowe i lepsze leki, doskonalone są metody diagnostyki i 
prewencji ale również sposoby leczenia.

 Aby przybliżyć znaczenie biologii i chemii naszej szkolnej społeczności, pani Adriana 
Graczyńska-Gubała oraz pan Łukasz Steczko zorganizowali konkurs dydaktyczno-
plastyczny o haśle przewodnim ”Biologia i Chemia w służbie medycyny”.

Dużym zaskoczeniem dla organizatorów było wielkie zainteresowanie konkursem uczniów 
również spoza klas o prolu biologiczno-chemicznym. Dostarczono wiele estetycznych 
oraz interesujących plakatów. Niezwykle trudna decyzja należała do komisji, które z nich 
umieścić na podium.

Ostatecznym wynikiem, pierwsze miejsce zdobyła Agnieszka Malinowska z klasy 1d 
przedstawiając na swoim plakacie zastosowanie biologii w kryminalistyce. Poruszyła 
kwestie medycyny sądowej, rozpoznawania śladów biologicznych oraz antropologii, które 
przybliżymy w jednym z następnych artykułów.

Na miejscu popełnionego przestępstwa, liczy się każde włókno, plama czy kurz. Technicy i 
laboranci są w stanie, na podstawie markerów ludzkich i innych, rozpoznać sprawcę, 
powiedzieć gdzie wcześniej był czy nawet określić jego wiek, a to wszystko zależy od 
znalezionych śladów.

Badane są miedzy innymi włosy, krew czy ślady nasienia, ale liczy się również analiza 
glebowa, mikrobiologia czy entomologia.

Dzięki tym metodom określimy, jaki czas minął od zgonu do znalezienia zwłok, czy ciało 
zostało przeniesione czy nie ale i tożsamość gwałciciela. Sceny oglądane przez nas w 
kryminalnych serialach mimo iż czasem przesadzone, mają swoje oparcie w nauce i 
autentycznych metodach.
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DRUŻYNA SZPIKU
Weronika Krause

W nawiązaniu do szeroko zakrojonych działań dotyczących kampaniii Drugie Życie 

zaiteresowaliśmy sie działąjącą na terenie Poznania Drużyną Szpiku. W tym celu 

przeprowadziliśmy wywiad z panem Stanisławem Furmaniakiem, wieloletnim dzsiałaczem 

tej organizacji.

Skąd się wzięła w Panu chęć do pracy na rzecz Drużyny Szpiku?

Działalność społeczną mam chyba we krwi (śmiech). Jak tylko pamiętam od zawsze 

angażowałem się w pomoc na rzecz innych. Jeśli chodzi o Drużynę Szpiku – to był rok 2012, 

przygotowywałem wówczas artykuł o odwiedzinach, właśnie przez Drużynę Szpiku, dzieci 

przebywające na onkologii dziecięcej Szpitala Klinicznego im. K. Jonschera w Poznaniu. 

W trakcie rozmowy z Dorotą Raczkiewicz, prezes Fundacji Anny Wierskiej Dar Szpiku samo 

wyszło, że może, oprócz opisywania o ich wizytach w szpitalu, dołączę do Drużyny Szpiku. 

I tak minęło 10 lat od kiedy w niej działam.

Jakimi działaniami zajmuje się Pan w tej organizacji?

Lubię rozmawiać z ludźmi, pomagać w rozwiązywaniu ich problemów. Stąd też 

systematycznie odwiedzam dzieci przebywające na onkologii przy ul. Szpitalnej 

w Poznaniu. Od niedawna chodzę także do Wielkopolskiego Centrum Zdrowia Dziecka 

w Poznaniu, tam odwiedzam dzieci, które są leczone na Oddziale Dzieci Starszych II. 

Oprócz tego często bywam w szkołach – średnich i podstawowych z projektem „Podziel się 

życiem”, który ma na celu edukację dzieci i młodzieży. Prolaktyka jest bardzo ważna, nie 

boli i prawie nic nie kosztuje. Systematyczne badanie się, wykonywanie morfologii może 

nas uchronić przed poważnymi konsekwencjami zdrowotnymi. Ci, którzy są pełnoletni i nie 

mają przeciwwskazań mogą, a wręcz powinni, oddawać krew i zarejestrować się w bazie 

potencjalnych dawców szpiku.

Jak ocenia Pan zaangażowanie młodzieży w tę tematykę? Jakie znane osoby 

wspomagają pracę Drużyny Szpiku?

Młodzież – to fantastyczni, kreatywni i otwarci ludzie. Mają coraz większą wiedzę na temat, 

o którym rozmawiamy. Sami zauważają, że regularne badania są bardzo ważne. Zwracają 

też uwagę na zdrowe jedzenie i aktywność zyczną, które są istotne w prolaktyce 

prozdrowotnej. Angażują się w szkolne akcje, wolontariat. Dla mnie jest to budujące. A co 

do znanych osób, jest to bardzo duża grupa znanych m.in. aktorów, piosenkarzy, 

sportowców, wśród nich: Kasia Bujakiewicz, Magda Kumorek, Joanna Brodzik, Kasia Wilk, 

Sylwia Grzeszczak, Magda Steczkowska, Sylwia Majdan, Szymon Ziółkowski, Damian 

Wrzesiński, Marcin Urbaś, Piotr Reiss, Mezo, Liber, Krzysztof Antkowiak… I wiele, wiele innych 

osób. Nie sposób ich wszystkich wymienić.



Na czym polega praca wolontariusza w Drużynie?

Powracamy do normalności po pandemii. Organizowanych jest coraz więcej wydarzeń,

w których udział bierze Drużyna Szpiku. Sama też organizuje wiele akcji m.in. Bieg dla 

onkoludków, Metamorfozy mam dzieci chorych onkologicznie. Pomaga też Domowi 

Samotnej Matki, Domom Dziecka, wspiera też dzieci, które są leczone na oddziale 

onkologii w szczecińskim szpitalu. Tego jest tak dużo, że zawsze potrzeba wolontariuszy, bez 

nich wiele rzeczy by się nie udało. Ważne jest, aby w miesiącu przeznaczyć chociaż kilka 

godzin swojego czasu na działania społeczne. Jest tak szeroki wybór możliwości pomocy, 

że każdy znajdzie swoje miejsce w Drużynie Szpiku.

Jak poradzić sobie z odejściem pacjenta, któremu nie udało się pomóc?

To jest trudne pytanie i nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Każdy człowiek jest inny. Na swój 

sposób przeżywa ból po odejściu swojego bliskiego. To, co my możemy zrobić, to być obok 

i w razie potrzeby podać swoją dłoń, przytulić, wspólnie pomilczeć czy porozmawiać. Tylko 

tyle i aż tyle.

Jak ważne jest nagłośnienie tego tematu?

Na białaczki (nowotwory krwi) chorują zarówno dzieci, jak i dorośli. Część z nich będzie 

musiała mieć przeszczep szpiku. Dlatego tak ważne jest aby jak najwięcej osób 

dowiedziało się na czym polega oddanie szpiku, jakie są metody jego oddania i kto może 

zostać dawcą. Ale najpierw trzeba się zarejestrować we wspomnianej bazie. Natomiast 

jeśli chodzi o krew, jej zawsze brakuje, a przecież ona jest niezbędna. To dar życia, który 

może wyprodukować tylko człowiek. Dlatego trzeba zachęcać wszystkich, którzy mogą, 

aby ją cyklicznie oddawali. I o tym wszystkim - od 14 lat działalności - mówi Drużyna Szpiku.

W następnym numerze przedstawimy relację z warsztatów dla klas o prolu biologiczno-

chemicznym z panem Furmaniakiem.
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PETRA DVORAKOVA „WRONY”
Kacper Dymek

Jeśli miałbym komuś polecić książkę przedstawiającą poważne problemy w rodzinie, to

z pewnością wybrałbym właśnie tę powieść.

  Autorka książki jest czeską pisarką i scenarzystką. Ukończyła szkołę medyczną, 

następnie studiowała lozoę. Zmagała się z anoreksją, o której napisała autobiograczną 

książkę „Jestem głodny”. Powieść „Wrony” ukazała się w 2020r. 

  Główna bohaterka, Basia, przedstawiona jest w rodzinie jako tzw. „gorsze dziecko”. 

Jest gnębiona psychicznie przez matkę, nie czuje  się komfortowo w normach, które jej 

narzuca, a które spełnia idealna i kochana siostra. Gdy przy napiętej sytuacji rodzicom 

puszczały nerwy, Basia stawała się oarą przemocy zycznej. Najsmutniejsze w tym  

wszystkim jest to, że bohaterka nie jest świadoma powagi sytuacji, myśląc, że wszystko jest 

w jak największym porządku i przemocy również doświadczają inne koleżanki ze szkoły. Jest 

niedocenioną artystką, pełną kompleksów i traum, wywołanych również nieprzyjemnymi 

sytuacjami z ojcem, który ją molestował.

  Ciekawym zabiegiem było zastosowanie wielu perspektyw, dzięki czemu 

wchodzimy w myśli poszczególnych bohaterów, znając uzasadnienie konkretnych 

czynów. W książce przeplata się również wątek wron, zasiadających na drzewach przy 

oknie Basi. Zastraszana bohaterka, która wchodziła w dorosłe życie, obserwując zmiany 

swojego organizmu, musi zmierzyć się z brakiem wsparcia w domu. 

Zakończenie zapiera dech w piersiach i nakłania do reeksji. 

  Jestem gotów polecić tę książkę każdemu, szczególnie nastoletnim  czytelnikom. 

Pomaga ona zauważyć niepokojące sytuacje, które mogą okazać się poważnymi 

problemami. Niestety rodziny, jak ta opisana w książce Petry Dvorakovej, są wśród nas, 

a temat przemocy domowej należy nagłaśniać. Może ona również uświadomić dorosłych 

o błędach w wychowaniu, które robili nieświadomie i które miały wyniszczające skutki dla 

ich dzieci.
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Bandersnatch- lm, w którym 
widz ma kontrolę.

Patrycja Smolarek

 Filmy interaktywne już od dawna cieszą się dużą popularnością. W takich lmach 

widz ma wpływ na przebieg fabuły i co najważniejsze na jego koniec. Platforma Netix

wyprodukowała już kilka takich ekranizacji, jednak w większości są one przeznaczone 

dladzieci. Wyszła jednak z inicjatywą wypuszczenia lmu przeznaczonego dla starszej 

grupywiekowej. W grudniu 2018 roku premierę miał lm- (pochodzący z uniwersum 

Czarnego Lustra) “Bandersnatch”.

 Bandersnatch to bardzo trudny lm do recenzji. Jako interaktywne doświadczenie

przechodziłam przez to już 3 razy i za każdym razem miałam inne zakończenie, które 

całkowicie odrzuca moją początkową opinię o tej 90-minutowej przygodzie z wyborem 

własnego losu. Czasami jest to dość sprzeczne i w zależności od dokonanych wyborów 

i otrzymanych zakończeń, twoje doświadczenie z Bandersnatch, może wahać się od 

doskonałego do bardzo słabego. Mimo to, jeśli chodzi o projekt i pomysły tematyczne, nie 

można zaprzeczyć, że Netix naprawdę przebiłł interaktywność tego pomysłu i przesunął 

granice tego, co jest możliwe w tym medium. Bandersnatch dostarcza również tych 

cudownie mrocznych wibracji Black Mirror.

 Wyjaśnianie historii w każdym szczególe byłoby złą przysługą, ale ogólne założenie 

dotyczy obiecującego programisty komputerowego (Stefana Butlera), który próbuje 

sprzedać swoją grę przygodową typu „wybierz dla sam” prestiżowej rmie zajmującej się 

grami komputerowymi. W miarę jak staje się coraz bardziej pochłonięty projektem, 

rzeczywistość i wirtualny świat rozmywają się wraz z pęknięciem czwartej ściany, pętlami 

narracji i wynikającymi z tego wyborami, które mocno wpływają na fabułę. To, jak daleko 

w dół króliczej nory znajdzie się twoja postać, zależy wyłącznie od ciebie – widza.

 W kluczowych momentach na ekranie wyświetlają się opcje, a zegar odliczający 

zachęca do dokonywania instynktownych wyborów. Zaczyna się łatwo, wybierając 

następną płytę do odtwarzania na magnetofonie lub ulubione płatki zbożowe, po czym 

następuje rozgałęzienie i pojawiają się trudne wybory, które drastycznie zmieniają 

narrację. 

 To prowadzi do rdzenia tematycznego odcinka, który obraca się wokół wolnej woli 

lub jej braku. Jest tu kilka wdrożonych pomysłów, a prowokujące do myślenia koncepcje 

dotyczące rzeczywistości, wyborów i systemów kontroli są naprawdę dobrze rozwinięte 

podczas całej przygody. Jeśli chodzi o rzeczywistą jakość narracji, to, ile z tego zyskasz, 

będzie całkowicie zależne od tego, jak dokładnie zanurzysz się w tę przygodę i ile czasu 

poświęcisz na ponowne odtworzenie tego, aby zobaczyć wszystko, co Bandersnatch ma 

do zaoferowania.

Na tym polega największy problem z tym lmem.
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Dla niektórych może to być prosta przygoda, pełna wszystkich zwykłych tropów 

i pomysłów Black Mirror, z naprawdę dokładną, prowokującą do myślenia fabułą w jej 

sercu. Dla innych Bandersnatch będzie gorzej odebrany, w zależności od dokonanych 

wyborów, tego, jak bardzo poznasz koncepcje i zakończenie, które otrzymasz. Nie 

zdradzając niczego, wydaje się, że istnieje co najmniej 14 lub 15 małych zakończeń, od 

szokujących po obojętne, a nawet rozczarowujące. Ta mieszanina wyborów jest 

częściowo powodem, dla którego Bandersnatch jest tak trudny do zrecenzowania.

 Problem z historią z wieloma zakończeniami polega na tym, że po drodze na pewno 

pojawią się niesatysfakcjonujące. Bandersnatch pragnie również popchnąć cię 

z powrotem na właściwą oś czasu, a niektóre wybory prowadzą do absolutnie żadnej 

różnicy w wyniku.

Wczesne dokonanie złego wyboru resetuje pętlę i zmusza do wybrania innej opcji. Później 

niektóre pętle powtarzają się raz za razem, dopóki nie wybierzesz opcji, którą lm zamierza 

zrobić, prowadząc do jednego „prawdziwego” zakończenia lub odchyleń od tej ścieżki, 

które prowadzą do końcowych napisów końcowych.

 Mimo to Black Mirror: Bandersnatch to bardzo interesujący eksperyment, który 

prawdopodobnie zyskał duży rozgłos i uznanie krytyków za swoją innowacyjność i wiele 

zakończeń. W przeciwieństwie do czegokolwiek innego na platformie, Bandersnatch jest 

mroczną, wciągającą przygodą, która mimo imponującej interaktywności nie do końca 

oddaje jej historię. Jest tu wiele dobrych rzeczy, ale musisz poświęcić się wielokrotnemu 

nurkowaniu w tę przygodę, aby je znaleźć. To, czy przeciętny widz przejdzie przez to 

ponownie po otrzymaniu rozczarowującego zakończenia, można zgadywać, ale jako 

punkt wyjścia do przyszłych przygód, Bandersnatch jest całkiem niezłym wysiłkiem i warto 

go doświadczyć, ale ci, którzy oczekują czegoś tak dogłębnego mogą być rozczarowani.
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NOC MUZEÓW
Zofia Sobczak

Pierwsza Noc Muzeów odbyła się w 1997 roku, w Berlinie. Zdarzenie to przyciągnęło wielu 
zainteresowanych i w następnych latach do jego realizacji przystąpiły inne miasta 
europejskie. Pierwsza Noc Muzeów w Polsce miała miejsce w 2003 roku w Poznaniu. 
Wydarzenie to odniosło identyczny sukces, jak podjęta przez Niemców inicjatywa, więc 
w kolejnym roku przystąpiły do niego inne polskie miasta. W 2020 i 2021 roku Noc Muzeów 
nie odbyła się z powodu obostrzeń związanych z pandemią. Jednak w tym roku znów 
mieliśmy okazję wziąć w niej udział.
Organizatorzy na tę okoliczność przygotowali wiele różnorodnych atrakcji. W Muzeum 
Narodowym mieliśmy okazję podziwiać tymczasową wystawę ,,Tradycja i nowoczesność. 
Sztuka międzywojennego Poznania”. Wystawa przedstawiała dzieła wielu nieznanych 
poznańskich malarzy. Mogliśmy na niej podziwiać zarówno obrazy, jak i plakaty oraz 
graki.
W Muzeum instrumentów muzycznych mogliśmy wysłuchać wykładu na temat 
fortepianów, które były popularne za czasów Fryderyka Chopina. Mogliśmy również 
dowiedzieć się, na jakich fortepianach lubił grywać przyszły pianista, a jakie nie przypadły 
mu do gustu.
Oczywiście nie zabrakło atrakcji w Muzeum Rogala Świętomarcińskiego, który jest jednym 
z najbardziej charakterystycznych symboli naszego miasta. Pracownicy zorganizowali 
warsztaty prowadzone przez Rogalowego Mistrza oraz prezentację legendy o powstaniu 
tego tradycyjnego wypieku.
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza udostępnił na tę noc do zwiedzania niedostępne na 
co dzień pomieszczenia. Goście zostali oprowadzeni po budynku Collegium Maius i mieli 
okazję odwiedzić m. in. gabinet rektora.
W Muzeum Powstania Poznańskiego – Czerwiec 1956, zaprezentowano przedmioty i realia 
z życia codziennego w PRL. Z pewnością dla starszych odbiorców była to okazja powrotu 
do przeszłości, młodsze pokolenie natomiast mogło się zmierzyć z nieznaną im 
rzeczywistością.
Pracownicy Galerii Malarstwa i Rzeźby zadbali również o naszych wschodnich sąsiadów, 
którzy mogli zwiedzić wystawę z przewodnikiem w języku ukraińskim.
Liczby osób, które zdecydowały odwiedzić się poznańskie placówki podaje się 
w tysiącach, więc z całą pewnością miasto zdecyduje się zorganizować Noc Muzeów 
również w przyszłym roku. Instytucji do odwiedzenia i atrakcji jest tak dużo, że na pewno 
starczy nam ich na co najmniej kilka lat.
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,,SALA SAMOBÓJCÓW”- obraz 
młodzieży uwikłanej w 
wirtualnym  świecie.

Joanna Wiśniewska
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Mówienie o współczesnej młodzieży jako grupie narażonej na przemiany współczesnego świata, 

ale także tych najbardziej dotkniętych tymi zmianami, jest niezwykle ważne dla badacza zjawisk 

społecznych. Jednym z polskich lmów, a jednocześnie ciekawym, który niesie wiele ważnych 

znaczeń z punktu widzenia edukacji młodzieży, który pokazuje obraz "o" młodzieży i "dla" 

młodych ludzi, lm Jana Komasy Sala Samobójców, który w 2011 roku pojawił się w kinach.

 Intensywnie zmieniający się świat jest wielkim wyzwaniem dla współczesnego pokolenia 

nastolatków , które musi podjąć trud uczestniczenia w świecie ciągłych przemian. Poznajemy 

głównego bohatera , Dominika Santorskiego, który pojawia się w operze wraz z rodzicami. Dominik 

jest uczniem klasy maturalnej w prywatnej szkole. Jednak nie wszystko jest takie standardowe - 

Dominik ma kierowcę i jego życie bardzo  różni się od rytmu dnia większości nastolatków.

Kiedy wraca do domu komunikacją miejską, wdaje się 

w bójkę nastolatkami. Od początku widz potra 

odróżnić wyjątkowość i wrażliwość głównego bohatera 

od przeciętności jego rówieśników. Jednak cały 

początek zmian w życiu Dominika rozpoczyna się 

na balu.

 Reżyser tego lmu stara się ukazać problemy, 

które dotykają współczesnego pokolenia. Poruszany 

jest temat depresji i braku chęci do życia Dominika, 

który żyje w  internecie. Młody chłopak nie wychodzi z 

pokoju, jest uzależniony od komputera i od kobiety, 

którą poznał właśnie tam. Jest także poruszony temat 

homoseksualizmu. Główny bohater ujawnia się przed 

cała rodziną, że jest gejem. Oczywiście nie podoba się 

to rodzicom i chłopak tym bardziej zamyka się w sobie.

Wydaje się, że reżyser Sali samobójców ma doskonałe 

wyczucie zjawisk społecznych związanych z rozwojem 

społeczeństwa sieciowego, skupiając się w lmie na 

zjawisku cyber przemocy i uzależnieniu od wirtualnego 

świata. Znaczna część młodych ludzi jest w stałym 

kontakcie ze znajomymi wysyłając SMS-y, lub 

korzystając z innych form komunikacji internetowej. 

Bohaterowie lmu również poza światem realnym funkcjonują nieprzerwanie w świecie wirtualnym. 

Film z nagranym pocałunkiem Dominika z przyjacielem Alexem jest prawie natychmiast online 

i wszyscy wirtualni znajomi Alexa mogą go komentować w tym samym czasie. To w tym przypadku 

Internet został wykorzystany tak, jakby do zrealizowania ataku na innych.
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 Bohater Sali Samobójców padł oarą tak zwanego happy slappingu, który związany 

jest z prowokowaniem lub atakowaniem innej osoby oraz dokumentowaniem zdarzenia za 

pomocą lmu lub zdjęć. Kiedy nastolatek wszedł do świata gry, poznał Sylwię, która podobnie jak 

Dominik nie chciała być w realnym świecie, unikała kontaktu ze swoimi rówieśnikami. Jednak ci 

bohaterowie różnią się od siebie - Dominik chce żyć, a jego wirtualna znajoma od początku planuje 

samobójstwo i fascynuje się śmiercią. Na podstawie sekwencji wydarzeń w świecie rzeczywistym 

i po zapoznaniu się  z  wiedzą o Sylwii, postać uzależnia się od wirtualnego świata, który z denicji 

przejawia się  w izolacji i lęku przed kontaktem z ludźmi. Postać Dominika została stworzona jako 

taka, która w wyniku zaburzonej samo oceny oraz wykluczenia, wkracza do wirtualnego świata, 

gdzie w interesie użytkowników jest akceptowany i rozumiany.

W trudnym i rzeczywistym świecie nie jest łatwo sprostać wymaganiom i zachować  

indywidualność, natomiast poczucie bezpieczeństwa w sieci oraz zainteresowanie nowych, często 

wyidealizowanych wirtualnych znajomych sprzyja uzależnieniu. Rodzice i edukatorzy, którzy 

uwewnętrznią dwa światy, staną się wsparciem dla młodych ludzi w utrzymaniu równowagi między 

wirtualną rzeczywistością a współczesnym realnym światem. Rodzina stworzona przez reżysera 

Santorskich ilustruje również ważną tez  nawiązującą do pedagogiki społecznej, która podkreśla, 

że sytuacja w domu ma duże znaczenie dla procesu rozwoju zaburzeń zachowania. Sala 

samobójców jest w polskim kinie obrazem wartościowym, w którym można odnaleźć wiele sensów i 

znaczeń nie  tylko dla pedagogiki.

Warto aby lm ten obejrzeli rodzice, którzy nie zawsze rozumieją świat młodego pokolenia. Dla 

edukatorów jest to jednak ciekawy obraz, będący wstępem do wielo kontekstowej  d y s k u s j i  n a 

temat kondycji jednostki, rodziny, a także pokolenia żyjącego w świecie trudnym 

niejednoznaczności, zmienności i heterogeniczności, która pozostaje źródłem niemal 

nieograniczonych możliwości rozwoju i powoduje niepokoje, trudności i dylemat z którymi 

jednostka musi się zmierzyć, badając sens swojego życia.
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PYRKON - Fantastyka warta poznania
Kacper Wojciechowski

 Już wkrótce – od 17 do 19 czerwca na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich 

odbędzie się Festiwal Fantastyki Pyrkon. Jak co roku od 22 lat organizowany jest przez 

Stowarzyszenie Fantastyki "Druga Era”, które od początku prowadziło Pyrkon.

Podczas Pyrkonu będziemy mogli spotkać mnóstwo znanych osób z dziedziny literatury, takich jak: 

Andrzej Pilipiuk, Graham Masterton, Bohdan Głębocki czy Helena Dahlgren. Na miejscu pojawi się 

również Chór Wyższej Szkoły Bankowej w Poznaniu „Ignis Cantores” oraz polski zespół folkmetalowy 

„Merkfolk, którego utwory są inspirowane muzyką i kulturą dawnych Słowian. Nawiązuje on do 

przedchrześcijańskich wierzeń pogańskich Słowian. Nie będą to jednak jedyni wykonawcy. Swoją 

obecnością zaszczyci imprezę amerykański aktor i reżyser Edward James Olmos, znany z lmu 

„Blade Runner” Riddleya Scotta i serialu „Policjanci z Miami”. Nie zabraknie również wielu autorów 

komiksów, mang oraz cosplayerów. 

 Program został podzielony na dwanaście stref i bloków, 

w których każdy może znaleźć coś dla siebie. Strefa Gier 

Video, poświęcona grom elektronicznym – nie tylko 

najnowszym tytułom, lecz również takim sprzed 2, 3 dekad, 
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aby starsi gracze mogli poczuć nutę nostalgii. Blok Filmowo-Serialowy, w którym można usłyszeć 

zarówno o dużych produkcjach ze świata Marvela, DC, jak i o tych mniejszych, często niszowych, 

które stale udowadniają, że stanowią równie dobrą rozrywkę. Będzie można zanurzyć się 

w dyskusjach i posłuchać prelekcji, oraz spotkać się z twórcami z całego świata, aby poznać 

chociażby kwestie techniczne, z którymi walczą producenci lmowi. Blok Naukowy zajmie się 

omówieniem podobieństw i różnic między technologiami z lmów sci-, a prawdziwą technologią. 

Będzie można tu posłuchać m. in. dr. Tomasza Rożka, dr. hab. Aleksandry Ziembińskiej-Buczyńskiej, 

dr. hab. Andrzeja Dragana, dr. hab. Bartosza Waltera i wielu innych. Ogromne tłumy jak co roku 

przyciągnie zapewne Strefa Mangi i Anime, w której nie zabraknie kultury Dalekiego Wschodu 

i jego mitologii oraz ciekawostek historycznych. Pojawi się również popkultura: od japońskiej mangi, 

przez chińskie dramy, aż po koreańskich idoli. Strefa Festiwalowa zadba o to, by przez moment 

poczuć się jak w zupełnie innym świecie – przeniesienie się do postapokaliptycznego świata lub 

cofnięcie się w czasie i zawitanie do wioski wikingów nie będzie problemem. Strefa Fantastycznych 

Inicjatyw będzie świetnym miejscem do wymiany doświadczeń i nawiązania kontaktów, gdyż 

będzie można tu spotkać kluby i stowarzyszenia z całego kraju, których wspólną misją jest 

promowanie fantastyki. Nie zabraknie też bloku literackiego i komiksowego, gdzie będzie  można 

porozmawiać z licznymi autorami tekstów. Stefę Fabularną organizatorzy promują jako „Miejsce, 

gdzie jedyną barierą są wyobraźnia i parę etycznych zasad. Miejsce, gdzie historie z legend, lmów 

czy książek stają się Waszymi historiami. Tutaj zagracie w prawdziwą sesję RPG, zrozumiecie, że larp 

to więcej niż przebranie, i dowiecie się, co sprawia, że dobre postacie nie oznaczają dobrych 

charakterów. W Stree „Krewnych Pyrkonu” będziecie mogli uratować komuś życie i to dosłownie 

– poprzez oddanie krwi dla potrzebujących. W ten sposób udowodnimy, że jesteśmy bohaterami 

jasnej strony mocy.

 Pyrkon odbywać będzie się 17-19 czerwca, od godziny 10:00 w piątek, nieprzerwanie do 

15:00 w niedzielę, na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich. Wejście znajduje się w holu 

północnym, od ulicy Grunwaldzkiej.
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KULTURALNY POZNAŃ
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WAKACJE W POZNANIU
Zofia Sobczak

Aleksandra Nowicka

Nie wszyscy z nas mogą sobie pozwolić na wakacyjny wyjazd z rodziną czy przyjaciółmi. 
U każdego przyczyny mogą być różne, u jednych nansowe, gdyż podróż niesie za sobą 
spore koszty, u innych problemy rodzinne czy jeszcze inne powody. Jednak brak wyjazdu 
nie oznacza, że wakacje muszą być nudne. Poznań oferuje wiele atrakcji, więc każdy 
z pewnością znajdzie coś dla siebie. 

Nocny targ towarzyski 

     Nocny targ towarzyski to idealne miejsce do spędzenia 
czasu z przyjaciółmi. Wystawcy i kucharze regularnie 
prezentują tam swoje popisowe street foodowe dania. 
Ponadto bardzo często można zobaczyć tam występy 
stand-up czy koncerty. Jest to bardzo klimatyczne miejsce 
oferujące widowiska przy pysznym jedzeniu. Wieczory w tym 

Festiwal kolorów 

     Co roku w okresie letnim nad Maltą organizowany jest 
festiwal kolorów. Wydarzenie to charakteryzuje się zabawą 
kolorami przy dobrej muzyce.  Na miejscu każdy może 
zaopatrzyć się w kolorowe proszki Holi, które później znajdą 
się na wszystkich uczestnikach imprezy. Na scenie wystąpią 
popularni artyści, na których wybór będą mieli wpływ 
wszyscy ludzie, więc muzyka nie ograniczy się do jednego 
gatunku. Oczywiście na miejscu będzie również strefa, w 

Letnie brzmienia 

     Przez całe wakacje miłośnicy koncertów będą mieli 
moż l iwość pos łuchania na żywo wie lu  znanych 
wykonawców w Parku Starego Browaru oraz nad Maltą. 
Koncerty odbywać się będą w piątkowe i sobotnie wieczory. 
Mimo że występy rozpoczną się o godzinie 20, zabawę 
można rozpocząć wcześniej przy muzyce lokalnych DJ-ów. 
Podczas tego wydarzenia można rozkoszować się ulubioną 

miejscu z pewnością przypadną do gustu wielu osobom, więc zachęcam do wybrania się 
tam ze znajomymi czy nawet samemu, ponieważ każdy może poznać na targu kogoś 
nowego. 

której znajdować się będą foodtrucki ze smacznym jedzeniem. Festiwal kolorów jest 
idealnym wydarzeniem dla zwariowanych i radosnych osób, które lubią spędzać czas 
w podobnym gronie. W tym roku festiwal odbędzie się 1 sierpnia na Polanie Piknikowej na 
Malcie, więc wszystkie osoby spragnione szaleństwa mogą szykować się na super zabawę. 

muzyką, w świetnej atmosferze i z dobrym jedzeniem. W tym roku na scenie pojawią się 
między innymi Sanah, Sobel, Krzysztof Zalewski, Kwiat Jabłoni i wielu innych artystów. Każdy 
na pewno znajdzie coś dla siebie. Impreza kończy się dopiero we wrześniu dwudniowym 
nałem na Malcie. Na ten moment pierwszymi ogłoszonymi artystami na nał są Ralph 
Kamiński, Arek Kłusowski i Ofelia. 
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Kino letnie w Parku Starego Browaru 

     Co roku w Parku Starego Browaru odbywa się wydarzenie 
idealne dla miłośników kina. Filmy prezentowane są na 
świeżym powietrzu, niczym w amerykańskich lmach. Warto 
zabrać ze sobą kocyk i coś do jedzenia. Jest to bardzo 
przyjemny sposób na spędzanie ciepłych wieczorów ze 
znajomymi lub z rodziną. Wstęp jest bezpłatny, co jest 
dodatkowym plusem. Repertuar zawsze zostaje wcześniej 
określony, więc każdy znajdzie coś ciekawego dla siebie. 
W razie słabej pogody seanse są przenoszone na 
Szachownicę, więc nic nie popsuje planów. 

Top Gun: Maverick
     Film będzie kontynuacją hitu z 1986 roku. W rolę głównego 
bohatera ponownie wcieli się Tom Cruise (Mission Impossible), 
a piosenkę do tego lmu  nagrała Lady Gaga. Amerykańskie media 
podkreślają, że ma ona szansę powtórzyć sukces utworu Take My 
Breath Away i zdobyć Złoty Glob oraz Oscara. Akcja Top Gun: 
Maverick zaczyna się wiele lat po wydarzeniach z pierwszej części. 
Maverick, w którego ponownie wciela się Tom Cruise, jest 
mistrzowskim pilotem testującym najnowocześniejsze maszyny. Stoi 
na czele specgrupy szkolącej jej uczestników do udziału 
w wyjątkowej misji. Reżyser lmu zdradził, że główny bohater lmu 
będzie musiał stawić czoła niepewnej przyszłości i zmierzyć się 
z duchami przeszłości oraz najgłębszymi lękami. Czekałem ze 
zrobieniem sequela, aż pojawi się historia warta sequela, 
a technologia tak się rozwinie, że będzie można realniej przedstawić 
to, czego doświadcza pilot myśliwca - podkreślał grający pilota 
Mavericka Tom Cruise. Jestem bardzo dumny z tego, co 
osiągnęliśmy - zapewnił.

Jurassic World Dominion
     Będzie to już kolejna odsłona lmu z serii Jurassic World. Filmom 
z tych serii można już nadać miano kultowych. Pierwszy  z nich 
spotkał się z ogromnym uznaniem widzów i krytyków. Dzięki lmom, 
w których występują dinozaury znacznie wzrosło zainteresowanie 
paleontologią, a młodzi odbiorcy mają nie lada zabawę 
oglądając prehistpryczne stworzenia na dużym ekranie. 
Najnowszy lm Jurassic World Dominion ma trać na ekrany kin 
w czerwcu. Reżyserem lmu został twórca pierwszej części Jurassic 
World Colin Treverrow, a przy scenariuszu pracował m. in. Steven 
Spielberg. W rolach głównych ponownie zobaczymy Chrisa Patta 
i Bryce Dallas Howard. Zarys fabuły jest trzymany w tajemnicy, 
jednak zwiastun można już obejrzeć w internecie.

Co będzie grane w kinach?
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EMINEM
Weronika Brzozowska

twórca kontrowersyjny

W muzyce najprzyjemniejszym momentem jest powrót do piosenek, które kojarzą nam się 

z młodością lub szczególnym okresem w życiu. Najczęściej są one stworzone przez 

twórców, którzy pozostawiają po sobie ogromny ślad włożonej ciężkiej pracy w dziedzinę 

artystyczną. Dowodem na to jest osoba pełna pasji do tego co robi, znana głównie ze 

swojej charakterystycznej umiejętności, robiącej wrażenie. Mowa o Eminemie słynącym 

z niesamowitych osiągnięć, które nadal budują jego karierę. Furorę w zakresie 

międzynarodowym zrobił dzięki rekordowi szybkości, z jaką potra on zarapować. Mieści 

on nawet 97 słów w 15 sekundach. Jest to imponujący wynik, zważając, także na 

niesamowitą dykcję podczas tak trudnej czynności.

 Nietrudno jest zapamiętać jego osobę. Nazywa się on Marshall Bruce Mathers III, 

jednakże najbardziej ikoniczne są jego przydomki takie jak: Eminem, Slim Shady, M&M. 

Z wyjątkiem swojej solowej kariery, którą prowadzi głównie w kierunku rapowym i hip-

hopowym, należał również do zespołu D12. Jej założeniem było zapewnienie 

popularności wszystkim członkom w ich przyszłych, indywidualnych karierach. Eminem 

dzięki obraniu dobrej drogi uzyskał nie tylko ogromną popularność w świecie rapu, ale 

także wiele nagród z tym związanym. Amerykanin jest piętnastokrotnym zdobywcą 

Nagrody Grammy, co stanowi dla niego wyróżnienie w tym co tworzy. 

 Warto więc przyjrzeć się jego muzyce, największy urok mają teledyski rapera. Mają 

one swój własny niezastąpiony klimat, który wyróżnia luźny charakter połączony 

z rozrywką. Często są one typowo komediowe, czego przykładem jest jedna 

z najpopularniejszych piosenek rapera "The Real Slim Shady" wydana w 2000 roku, będąca 

częścią drugiego albumu autora The Marshall Mathers LP. Utwór stworzył wiele 

kontrowersji, opierających się na działalności innych wykonawców. Z wyjątkiem piosenek, 

które mogą przedstawić Eminema jako personę specyczną wprowadzającą nie bez 

powodu tematy oburzające ludzi, częstym tematem jego utworów jest on sam. Lubi on 

w muzyce nawiązywać do własnych alter ego, co można zauważyć w tekstach m.in. 

piosence "Without Me", która zajmuję 96 miejsce w kategorii najpopularniejszych 

teledysków z całego świata na YouTube. Nie jest to niczym dziwnym, utwór posiada 

ponad miliard wyświetleń na tej aplikacji. Podjął on dobry krok, tworząc coś 

unikalnego. 

 Uważam, że najlepszym utworem artysty jest "Love The Way You Lie" 

w col labie z inną ikoną muzyki-Rihanną. Jest to połączenie 

dopracowanych wersów rapowych z nieskazitelnym i wywołującym 

dreszcze wokalem. Cała działalność Eminema stała się czymś, do czego 

chce się wracać z latami. Jego muzyka i umiejętności wyznaczają wysoki 

poziom twórczości. Pokazuje swoje najlepsze strony, jako amerykański 

raper. Uważam, że warto poświęcić chwilę na poznanie go od strony 

muzycznej.

KULTURALNY POZNAŃ
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PRZEPISY
Nikola Włódarczak

Idealne na upały, na letnie przyjęcia, na spotkania przy grillu. Latem zajadam wszystko, co soczyste i 

chrupiące, bo to najlepsze na głód, gdy gorąco. Z warzyw i sezonowych owoców, z dodatkiem 

odświeżających cytrusów, a gdy naprawdę gorąco – z miętą.

TARTA Z MALINAMI oraz kremem budyniowym

CIASTO KRUCHE

250 g mąki pszennej

150 g masła (zimnego)

szczypta soli

1/3 szklanki cukru pudru

2 żółtka

KREM BUDYNIOWY

1 budyń wanilinowy

500 ml mleka

2/3 szklanki cukru pudru

100 g masła (średnio miękkie)

OWOCE

maliny

cukier puder

SKŁADNIKI

PRZYGOTOWANIE

CIASTO KRUCHE
Mąkę przesiać do miski lub na stolnicę, dodać pokrojone w kosteczkę zimne masło, sól oraz cukier puder. 

Miksować mieszadłem miksera planetarnego lub rozcierać składniki palcami lub siekać nożem na stolnicy, 

aż powstaną drobne okruchy ciasta. Wówczas dodać żółtka i zmiksować lub zagnieść krótko ciasto ręką, 

łącząc składniki w gładką i jednolitą kulę. Włożyć do lodówki na minimum 1 godzinę. Piekarnik nagrzać do 

190 stopni C. Przygotować formę na tartę o średnicy 26 cm. Wyjąć ciasto z lodówki i rozwałkować na stolnicy 

podsypanej mąką na placek o grubości około 1/2 cm, o średnicy większej niż forma. Placek przenieść do 

formy i wyłożyć nim spód oraz boki, starając się jak najmniej ugniatać ciasto palacami. Spód podziurkować 

widelcem. Ciasto nakryć folią aluminiową (dno i boki), na spód wysypać obciążenie w postaci np. suchej 

fasoli lub ryżu (aby ciasto nie podnosiło się podczas pieczenia). Wstawić do nagrzanego piekarnika i piec 

przez 15 minut, następnie usunąć folię wraz z obciążeniem i piec przez kolejne ok. 15 minut lub na złoty kolor. 

Wyjąć z piekarnika i całkowicie ostudzić.

KREM BUDYNIOWY
Odlać pół szklanki mleka i wymieszać je z proszkiem budyniowym oraz cukrem pudrem. Resztę mleka 

zagotować (aż będzie kipiało). Wówczas wlać do niego mieszankę mleka z budyniem i ciągle mieszając 

rózgą połączyć dokładnie składniki. Gotować aż masa będzie bulgotać (zagotować budyń), wówczas 

odstawić z ognia, przełożyć do miski, na wierzchu położyć folię spożywczą i całkowicie ostudzić. Masło ubić 

do podwojenia objętości, następnie dodawać po 1 - 2 łyżki budyniu cały czas ubijając. Gładki i puszysty 

krem wyłożyć na całkowicie ostudzony spód (można za pomocą szprycy).

OWOCE
Wyłożyć maliny na krem. Można wstawić do lodówki na pół godziny aby krem zesztywniał. Przed podaniem 

każdą porcję tarty posypać cukrem pudrem (już na talerzykach).

TRUSKAWKOWY COOLER 
chłodzący napój z truskawkami, wodą, 

miętą i miodem

300 g truskawek
sok z 1 cytryny
listki z 1 gałązki mięty
2 pełne łyżki miodu
500 ml zimnej wody mineralnej 
(gazowanej lub bez gazu)
lód (kostki lub pokruszony)

SKŁADNIKI 4 porcje

Truskawki opłukać, oderwać szypułki, włożyć do 
pojemnika blendera. Dodać sok z cytryny, miętę oraz 
miód. Dodać tyle wody aby dało się zmiksować 
owoce. Zmiksowany mus wlać do dzbanka, dodać 
resztę wody oraz lód, wymieszać. Udekorować świeżą 
miętą oraz plasterkiem cytryny.

PRZYGOTOWANIE



KRZYŻÓWKA
Maria Sopolińska

PIONOWO:
1. Wilhelm z kuszą
3. Koi nerwy
4. Miejsce zamiany wody w 
wino
7. Obok iksa w równaniu
8. Mechanizm zegarka
9. Kofeina z liści herbaty
12. Dzieło Straussa
14. Klatka piersiowa
15. Po Baranie
17. Silne wzburzenie

POZIOMO:
2. Inwazja z powietrza
5. Klatka lmowa
6. Piskliwy głos
10. Delegat szlachty wybierany na 
sejmiku, zasiadający w trybunale
11. Obszar wodny
13. „Katarynka” Bolesława Prusa
16. Upiększa twarz
18. Przewód z izolacją
19. Jon dodatni

Hello

Summer

SUNNY

SUMMER
ENJOY THE


