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wyrozumiałość i serce. 

Życzymy wielu niezapomnianych i pięknych 

chwil w pracy zawodowej i słońca, które rozjaśni 

każdy dzień, pozwoli zapomnieć o troskach i 

kłopotach 
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Moja wakacyjna przygoda 

 

3 września, o godz. 20.00 w Myślęcinku na Polanie „Różopole” odbył się koncert  z 

okazji imprezy pod hasłem „Pożegnanie lata”. Wśród  wykonawców  wystąpiła jedna z moich 

ulubionych piosenkarek- Margaret. Zaśpiewała wiele swoich utworów. Niektóre z nich to na 

przykład: „ What You Do”, „Elephant „,” Monkey Businnes”, „Byle jak” i  „Cool Me Down”.  

W pewnym momencie wokalistka powiedziała kilka słów na temat trudnych chwil w jej życiu i 

sposobach radzenia sobie z takimi problemami. Były to piękne słowa, które nauczyły mnie, 

że nie można poddawać się i należy zawsze walczyć o siebie. 

Z  piosenek, które zabrzmiały podczas koncertu największe wrażenie zrobiły na mnie  

„Byle jak” i „Monkey Businnes”. 

Atrakcją imprezy były również punkty z ciekawymi pamiątkami i przekąskami.  

Na zakończenie  koncertu Margaret rozdawała swoim fanom autografy.  

Niestety,  nie starczyło mi czasu i cierpliwości, żeby stać w strasznie długiej kolejce. Było już 

późno, a na drugi dzień rozpoczynał się rok szkolny.   Żałowałam, że nie udało mi się zdobyć  

jej autografu ani zdjęcia.  Moim zdaniem jednak koncert był bardzo udany i na długo 

pozostanie w mojej pamięci.  

Amelia Stoppel 

kl. Vb 

 

                

                                                       Moje wakacje 
 

         W tym roku wakacje były super prócz morza. 

Byliśmy z rodzicami na naszej działce. Było 

przecudownie! Trzy tygodnie razem! W pewien 

sierpniowy dzień zaprosiłam do siebie koleżankę, 

bardzo chciała mnie odwiedzić i to był świetny 

pomysł, bo bardzo fajnie spędziłyśmy czas. 

          Pogoda tego dnia była prześliczna, słoneczko 

świeciło od samego rana. Tata kupił nam basen, 

który napełnił wodą. Od razu po przyjeździe Oli wskoczyłyśmy w stroje kąpielowe i do 

wody! Zabawa była super, ponieważ prócz Oli był mój brat i moja młodsza kuzynka, więc w 

czwórkę mieliśmy świetny ubaw cały dzień. Pomysłów było co niemiara, zabawy w wodzie, 

przeróżne skoki, nauka nurkowania, dzień pełen aktywności ruchowej. Koleżance tak się 

podobało, że została u mnie na noc. Następnego dnia postanowiłyśmy stworzyć pokaz dla 

rodziców, czego się nauczyłyśmy. Trenowałyśmy cały dzień. Gdy przyjechali rodzice Oliwii, 

zrobiłyśmy pokaz. Nasi rodzice bardzo byli szczęśliwi. Pokaz nam wyszedł, mama była ze 

mnie dumna, że tak fajnie bawiliśmy się we czworo, a mój młodszy brat prawie nauczył się 

pływać.   

 

Angelika Komasinska 5b 



3 
 

Wywiad z Panem  Jackiem Szadkowskim- 

                          nauczycielem historii w SP nr 38 

 

 

1. Jak długo pracuje Pan w swoim zawodzie? 
- Pracuję 27 lat. 

2. Dlaczego wybrał Pan zawód nauczyciela?  
-Bardzo lubiłem historię i uczenie jej uważałem za potrzebne i pożyteczne. 

3. Jakie jest Pana największe marzenie?  
-Mieć tyle czasu, żeby przeczytać wszystkie zaległe książki i wykonać modele. 

4. Czym się Pan interesuje?  
-Interesuję się modelarstwem. 

5. Jaki wokalista/wokalistka jest Pana ulubionym (ą)?  
-Lubię zespół Marillion. 

6. Czy ma Pan jakieś zwierzę?  
-Nie. 

7. Czy lubi Pan podróżować?  
-Jestem domatorem. 

8. Jaka jest Pana ulubiona książka?  
-Moją ulubioną książką jest „Potop” H. Sienkiewicza. 

9. Jaki jest Pana ulubiony film?  
-Seria filmów o Jamesie Bondzie. 

10. Czy lubi Pan pracować z dziećmi?  

-Tak, chociaż wymaga to dużo cierpliwości. 

11. Co chce Pan powiedzieć o swojej rodzinie?   

-Mam żonę i dwoje dorosłych dzieci.       

12. Jak wspomina Pan swoją szkołę?   

-Bardzo dobrze, nie sprawiała mi  żadnych problemów.                                 

13. Które przedmioty Pan lubił, a które nie były ulubione?  

-Lubiłem historię, matematykę i wf, ciężej było z biologią. 
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14. Czy pamięta Pan swoich nauczycieli? Jak ich Pan wspomina? 

-Pamiętam dobrze i wspominam miło. 

15. Jakich cech nie lubił Pan u swoich nauczycieli i dlaczego?  

-Irytowało mnie, gdy się upierali, a nie mieli racji. Na szczęście zdarzało to się rzadko. 

16. Gdyby mógł się Pan spotkać z dowolną, wybitną postacią (bez względu na wiek, w którym 

żyła), kto to by był i dlaczego?  

-Spotkałbym się najchętniej ze szlachcicem z Polski szlacheckiej. Chętnie podyskutowałbym z 

nim, czy wszystko w jego Polsce dzieje się jak należy. 

17. Czy łatwo uczyć historii? Dlaczego? 

-Chyba łatwiej niż innych dziedzin nauki, bo najważniejsze są dobre chęci. 

18. Czy uczniowie interesują się historią? O co pytają?  

-Zawsze trafi się grupa zainteresowanych, a najczęściej by chcieli, aby długi okres historii dało 

się wytłumaczyć w kilka minut. 

19. Czym jest historia?  

-Uczciwym badaniem przeszłości. 

20. Jaki jest współczesny patriota?  

-Człowiek potrafiący wykonywać swoje obowiązki dla kraju i narodu. 

21. Te cechy charakteru chętnie widziałby Pan wśród swoich uczniów …  

-Pracowitość, zainteresowanie wiedzą i obowiązkowość. 

 

 

Wywiad przeprowadziła Amelia Stoppel 5b 
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Nasi Idole             

         Ariana Berlin uprawia gimnastykę artystyczną. Jest członkiem zespołu Ucla Brunie oraz 

aktorką. Urodziła się 29 października 1987 r. w San Diego w stanie Kalifornia w USA. To 

wysoką brunetka o piwnych oczach. W 2001 r. jadąc z mamą na zakupy, miała wypadek. 

Uderzył w nie szybko jadący samochód. Ariana spędziła pięć dni w szpitalu. Doznała wielu 

obrażeń: dwa uszkodzone płuca, dwie złamane nogi, złamany nadgarstek, obojczyk i żebra. W 

wyniku tego zupełnie straciła możliwość poruszania się. Jednak dzięki silnemu charakterowi, 

pozytywnemu podejściu do życia i wytrwałości znowu zaczęła chodzić. Wkrótce również,  

pomimo wielu przeciwności losu, wróciła do swej ukochanej dyscypliny sportowej, a nawet 

została najpopularniejszą gimnastyczką w historii Ucla Brunie.                                                            

     Bethany Hamilton jest amerykańską surferką, która ma 27 lat. Jest wysoka  

i szczupła. Ma blond włosy i brązowe oczy. Pewnego dnia 2003 roku, wczesnym rankiem, ze 

swoją przyjaciółką poszła surfować.  Gdy leżała i odpoczywała na desce, zaatakował  ją rekin 

(tzw. żarłacz tygrysi), który odgryzł jej lewe ramię i kawałek deski surfingowej.  

W wyniku tego straciła niemal 60% krwi. Przeszła bardzo trudną i skomplikowaną operację i 

leżała ponad tydzień w szpitalu. Wypadek spowodował u niej na początku traumę,  

z której później jednak wyszła. Postanowiła dalej uprawiać sport. Fragment jej deski został 

przekazany muzeum „Surfing” w Kalifornii. Po trzech miesiącach od wypadku w styczniu 2004 

r. wystartowała w zawodach. Wkrótce potem wygrała „Espy Awards” dla „Najlepszego 

Powracającego Sportowca” oraz „Teen Choice Awards”. W następnych latach występowała 

jako reprezentantka kraju. Bethany pokazuje nam, że pomimo przeciwności losu możemy 

uczynić wszystko. Wystarczy być bardzo wytrwałym.    

   Obie bohaterki łączy to, że pomimo strasznych życiowych doświadczeń były wytrwałe w 

dążeniu do celu. Imponuje mi, że nie załamały się i powróciły do swoich pasji. Nie poddawały 

się w tym trudnym dla nich czasie i podołały wyzwaniu, które było dla nich przygotowane przez 

Pana Boga. To, co osiągnęły powinno być przykładem nie tylko dla mnie, ale dla każdego 

człowieka. 

Amelia Stoppel kl. V b 

Mój idol 

Moim idolem jest Paulo Dybala, który jest piłkarzem klubu Juventus oraz gra w 

reprezentacji Argentyny.  Urodził się 15.11.1993 roku w Argentynie. Jest pochodzenia polsko-

włoskiego, jego dziadek był Polakiem. Paulo gra na pozycji środkowego pomocnika 

ofensywnego lub na pozycji napastnika. Ma numer 10. 

   Jest młodym wysportowanym mężczyzną, ma ciemne włosy, jest szczupły i ma 177 

cm wzrostu. Jest bardzo dobrym piłkarzem, chociaż jest młody i nie ma doświadczenia. 

Świetne drybluje, dobrze strzela z daleka i z bliska. Paulo jest wytrwały i zawsze stara się 

walczyć do końca.  

Imponuje mi, ponieważ chciałbym umieć tak dobrze grać w piłkę  jak on. Podoba mi się 

jak walczy, nigdy się nie poddaje i dąży do celu. Dybala stara się nie zawieść swoich kibiców 

i mam nadzieję, że za kilka lat będzie najlepszym piłkarzem na świecie. 

Dominik Bagniewski  Vb 
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Nowa epoka nauki?

Khan Academy – co to? 

 

Khan Academu to organizacja 

edukacyjna założona w 2007 roku 

przez absolwenta MIT. Ma na celu 

zapewnienie wysokiej jakości edukacji 

każdemu i wszędzie. Jest to portal 

internetowy, na którym można za 

darmo przeczytać ciekawe artykuły, a 

przede wszystkim obejrzeć filmy 

pomagające w zrozumieniu lub 

poznaniu zagadnień. Jeżeli nie radzimy 

sobie z czymś w szkole, szczególnie 

jeżeli mamy problemy z matematyki, 

fizyki, chemii, biologii lub informatyki to 

warto tego poszukać na Khan 

Academy, ponieważ możemy znaleźć 

ciekawy film opisujący w przejrzysty i 

zrozumiały sposób zagadnienie. Adres 

strony to khanacademy.org. 

Konto 

Na stronie nie potrzebujemy konta, 

żeby mieć darmowy dostęp do 

materiałów, jednak dzięki jego 

posiadaniu: 

• Widzimy, który kurs 

skończyliśmy w którym 

momencie 

• Zdobywamy punkty energii za 

każdy przeczytany artykuł, 

obejrzany film, czy rozwiązany 

test. Punkty nie niosą za sobą 

żadnych realnych nagród i nie są 

elementem rywalizacji. 

Skutecznie jednak udaje im się 

nas motywować do dalszej 

nauki. 

• Jeżeli uczymy się 

programowania w Processing JS 

na tej stronie, to możemy 

zapisywać i udostępniać innym 

swoje projekty. 

• Nasz profil jest widoczny, dzięki 

czemu możemy się np. 

pochwalić kolegom, ile się 

nauczyliśmy 

Konto można utworzyć na stronie. 

Istnieje też możliwość użycia konta 

Google lub Facebook do logowania. 

Aplikacja mobilna 

Aplikacja Khan Academy jest dostępna 

na urządzenia przenośne z systemem 

Android oraz iOS. Pozwala ona 

owszem na pobieranie filmów przez 

WiFi i późniejsze ich oglądanie, jednak 

osobiście nie poleciłbym jej, ponieważ 

brak w niej języka polskiego. I nie 

chodzi tu nawet o sam interfejs 

aplikacji. Nie mamy dostępu do 

przetłumaczonych wersji szkoleń, które 

możemy obejrzeć na stronie 

internetowej. 

Artur Bieniek 7C 
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Płatne gry „za darmo” 
 
 

 W tym artykule napiszę co myślę o grach, które 
powinniśmy kupić, lecz pobieramy je z różnych stron za darmo, 
ponieważ ostatnio dość często widuję tego typu przypadki. 
 W Internecie jest bardzo dużo stron, które umożliwiają 
pobranie gry, za którą powinniśmy zapłacić - bez żadnych opłat! 
Pobranie takiego pliku jest jak kradzież płyty z grą ze sklepu. 
Jest to nielegalne, ale pomimo tego, dużo osób dopuszcza się 
takiego czynu! 
 Ale jaki te strony mają z tego zysk? Pliki z grą mogą być 
zawirusowane, lecz zazwyczaj są to reklamy, pojawiające się w 
grze lub na stronie, z której pobrało się pliki. 
 Podsumowując, jeśli cię na daną grę nie stać lub nie chce 
ci się wydawać na nią pieniędzy, to nie znaczy, że masz ją 
pobierać z nieoficjalnej strony za darmo! 
 

Maciej Wróblewski 5B 
 

Recepta na polubienie samego siebie: 

1. Bądź dla siebie wyrozumiały, bo każdy ma prawo do błędów. 

2. Nie bierz do siebie negatywnych komentarzy innych. 

3. Odkryj w sobie swoje mocne strony, to doda Ci pewności siebie. 

4.  Polub siebie takiego, jakim jesteś, zawsze możesz się zmienić. 

5. Bądź pewny siebie, bo życie nie jest łatwe. 

6. Nie wstydź się swoich zainteresowań. 

7. Dostrzegaj swoje wady, lecz zamiast być smutnym pomyśl ile 

masz zalet. 

8. Nie wymagaj od siebie za dużo. 

9. Spędzaj czas z ludźmi o pozytywnym myśleniu. 

10.  Myśl pozytywnie. 
 

Zuzanna Rydzyńska, Nina Szymańska, Weronika Węsek, Samanta 

Grabowska. 
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WYWIAD Z DAWIDEM GUCZKOWSKIM 

 

Jakie masz zainteresowania? 

Interesuję się sportem, szczególnie piłką nożną i koszykówką. Lubię też słuchać muzyki i 

oglądać filmy przygodowe. 

Co robisz w wolnym czasie? 

W wolnym czasie zazwyczaj wychodzę na dwór, gram w piłkę nożną, oglądam telewizję lub 

po prostu odpoczywam. 

Jak spędziłeś ostatnie wakacje? 

W wakacje byłem z rodzicami i bratem nad morzem w Dźwirzynie, jeździmy tam co roku. 

Poza tym byłem też w parku linowym Forest Jump w Solcu Kujawskim i w Toruniu na 

pokazie świateł. 

Kim chciałbyś zostać w przyszłości? 

Chciałbym zostać znanym piłkarzem, ale żeby to osiągnąć, muszę dużo trenować. 

Czy lubisz szkołę? Jaki jest Twój ulubiony przedmiot? 

W pewnym sensie lubię szkołę, a moje ulubione przedmioty to wf, matematyka i język polski. 

Jakie lubisz oglądać filmy? 

Najbardziej lubię oglądać filmy przygodowe, ale również komedie i animowane. Ostatnio 

byłem w kinie na „Minionkach”. 

Czy masz jakieś zwierzątko w domu? 

Tak, mam kotkę, która wabi się Kicia. Mam ją od 4 lat. Jest biała w brązowo-czarne łatki i 

trochę grubiutka :). 

Jakiej muzyki lubisz słuchać? 

Lubię słuchać rocka i muzyki alternatywnej. Mój ulubiony zespół to Imagines Dragons, od 

czasu do czasu słucham Roba Cantora. 

Czy chodzisz na jakieś dodatkowe zajęcia? 

Tak, chodzę na basen, raz w tygodniu, w każdy poniedziałek na doskonalenie pływania. 

Jakie jest Twoje największe marzenie? 

Chciałbym być dobrym człowiekiem i pomagać potrzebującym ludziom. 

 

Maciej Kurlus, Vb 
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Moje zainteresowania- z Karoliną BOROS,  

 
uczennicą klasy 5b,  

rozmawia Amelia STOPPEL 

 

-Czym najbardziej się interesujesz? 

-Interesuję się zwierzętami. Lubię też wykonywać różne prace plastyczne oraz 

śpiewać. 

 

-Czy w związku z tym uczęszczasz na jakieś zajęcia dodatkowe? 

-Śpiewam w dziecięcej scholi parafialnej w kościele przy ulicy Glinki. 

 

-Czy masz jakiegoś ulubionego wykonawcę, na którym się wzorujesz? 

-Moją ulubioną piosenkarką jest Sylwia Grzeszczak. Chciałabym śpiewać tak jak ona. 

 

-Co najbardziej lubisz rysować? 

-Najbardziej lubię rysować piękne, kolorowe motyle. Uważam, że są fascynujące. 

 

-Skąd wzięło się Twoje zainteresowanie zwierzętami? 

-Kiedy się urodziłam, miałam już psa-Azę, który ma teraz trzynaście lat. 

 

-Jakie jest Twoje ulubione zwierzę? 

-Moimi ulubionymi zwierzętami są konie koloru biało-czarnego. 

 

-Czy w najbliższym czasie planujesz wziąć udział w jakimś konkursie? 

-Zamierzam wykonać pracę na konkurs plastyczny pod tytułem „Polsko! Kocham 

Cię!”. 

 

-Jakie masz marzenia związane z Twoimi zainteresowaniami? 

-Mam jedno wielkie marzenie. Chciałabym mieć swojego własnego konia i wraz  

z nim brać udział w konkursach jeździeckich. 

                                                                                        -Dziękuje za rozmowę 
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Maciej Kurlus i jego przygoda w „Szkolnolacie”  

z redaktorem sportowym szkolnej gazetki rozmawia Dawid Guczkowski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dawid: Cześć Maciej! Na początku chciałbym się dowiedzieć jaki jest Twój ulubiony sport? 

Maciej: Interesują mnie dwie dyscypliny sportowe - piłka nożna oraz koszykówka. 

Dawid: Czy trenujesz lub trenowałeś jakiś sport? 

Maciej: Kilka lat temu trenowałem koszykówkę, jednak uczę się gry w piłkę nożną. Chodzę na treningi 

trzy razy w tygodniu na stadion Polonii. 

Dawid: Co zachęciło Cię do pisania artykułów do szkolnej gazetki? 

Maciej: W związku z tym, że interesuję się sportem za namową Pani Szreiber, postanowiłem zostać 

redaktorem sportowym w Szkolnolacie. Daje mi to dużo satysfakcji, dzięki temu uczę się poprawnie 

pisać. 

Dawid: Czy masz lub chciałbyś mieć zwierzątko domowe? 

Maciej: Niestety, nie mam żadnego zwierzątka, ale bardzo bym chciał. Marzę o psie. Chodziłbym z 

nim na długie spacery. 

Dawid: Czy możesz zdradzić gdzie wyjechałeś w te wakacje? 

Maciej: W tym roku byłem z rodzicami nad morzem w Sianożętach. Byłem również na obozie 

sportowym w Redzie. 

Dawid: Czy lubisz podróże i co chciałbyś zwiedzić? 

Maciej: Bardzo lubię podróże. Chciałbym pojechać do Londynu i zobaczyć stadion Chelsea  

Londyn- Stanford Bridge.  

Dawid: Czy lubisz kino? Jeśli tak, to jakie filmy Cię interesują? 

Maciej: Bardzo lubię kino. Najbardziej interesują mnie filmy fantastyczne. Ostatnio oglądałem  

"Transformers Ostatni Rycerz". Obejrzałem go w 4D. To znaczy, że wszystkie efekty specjalne są 

bardziej rzeczywiste. 

Dawid: Czy lubisz czytać książki? Może masz swoją ulubioną? 

Maciej: Lubię czytać książki. Moja ulubioną jest "Mikołajek". 

Dawid: O czym najbardziej marzysz? 

Maciej: Marzę, żeby być zdrowym i żeby moi rodzice byli ze mnie dumni. 

Dawid: Kim chciałbyś zostać w dorosłym życiu? 

Maciej: W dorosłym życiu chciałbym zostać piłkarzem w moim ulubionym klubie Chelsea Londyn. 

Dawid: Życzę Ci powodzenia w realizacji celów. Dziękuję za rozmowę.  

http://10.kim/
http://10.kim/
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     TURNIEJ PIŁKI NOŻNEJ 

 

Na przełomie września i października tego roku odbyły się kwalifikacje do finału 

Mistrzostw Bydgoszczy w piłce nożnej. 

Rozgrywki zostały podzielone na dwa etapy: pierwszy etap – grupowy, drugi etap -     

pucharowy. 

 Nasza szkoła trafiła do V grupy ze szkołą sp12,41,63,10 i katolicką.  

Mecze rozgrywane były na orliku przy Szkole Podstawowej nr 12. Naszą szkołę 

reprezentowali: Gracjan Banaszkiewicz z 6A, Nikodem Nehring z 6A, Nikodem Bartoszak  

z 6B, Kacper Kwiatkowski z 6B, Szymon Tubisz z 6C, Miłosz Lisowski z 5A, Mateusz Kozik 

z 5C, Mikoła Fryc z 5B, Adrian Słabęcki z 6C, Paweł Morkowski z 7C i Michał Bulman  

z 7D. 

 Każda drużyna rozegrała po pięć meczów w fazie grupowej. Nasi zawodnicy przegrali 

z sp12 4:1. Z piłkarzami z sp41 udało się wygrać. Nasi przeciwnicy strzelili dwa gole, a my 

trzy. Ze Szkołą podstawową nr 63 niestety ponieśli porażkę 2:1. Kolejne dwa mecze to już 

zwycięstwa. Zawodnicy z sp10 przegrali z naszą drużyną 0:3. Chłopakom ze szkoły katolickiej 

nasi gracze strzelili dwa gole. 

 Niestety pomimo trzech zwycięstw nie udało się naszej szkolnej reprezentacji wyjść  

z grupy. Zajęliśmy trzecie miejsce, zdobywając  dziewięć punktów. Nasza drużyna odpadła  

z turnieju. Nasz los podzieliły sp41, które zajęło czwarte miejsce w grupie, zdobywając sześć 

punktów, szkoła katolicka, która zdobyła trzy punkty i zajęła piąte miejsce, a także szkoła nr10, 

której nie udało się wygrać żadnego meczu. 

 Inni jednak grają dalej. Dwa pierwsze miejsca w naszej grupie zajęły sp63 i sp12. 

Zawodnicy którzy zajęli pierwsze miejsce, wygrali wszystkie swoje grupowe spotkania  

i zdobyli maksymalną liczbę punktów. Piłkarze z sp12 wygrali cztery spotkania i zdobyli 

dwanaście punktów. 

To właśnie oni zagrają w ćwierćfinałach. Mają szanse na zdobycie mistrzostwa miasta. Tym, 

którzy grają dalej życzę powodzenia a za naszych kolegów będę trzymał kciuki za rok.                                                                                                 

Maciej Kurlus kl VB 
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                          Pozdrowienia dla nauczycieli 

 

Pozdrowienia dla pani Małgorzaty Bąk                                   Pozdrawiam panie Małgorzatę Jamułę 

                       3g                                                                       i Karolinę Zakrzewską-                                                                

Pozdrowienia dla pani Magdaleny Urbańskiej                         Dominika Dorszewska                        

                           4b                                                                    z kl. 4 b 

Pozdrowienia dla pani Małgorzaty Bąk                                    Pozdrowienia dla pani  

                           1c                                                                    Elżbiety Wiercioch                                                       

Pozdrowienia dla pani Izy Przybylskiej                                    od Mateusza Sise, Karoliny Boros 

                            1a                                                                   i Amelii Stoppel z kl.5b 

Pozdrowienia dla pani Roksany Ptasznik                                  

                             3b                                                                  Pozdrowienia dla pani Kuczkowskiej 

Pozdrowienia dla pani Magdaleny Gust                                    od całej klasy 7a 

                           3e                                                                    

Pozdrowienia dla pani Julii Kuklińskiej 

                             4f                                                                  Opracowały: 

Dla pani Patrycji Kuczkowskiej                                               Angelika Komasińska 

od Dawida Guczkowskiego                                                      Anna Mróz 

                  z kl.5b                                                                      Oliwia Szypuła                                                                                                                           

Dla Pana Daniela Wełny                                                           Weronika Ziółkowska                                                      

                    5c                                                                           Amelia Stoppel 

Pozdrowienia dla pana Artura Kubiaka                                    kl.5 b 

             5b 

Dla pani Anny Bukowskiej 

od Klaudii z klasy  

               5a 

Dla pani Anny Bukowskiej 

od Klaudii z klasy  

               5a 

Pozdrawiamy panią Lidię Wypijewską- 

Samanta Grabowska 

i Nina Szymańska 

           z kl. 5b 

 

Dla pani Joanny Janiszewskiej 

od Dominiki Tomsy 

               z kl.4d 

Pozdrawiam panią Roksanę Ptasznik-  

Stanisława Sieńkowska 

                 z kl. 5b 

Pozdrawiam panią Julię Kuklińską-  

Julia Guzik 

                 z kl. 5a 

Pozdrawiamy panią Izabelę Głowacką- 

               cała klasa 6a 

Pozdrowienia dla pani Lucyny Tomaszewskiej 

            od kl.5 b 

Pozdrowienia dla pani Karoliny Zakrzewskiej   

od Weroniki Ziółkowskiej, Wojtka Siwy,  

Macieja Kurlusa, Dominika Bagniewskiego 

i Amelii Stoppel 
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Porady komputerowe 

Czy tylko Windows? 

Zdenerwował cię kiedyś system Microsoftu? Zbyt długo się aktualizował, zawieszał się, 

programy działały bardzo wolno?  Czemu by nie spróbować czegoś nowego? Cóż zatem 

mamy do wyboru?  Oficjalnie żeby posiadać MacOS, to zwyczajnie trzeba mieć komputer od 

Apple, więc ten system odpada. Nie wliczając mało rozwiniętych systemów  natywnych, nie 

zostaje nic innego niż Linux.  Wielu osobom wydaje się, że to system skrajnie niekompatybilny 

i nieprzyjazny dla użytkownika. Oczywiście to mit. Zazwyczaj osoby te poznały system Linux 

jeszcze kilka lat temu, kiedy rzeczywiście tak było. Dziś dostępne są dystrybucje do użytku 

przez zwykłego, niezaawansowanego użytkownika. System można bardzo często 

zainstalować jednym kliknięciem, a jego obsługa jest banalnie prosta. Większość dystrybucji 

ma wbudowane pakiety biurowe, edytory tekstu, narzędzia do obróbki grafiki i dźwięku, 

przeglądarkę i wiele innych przydatnych rzeczy. Jest też jedno narzędzie, które wielu osobom 

nieprzyjaźnie nastawionym do tego systemu kojarzy się z powrotem do przeszłości, 

wklepywaniem linijek kodu i częstym brakiem efektu i nieprzyjemnością systemu dla 

użytkowników. Jest to terminal. Kojarzycie może wiersz poleceń Windowsa? To   było słabe, 

niedopracowane narzędzie. Tak naprawdę jest to pozostałość  w Windowsie. W tym artykule 

opiszę proces instalacji Linuxa na maszynie wirtualnej. Jest to wirtualny komputer wewnątrz 

naszego własnego. Jeżeli ktoś ma problemy z Windows i chce znaleźć jego zastępstwo, a nie 

tylko emulować inny system wewnątrz niego, to  następny artykuł poświęcę w całości na 

proces bezpiecznej instalacji Linuxa na naszym fizycznym sprzęcie.  

Maszyna wirtualna 

Wspomniałem o maszynie wirtualnej.  Skąd coś takiego wziąć? Ja opiszę proces uruchamiania 

systemu na emulatorze VirtualBox. Aby go pobrać, przechodzimy na stronę virtualbox.com, 

klikamy Download, a następnie wybieramy Windows hosts. Jako że instalacja programu jest 

dosyć prosta, nie będę jej tutaj opisywał. 

Obraz systemu 

Możemy pobrać różne systemy, jednak ja szczególnie polecam Ubuntu w najnowszej wersji 

LTS. Pobieramy go ze strony ubuntu.com/download/desktop. Aby pobrać plik, wystarczy 

kliknąć Download. Jeżeli zostaniemy poproszeni o dotację, zjeżdżamy na sam dół strony i 

klikamy „Not now, take me to the download”. 

Uruchomienie 

Gdy mamy już system, uruchamiamy VirtualBox, w lewym górnym rogu klikamy  niebieską 

ikonę z podpisem „New”, wpisujemy nazwę i jeżeli program sam nie wykryje systemu, to 

wybieramy go z listy. Całą resztę zostawiamy tak jak jest i klikamy „Next”. W następnym oknie 

także pozostawiamy domyślne wartości i klikamy „Create”. Klikamy ikonkę z podpisem „Run” 

. System po uruchomieniu się prosi nas o płytę instalacyjną. Wskazujemy pobrany plik obrazu. 

Instalator uruchomi się. Wybieramy język, klikamy zainstaluj. Może nas prosić jeszcze o wybór 

kilku opcji. Bierzemy to na intuicję. W przypadku pytań o typ instalacji i czy wykasować cały 

dysk, to w przypadku maszyny wirtualnej nie ma się co obawiać, ponieważ nie chodzi o dysk 

naszego komputera, tylko utworzony na nim plik o rozmiarze do 25GB. 

Artur Bieniek 7C 

http://virtualbox.org/
http://ubuntu.com/download/desktop
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Krzyżówka 
1            

2            

3            

4            

5            

6            

7            

8            

9            

10            
 

1) nauka o czymś, co było 

2) między lekcjami 

3) wirtualne zwierzaki 

4) nasze miasto 

5) boisko przy szkole 

6) miejsce na przybory 

7) 3600 sekund 

8) w krainie czarów 

9) komputerowa nie je sera 

10) słynny Harry       Artur Bieniek 7C 


