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SŁOWO OD REDAKCJI 
 

Witajcie! Przed nami „majówka”. Co 
prawda w tym roku w cieniu pande-
mii, ale nie znaczy to, że nie możemy 
jej świętować, choćby tylko w ma-
łym, prywatnym gronie i na swój 
własny sposób. Co powiecie na pik-
nik z bliską osobą? Albo rowerowy 
wypad po okolicy? Taki aktywny spo-
sób spędzenia majówki polecamy 
zwłaszcza maturzystom, dla których 
to ostatnie dni przed (z pewnością) 
stresującymi dla nich egzaminami. Tu 
wkradnie się odrobina prywaty- 
chcielibyśmy serdecznie podzięko-
wać za współpracę naszemu redak-
cyjnemu maturzyście Adrianowi! Pra-
ca z Tobą była ogromną przyjemno-
ścią- życzymy powodzenia! Oczywi-
ście za wszystkich trzymamy kciuki! 
A dla naszych Czytelników przygoto-
waliśmy w tym numerze garść cieka-
wych tekstów – życzymy miłej majo-
wej lektury! 

cie, że jesteście wartościowymi 
ludźmi. Wkroczcie w następny 
etap waszego życia ze świadomo-
ścią własnej siły i swych możliwo-
ści. Miejcie w sobie zapał i entu-
zjazm. Nie oglądajcie się za siebie, 
bierzcie z życia to, co najlepsze. 
Myślę, że te cztery lata spędzone 
w naszym technikum były dosko-
nałym wstępem do dorosłego, 
dojrzałego życia i nauczyły Was 
pokonywania przeszkód. Zapew-
ne nie raz myśleliście sobie, że 
wskazówki dawane przez nauczy-
cieli czy starszych kolegów nigdy 
wam się nie przydadzą. Ale zoba-
czycie, że jeszcze nie raz z nich 
skorzystacie. 
W imieniu wszystkich uczniów, 
pragnę wam podziękować za  
czynny udział w życiu naszej szko-
ły. Chciałabym, byście godziny, 
dni, miesiące spędzone w murach 
technikum uważali za udane, 
wspominali je z uśmiechem na 
ustach. Bo szkoła to nie tylko nau-
ka- to tak jak już wcześniej wspo-
mniałam, nowe znajomości, przy-
jaźnie, wyjazdy, spotkania. 
Pragnę dodać jeszcze, że w życie 
człowieka wpisane są zarówno 
zwycięstwa, jak i porażki. Gdy coś 
wam się nie uda, nie poddawajcie 
się, tylko dążcie do osiągnięcia 
celu. Pamiętajcie- człowiek uczy 
się przez całe życie, nie tylko wte-
dy gdy siedzi w szkolnej ławce. 
Na koniec chcę wam życzyć poła-
mania piór na maturze, dostania 
się na wymarzone studia                          
i spełnienia w życiu. Realizujcie 
swoje marzenia, stawiajcie przed 
sobą nowe cele.  
 
 
 
 
Wszystkiego  
dobrego! 

Kochani, oto nadszedł dzień, w któ-
rym przyjdzie się nam pożegnać.  
Sytuacja pandemiczna nie pozwala 
na tradycyjne spotkanie i uczczenie 
Waszego ostatniego dnia w murach 
naszej szkoły.  Już za tydzień podej-
dziecie do egzaminu dojrzałości, na-
stępnie będziecie musieli podjąć de-
cyzję o wyborze studiów. Część z 
was zapewne już wie co chce robić 
w życiu, druga część jeszcze się wa-
ha. Dzisiejszy dzień zamyka pewien 
etap waszego życia. Etap, w którym 

wkroczyliście w dorosłość, musie-
liście zmierzyć się z pierwszymi 
poważnymi problemami. Zawiąza-
liście wiele nowych, wartościo-
wych znajomości.   Po czterech 
latach spędzonych razem przy-
chodzi Wam wybrać własną ścież-
kę. Przed wami początek czegoś 
całkiem nowego. 
Pierwsze dni w nowej szkole za-
pewne nie były dla was łatwe. 
Nieznane twarze, otoczenie, gło-
wa pełna obaw. Pytania: poradzę 
sobie? Czy inni mnie zaakceptują? 
 Byliście nieufni wobec siebie, bali-
ście się zabierać głos w różnych 
sprawach. Ale z dnia na dzień było 
coraz lepiej. Wspólne spędzanie 
przerw, wyjazdy, wycieczki. 
Pierwszy rok minął niesamowicie 
szybko. Druga klasa to przede 
wszystkim osiemnastki, ale także 
nadmiar nauki, przemęczenie. W 
trzeciej klasie coraz więcej mate-
riału do matury. A klasa czwarta? 
Ledwo wróciliście  do szkoły po 
wakacjach a już przyszło wam się 
rozstać i przystąpić do matury. 
Jako młodsza koleżanka chcę ży-
czyć wam, byście nigdy się nie 
poddawali. Początki są trudne, 
zakończenia również. Mogę się 
domyślać, że nie jest Wam teraz 
łatwo. Musicie przecież pożegnać 
się z czymś, z czym do czynienia 
mieliście niemal codziennie przez 
ostatnie cztery lata. Nigdy nie 
traćcie wiary w siebie. Pamiętaj-

POŻEGNANIE KLAS  

MATURALNYCH 
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12.03.2021r. Uczestnicy Hufca Pracy 
realizują projekt „Solidarnie, et-
nicznie – wspólnie!” 

W ramach projektu „Solidarnie, 
etnicznie – wspólnie!” realizowane-
go z budżetu  Europejskiego Korpu-
su Solidarności  przez uczestników 
Hufca Pracy, będących uczniami 
Szkoły Branżowej I stopnia Zespołu 
Szkół nr 1 w Kędzierzynie – Koźlu, 
przeprowadzone zostało spotkanie 
organizacyjne dla młodzie-
ży realizującej projekt oraz prak-
tyczne zajęcia warsztatowe.  Pro-
jekt dotyczy szerzenia idei toleran-
cji, akceptacji i solidarności wobec 
innych ludzi, ze szczególnym naci-
skiem na relacje z przedstawiciela-
mi społeczności romskiej mieszka-
jącej na terenie Kędzierzyna – Koź-
la. Młodzież będąca grupą inicja-
tywną w planach ma propagowa-
nie idei tolerancji w różnych insty-
tucjach na terenie naszego miasta. 
16.03.2021r. Nasza szkoła wśród 
najlepszych techników budowla-
nych w kraju! 

W dniu 6 marca 2021 r. w Nysie, w 
bardzo ścisłym reżimie sanitarnym 
odbyły się Zawody Okręgowe 
XXXIV Edycji Olimpiady Wiedzy i 

Umiejętności Budowlanych. Do za-
wodów zostało zakwalifikowa-
nych  46 uczniów z 11 szkół – techni-
ków budowlanych –  województw 
śląskiego, opolskiego i dolnośląskie-
go. Miło nam poinformować, że nasi 
uczniowie uzyskali zarówno indywi-
dualnie jak i drużynowo świetny wy-
nik. Indywidualnie najlepszy wynik 
uzyskał osiągnął Oliwer Rum uzy-
skując prawo udziału w Zawodach 
Centralnych zaplanowanych na 15-17 
kwietnia w Gdańsku i zdobywając 7 
miejsce. Uzyskany przez Oliwera 
wynik punktowy zapewnia uzyska-
nie w Zawodach Centralnych tytułu 
FINALISTY Olimpiady Wiedzy i Umie-
jętności. Wierzymy, że Oliwer po-
walczy o tytuł LAUREATA Olimpia-
dy. 
22.03.2021r. 21 Światowy Dzień 
Osób z Zespołem Downa 

Szkolny Klub Wolontariatu Zespołu 
Szkół nr 1  wziął udział w happenin-
gu „Integracja – szacunek – akcepta-
cja”, który odbył się 22 marca 2021 
roku w mini parku przy Starostwie 
Powiatowym w Kędzierzynie-Koźlu. 
Organizatorem wydarzenia był Ko-
mitet Społeczny „Pragnę Zwycię-
żyć” oraz Starostwo Powiatowe w 
Kędzierzynie-Koźlu. Podczas akcji 
wieszano na sznurkach kolorowe 
skarpety „nie do pary”, które mają 
zwrócić uwagę na odmienność oraz 
przełamywanie stereotypów. Wyda-
rzenie odbyło się z zachowaniem 
obowiązujących zasad reżimu sani-
tarnego.  

WYDARZENIA 

29.03.2021r. I miejsce w Polsce 
dla ZS nr 1 w olimpiadzie – po 
raz trzeci!  

Nasza szkoła po raz trzeci uzy-
skała 1. miejsce w kraju. Uczeń 
technikum ekonomicznego 
Oliver Gnilka z klasy 3eT (nasz 
kolego redakcyjny :)) otrzymał 
tytuł laureata i zajął 1. miej-
sce  w finale 44. Olimpiady Języ-
ka Niemieckiego organizowa-
nym przez Komitet Główny 
Olimpiady przy Uniwersytecie 
Adama Mickiewicza w Pozna-
niu. Finał odbył się w trybie 
zdalnym 27. marca 2021r.  Oliver 
pokonał 80 finalistów z całej 
Polski i tym samym okazał się 
najlepszy z literatury, historii i 
realioznawstwa krajów niemiec-
kiego obszaru językowego. 
Oliverowi udało się powtórzyć 
sukces  Roberta Domina z roku 
2019 i 2018. Oliverowi gratuluje-
my i życzymy dalszych sukce-
sów!  
12.04.2021r. Wielki sukces 
uczennicy naszej szkoły 
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Umiejętności Budowlanych – dla na-
szej szkoły z wielkim sukcesem. 
Nasz udział w Olimpiadzie rozpo-
czął się Zawodami Szkolnymi (I 
stopnia), które odbyły się w listopa-
dzie ub. roku. W ich wyniku zakwa-
lifikowano czterech reprezentan-
tów naszej szkoły do Zawodów 
Okręgowych (II stopnia). Zawody w 
Okręgu Południowo Zachodnim 
odbyły się w dniu 6 marca br. w 
Nysie (łącznie w tej edycji Olimpia-
dy w 12 okręgach w Zawodach 
Okręgowych wzięło udział 600 
uczniów ze 142 szkół). Nominację 
do zawodów centralnych uzyskał 
nasz uczeń Oliwer Rum z klasy 3aT. 
23.04.2021r. Nominacja Pani Dyrek-
tor Urszuli Więcek do tytułu Oso-
bowość Roku 2020  

Kapituła Redakcji „Nowej Trybuny 
Opolskiej” nominowała naszą P. dyrek-
tor Urszulę Więcek do tytu-
łu Osobowość  Roku 2020 w kategorii 
Biznes. Kapituła doceniła sukcesy za-
wodowe i wkład w życie lokalnej spo-
łeczności przyznając P. dyrektor  nomi-
nację w  szczególności   za współpracę 
ze środowiskiem lokalnym, miejscowy-
mi przedsiębiorcami oraz Ochotniczym 
Hufcem Pracy. Kapituła uwzględni-
ła  także   konsekwentne kierowanie 
najwyżej sklasyfikowaną szkołą w kate-
gorii techników w powiecie i czwartą 
na Opolszczyźnie oraz odpowiedni 
wybór profilów nauczania, które mo-
delowo w skali regionu wpisują się w 
potrzeby lokalnego rynku pracy.  

BAYERN MONACHIUM. Bayern 
odpada z Ligi Mistrzów po dru-
gim spotkaniu z Paris Saint Ger-
main. Pierwsze spotkanie Bawar-
czycy przegrali u siebie 2:3 w dru-
gim spotkaniu w Paryżu zwycię-
skiego gola oddał Choupo-
Moting i Bayern wygrał to spo-
tkanie 1:0. Zwycięstwo jednym 
golem nie dało szans zawodni-
kom Niemiec wejść do ćwierćfina-
łu LM. Niestety w obu meczach 
zabrakło najlepszego zawodnika 
Roberta Lewandowskiego, który 
nie mógł zagrać, ponieważ został 
kontuzjowany w meczu repre-
zentacji Polski z Andorą, być mo-
że odwróciłby losy Bawarczyków. 
Kontuzja polaka pokrzyżowała 
jego plany w klubie. Nie mógł 
zagrać w meczu Bundesligi, gdzie 
brakuje mu już tylko 6 goli do po-
bicia rekordu Gerda Muellera i 
zostanie najlepszym polskim 
strzelcem Bundesligi. Rehabilita-
cja treningi Roberta idą zgodnie z 
planem i już niedługo wróci na 
boisko. Z klubu Bayernu Mona-
chium wypływa również wstrzą-
sająca wiadomość o prawdopo-
dobnym odejściu Hansiego Flicka 
trenera klubu. Odejście z Bawarii 
ogłosił po sobotnim meczu z Vfl 
Wolfsburg i poinformował, że 
odejdzie na koniec sezonu.  

Z przyjemnością i ogromną dumą, 
chcielibyśmy przedstawić Wam Zu-
zannę Jerzyk  – uczennicę naszej 
szkoły z klasy 1tbe, która za wysokie 
wyniki w Parabadmintonie na arenie 
krajowej za rok 2020 uzyskała sty-
pendium sportowe oraz otrzymała 
nagrodę Prezydenta Kędzierzyna-
Koźla w dziedzinie sportu. Zuzanno 
gratulujemy Ci Twoich wyników. 
Trzymamy kciuki za kolejne sukcesy ! 
Niech ciężka praca, pasja i wytrwa-
łość w dążeniu do wyznaczonych 
sobie celów przyniosą Ci kolejne po-
wody do radości!  
14.04.2021r. Sukces Julki Lerch 

Uczennica klasy 3 technikum żywie-
nia i usług gastronomicznych, zajęła 
II miejsce w VI Wojewódzkim Kon-
kursie Wiedzy o Żywności i Żywieniu, 
który odbywa się w Kluczbor-
ku. Jednym z elementów konkursu, 
było napisanie pracy na temat: 
„ŻYWIENIE WIELOPOKOLENIOWE – 
ZNACZENIE W OCHRONIE ZDRO-
WIA”. Gratulujemy i życzymy dal-
szych sukcesów. 
18.04.2021r. Sukces! Olimpiada Wie-
dzy i Umiejętności Budowlanych 

W dniu 17 kwietnia br. zakończyła się 
XXXIV edycja Olimpiady Wiedzy i 

SPORT 
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A brief reminder to our school  
Graduates …   
I was looking for words to say 
goodbye but could not find proper 
ones. Time has gone so fast, so 
many things have changed. Howev-
er, there is some everlasting truth 
that each of you should write in 
your hearts and carry through life, 
the truth that should be your shield 
and safety net in the rough waters 
of existence. 
 
Try to be the best human being you 
can be. Try to be that in your class-
romm, church ot temple.Do it be-
cause it is right to do. 
Remember, there is nothing so piti-
ful as a young cynic because he has 
gone from knowing nothing to be-
lieving nothing\. 
People will forget what you did but 
they will never forget how you made 
them feel. 
Freedom is useless if we do not exer-
cise it as characters making choices.. 
You are free to change the stories by 
which you live because we you are 
genuine characters not mere pup-
pets. Few thing are as encouraging 
as the realisation that things can be 
different and that you have a role in 
making them so. 
Nothing worth having comes with-
out some kind of fight. There is a 
strenght in you I see it. 
Life is not about what you ought to 
do or who you ought to be. It is 
about discovering who you already 
are. 

Am 26. September wählt Deutsch-
land – den Bundestag und damit 
auch den neuen Kanzler oder die 
neue Kanzlerin! 

 
Bundestagswahl 2021: mögliche 
Spitzenkandidaten der Parteien 
CDU / CSU 

Die seit 2005 amtierende Bundes-
kanzlerin Angela Merkel gab am 
29. Oktober 2018 bekannt, dass sie 
nach Ablauf ihrer vierten Amtszeit 
nicht erneut kandidieren werde. Zu 
diesem Zeit-punkt wird sie 16 Jahre 
Bundes-kanzlerin gewesen sein, so 
lange wie der bisherige „Rekord-
kanzler“ Helmut Kohl, Bundes-
kanzler von 1982 bis 1998. Auch Mer-
kels Alter spricht gegen eine erneute 
Spitzen-kandidatur: Zum Zeit-punkt 
der nächsten Bundestags-wahl ist sie 
67 Jahre alt und hat damit die Regel-
alters-grenze (das reguläre Renten-
eintritts-alter für ihren Geburts-
jahrgang) bereits seit anderthalb 
Jahren überschritten. Am 10. Februar 
2020 verzichtete auch die damalige 
CDU-Bundesvorsitzende Annegret 
Kramp-Karrenbauer auf die Kanzler-
kandidatur. In der öffentlichen De-
batte gelten der nordrhein-
westfälische Ministerpräsident Ar-
min Laschet, im Januar 2021 zum 
CDU-Vorsitzenden gewählt, sowie 
der bayerische Ministerpräsident 
und CSU-Vorsitzende Markus Söder 
als potentielle Kanzlerkandidaten. 
Eine Entscheidung soll nach Wunsch 
Laschets im April 2021 erfolgen, zu-
sammen mit Söder ist eine Einigung 
zwischen Ostern und Pfingsten ver-
einbart. In Meinungsumfragen liegt 
Söder vor Laschet, währenddessen 
sprachen sich mehrere CDU-
Spitzenpolitiker, z. B. die stellvertre-
tenden Vorsitzenden Thomas Strobl 

und Jens Spahn, für Laschet als 
Kandidaten aus.  

SPD  

Am 10. August 2020 wurde Vize-
kanzler und Finanzminister Olaf 
Scholz auf Vorschlag der Parteispit-
ze zum Kanzlerkandidaten erklärt. 
Zu dem Zeitpunkt war er der in Um-
fragen mit Abstand beliebteste 
SPD-Politiker, aber beim linken Par-
teiflügel umstritten; erst einige Mo-
nate zuvor hatte er die Wahl zum 
SPD-Vorsitz verloren.  

AfD 

Laut dem Co-Vorsitzenden der AfD, 
Jörg Meuthen, wird die AfD voraus-
sichtlich keinen Kanzlerkandidaten 
aufstellen, jedoch einen oder zwei 
Spitzenkandidaten. Potenzielle 
Kandidaten sind die Parteivorsit-
zenden, Jörg Meuthen und Tino 
Chrupalla, sowie die Co-
Fraktionsvorsitzende im Bundes-
tag, Alice Weidel. Eine Entschei-
dung soll nach dem Bundespartei-
tag Mitte April 2021 bekanntgege-
ben werden.  
FDP 

Es wird erwartet, dass der Partei- 
und Fraktionsvorsitzende Christian 
Lindner wie 2017 zum Spitzenkandi-
dat gewählt wird. Ende März 2021 
wurde er bereits zum FDP-
Spitzenkandidaten für Nordrhein-
Westfalen gewählt.  
Die Linke 

Es wurde bisher noch kein Kandidat 
benannt. Die Spitzenkandidatenfra-
ge wird erst nach der Neuwahl des 
Parteivorstands im Februar 2021 
geklärt. Als mögliche Kandidaten 
werden in der Presse die Parteivor-
sitzenden Janine Wissler und 
Susanne Hennig-Wellsow, die bis-
herige Vorsitzende Katja Kipping 
und die Fraktionsvorsitzenden Ami-
ra Mohamed Ali und Dietmar Bart-
sch genannt.  
Bündnis 90/Die Grünen  

Die amtierenden Parteivorsitzen-

BEFORE YOU GO ...  DER COUNTDOWN LÄUFT! 
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den Annalena Baerbock und Ro-
bert Habeck haben zum Jahresbe-
ginn 2020 angekündigt, sich zwi-
schen Ostern und Pfingsten zu eini-
gen, wer von den beiden zur Kanz-
lerschaft kandidiert. Am 7. April 
2021 wurde konkret der 19. April als 
Tag der Information angekündigt. 

 czyli zakochani są wśród nas 
Pierwszy maja w Czechach to – po-
dobnie jak w Polsce – święto i dzień 
wolny od pracy. Czesi obchodzą 
wtedy Svátek práce, czyli Święto 
Pracy. Ale dzień ten ważny jest tak-
że z innego powodu – dla wielu 
Czechów to Dzień Zakochanych. 
Oczywiście po 1989 roku popular-
ność zyskał Den sv. Valentýna, 
czyli popularne Walentynki, któ-
re obchodzone są 14 lutego, jed-
nak to właśnie 1 maja tradycyjnie 
obchodzony jest jako święto 
wszystkich zakochanych.  
Jakie są czeskie zwyczaje tego 
dnia? Przede wszystkim para za-
kochanych powinna pocałować 
się pod kwitnącą czereśnią lub 
jabłonią (niektóre etnograficzne 

źródła pozwalają jeszcze na poca-
łunek pod brzozą), co dla miesz-
kańców miast może okazać się 
wcale nie takie łatwe… Mieszkań-
cy Pragi chodzą tego dnia na 
wzgórze Petřin, gdzie wśród parko-
wych drzew można znaleźć kwitną-
ce czereśnie. Ale to właśnie tam, na 
Petřinie, znajduje się również po-
mnik najsłynniejszego poety cze-
skiego romantyzmu, Karla Hynka 
Máchy, autora znanego wszystkim 
Czechom poematu „Máj”. To z tego 
utworu pochodzą słowa, które zna 
każdy chyba uczeń czeskiej szkoły: 
Byl pozdní večer – první máj – 
Večerní máj – byl lásky čas” („Był 
późny wieczór, pierwszy maj, wie-
czorny maj, miłości czas...”). I kto 
wie, być może zakochani cytują je 1 
maja swoim „drugim połówkom”…  
Sami Czesi pozostają wierni swoim 
tradycyjnym świętom. Mimo, że 14 
lutego kwiaciarnie i restauracje prze-
żywają prawdziwe oblężenie, to, jak 
sami przyznają w sondażach i ankie-
tach, za prawdziwe Święto Zakocha-
nych uważają 1 maja, a Walentynki 
wielu z nich uznaje za sztuczny, prze-
niesiony z amerykańskich realiów 
twór. Z pewnością niemały wpływ 
ma tu pora roku – wiosna przecież 
od zawsze kojarzyła nam się z pięk-
nem, rozkwitem i miłością… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

wie, być może zakochani cytują je 1 
maja swoim „drugim połówkom”…  
Sami Czesi pozostają wierni swoim 
tradycyjnym świętom. Mimo, że 14 
lutego kwiaciarnie i restauracje prze-
żywają prawdziwe oblężenie, to, jak 
sami przyznają w sondażach i ankie-
tach, za prawdziwe Święto Zakocha-
nych uważają 1 maja, a Walentynki 
wielu z nich uznaje za sztuczny, prze-
niesiony z amerykańskich realiów 
twór. Z pewnością niemały wpływ 
ma tu pora roku – wiosna przecież 
od zawsze kojarzyła nam się z pięk-
nem, rozkwitem i miłością…  
A oto tradycyjnie już mały czeski 
„majówkowy” słowniczek: 
květen [czyt. kwieten] – to po cze-
sku maj! 
láska [czyt. laska] – miłość   

MAJÓWKA W CZECHACH  

milovat – kochać 
zamilovaný - zakochany 
třešeň [czyt. trzeszeń] – czereśnia 
výlet [czyt. vylet] – wycieczka 

Plastic Memories. Jest to dramat 
osadzony w przyszłości. Ludzkość 
doszła już na wyżyny cybernetyki, 
przez co jest w stanie stworzyć 
świadome maszyny niewiele róż-
niące się od ludzi. Androidy, bo tak 
nazywają się świadome maszyny, 
mają ograniczony czas życia. Ma-
szyny te mają ludzkie emocje przez 
co mogą zastępować utraconych 
członków rodziny. Główny bohater 
jest pracownikiem firmy zajmującej 
się odzyskiwaniem maszyn, których 
czas życia dobiega końca, co nieraz 
wiąże się z dramatami ludzkimi. 
Cała akcja opisuje właśnie zmaga-
nia głównego bohatera oraz relacje 
z jego asystentką androidem. 
Utwór porusza tematykę śmierci, 
utraty bliskich oraz emocji związa-
nych z tym trudnym doświadcze-
niem. Oprawa graficzna i dźwięko-
wa jest na wysokim poziomie oraz, 
jak na rok produkcji (2015), wybija 
się ponad inne utwory z tego okre-
su, muzyka daje nastrój bardzo pa-
sujący do przedstawianej historii. 
Autor bez wątpienia przemycił w 
tej produkcji wiele wartości aktual-
nych we współczesnym świcie, 
oraz nadał temu tytułowi mieszają-
cą się aurę radości ze smutkiem i 
melancholią. 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANIME 

https://de.wikipedia.org/wiki/Annalena_Baerbock
https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Habeck
https://de.wikipedia.org/wiki/Robert_Habeck


Str. 6 TURKOT NR 42/ZS1 

KĄCIK SMAKOSZA 

 

intrydze, przez co fabuła trochę 
kulała. Mocną stroną są natomiast 
charakterystyki bohaterów. Autor-
ce, na bazie swoich postaci, udaje 
się w subtelny sposób przeprowa-
dzić analizę człowieczeństwa. 
Główny bohater to postać nietu-
zinkowa. Śledząc jego losy, może-
my zaobserwować, jak nadmierna 
ambicja w połączeniu z niedosta-
tecznymi środkami do jej realizacji 
niszczą "człowieka w człowieku". 
Jak drobne, zdawałoby się oso-
bom obserwującym wydarzenia z 
boku, sytuacje życiowe zmieniają 
bohatera. Pełen dobrych intencji, 
umiejący wykazać się empatią 
młodzieniec przegrywa ze swoimi 
demonami: chorą ambicją, niezro-
zumieniem otaczającego go świa-
ta, "snem o potędze rodziny", 
tchórzostwem. Wydaje się oczywi-
stym, że Suzanne Collins w pełni 
świadomie napisała historię nie-
wygodną i prowokującą. 
Sam Snow ma być dla nas lekcją. 
Mamy zastanowić się, ile z na-
szych sympatii zależy tylko i wy-
łącznie od tego, z czyjej perspek-
tywy obserwujemy dane wydarze-
nia. To fascynujące ćwiczenie – 
dać się porwać „Balladzie ptaków 
i węży”, wciągnąć się w historię 
młodego Snowa, jednocześnie z 
tyłu głowy wciąż mając wizję przy-
szłości tego bohatera, pytać się, 
czy należy oceniać osiemnastolet-
niego Coriolanusa za czyny, o któ-
rych my wiemy, ale których on 
sam jeszcze nie popełnił. 

Kurczak po toskańsku  
 

Składniki :  
- 650 g filetów z kurczaka  
- 2 ząbki czosnku  
- 1 łyżeczka suszonego oregano  
- 200 ml bulionu drobiowego  
- 200 ml śmietanki 18% do zup  
- ok. 10 kawałków suszonych pomi-
dorów  
- 125 g szpinaku  
sól, pieprz, oliwa, mąka pszenna 
tarty parmezan  
Wykonanie: 
 Filety myjemy susyszmy i odciana-
my błony oraz kostki. Filet kroimy 
wzdłuż na 2 części i odcinamy polę-
dwiczki. Mięso doprawiamy solą, 
pieprzem oregano, następnie nacie-
ramy sprasowanym czosnkiem oraz 
smarujemy łyżką oliwy. Patelnię 
rozgrzewamy na 2 łyżkach olwiy, w 
czasie rozgrzewanie obtaczamy 
mięso w mące, następnie dajemy na 
patelnie i smażymy okolo 3 minuty 
aż się zarumieni. Kurczaka odsta-
wiamy na bok, do tej samej patelni 
wlewamy bulion i go zagotowuje-
my. Do zagotowanego bulionu 
wkładamy Filety i pokrojone suszo-
ne pomidorki, gotujemy z obu stron 
po 1 minucie. Następnie wlewamy 
śmietankę i zagotowujemy, po za-
gotowaniu wrzucamy szpinak mie-
szając Składniki aby listki szpinaku 
zwiędły.a koniec posypujemy serem 
Takiego kurczaka możemy Poda-
wać z ziemniakami kluskami i wielo-
ma innymi rzeczami.  

WARTO PRZECZYTAĆ 

Praktycznie dekadę po ukazaniu się 
„Kosogłosa”, Suzanne Collins wra-
ca do mojej ulubionej trylogii 
„Igrzyska śmierci”, by pokazać nam 
młodgo Coriolanusa Snowa, przy-
szłego prezydenta Panem. Nie 
przez przypadek to właśnie on jest 
bohaterem tej powieści. Ma nam 
do powiedzenia coś nowego, a 
„Ballada ptaków i węży” to opo-
wieść o ludzkiej naturze. W powie-
ści tej czytelniczki i czytelnicy od-
najdą wiele elementów, które koja-
rzą z „Igrzyskami Śmierci”, łącznie 
z tytułowymi Głodowymi Igrzyska-
mi, tu rozgrywanymi w zupełnie 
inny sposób, w wersji pierwotnej i 
moim zdaniem całkiem ciekawej 
(miła odskocznia od technolo-
gii). Suzanne Collins wielokrotnie 
nawiązuje zresztą do oryginalnej 
trylogii, czy to poprzez uczynienie 
dziewczyny z Dystryktu 12 główną – 
obok Snowa – bohaterką tej histo-
rii, czy poprzez powracające-
go kosogłosa, czy Lucky’ego Flic-
kermana, pierwszego historyczne-
go prowadzącego Głodowe Igrzy-
ska, ewidentnie związanego ze zna-
nym z trylogii Caesarem Flickerma-
nem. Powieść ciekawa, choć czasa-
mi zbyt sentymentalna, momenta-
mi autorce brakowało konsekwen-
cji, lub gubiła się trochę we własnej 
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1. Alida/Alok/ VIZE - ,,Love Again” 

2. Dawid Kwiatkowski -,,Bez Ciebie”  

3. ATB /A7S/Topic - ,,Your Love”  

4. Mufasa & Hypeman - ,,Friday”  

5. Moss Kena/ The Knocks/ Purple Disco - 

,,Fireworks”  

6. Rita Ora/ Imanbek - ,,Bang Bang”  

7. Shane Codd - ,,Get Out My Head”  

8. Alvaro Soler - ,, Magia”  

9. EKIPA - ,,3KIPA”  

10. Olivia Addams - ,,Stranger”  

11. Ofenbach - ,,Wasted Love”  

12. Dua Lipa - ,,We’re Good”  

13.Purple Disco Machine - ,, Fireworks”  

14. Toby Romeo - ,,Where The Lights Are Low”  

15. Foothils/Badjack - ,,I Got Me”  

 Jagna zostaje wywieziona z gnojem na obornik. 

 Hanka zaczęła ryczeć z tego powodu, że ją nie chcą 

poślubić. 

 Włosy zaczęły mu się prężyć na głowie. 

 Dzień Boryny mijał od rana do wieczora. 

 Danusia ratując Zbyszka przed napaścią dzikiego 

zwierza zabiła go. 

 Jagienka stale opiekowała się Zbyszkiem, ponieważ 

jego ciągle brały ciągoty. 

 Jurand dość długo żyje, a potem zakańcza swój ży-

wot. 


