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MĘSKIE GRANIE 

 Marzec dobieg już końca, czas wejść w nowy mie-

siąc. Kwiecień to ulubiony czas wszystkich żartownisiów, 

gdyż wraz z jego początkiem następuje prima aprilis, 

dzień, w którym możesz żartować prawie ze wszystkiego, 

strzeż się jednak, gdyż nieodpowiednio sformułowany lub 

obraźliwy żart na pewno nie wyjdzie na dobre ani tobie, 

ani ofierze tego kawału. Gdybyś miał wątpliwości, to za-

glądając do środka tego wydania, dowiesz się, z czego 

bezwzględne nie możesz żartować. Oprócz prima aprilis 

kwiecień jest okresem, w którym przygotowania maturzy-

stów idą pełną parą, przełom kwietnia i maja to dla wielu 

ostatni dzwonek na lepsze przygotowanie do egzaminu sprawdzającego ich wiedzę po szkole śred-

niej. Dla uczniów młodszych klas to czas na podreperowanie nieco swoich ocen przed ostatecznymi 

poprawkami. Nie samą szkołą jednak żyjemy i musimy również odpoczywać, obecna pogoda jednak 

nam tego nie ułatwia. Mimo że jesteśmy już w połowie kwietnia, za oknami nadal zimno, a niektó-

rzy zza okien oglądają nawet śnieg. Pozostaje nam mieć nadzieję, że cieplejsze dni przyjdą już nie-

bawem a szarość, którą widzimy za oknem, zmieni się w piękne słońce. Do tego czasu pozostajemy 

jednak złapani w szpony lockdownu i nadal nie mamy możliwości swobodnie się poruszać, więc czy 

pogoda jest dla nas aż tak istotna? To kwestia indywidualna, jednak mimo wszystko przyznać trze-

ba, że wszyscy chcielibyśmy wrócić do normalności…  

Kuba Stachurski  
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Dubbing w Polsce... 
 Dubbing, czyli inaczej podkładanie głosu zagranicznym aktorom 

jest w naszym kraju bardzo popularny, choć ma swoich zwolenników i 

przeciwników. Nie zmienia to faktu, że proces, w którym podkłada się 

głos postaciom z kreskówek, filmów czy gier komputerowych jest 

skomplikowany, a w jego produkcję zaangażowanych jest wiele osób, 

warto zgłębić sztukę dubbingu, a ten artykuł wam w tym pomoże. 

 Mimo, iż w Polsce w filmach i serialach 

aktorskich dominuje szeptanka (inaczej lektor,  

to dubbing wciąż jest popularną metodą opraco-

wań wersji polskich. Dubbing jest to inaczej po 

prostu zastąpienie oryginalnej ścieżki dźwięko-

wej dialogami w rodzimym języku.                                                   

Pierwszy film w Polsce z dubbingiem w rodzi-

mym języku uznaje się „Królewnę Śnieżkę i 

siedmiu krasnoludów”, który został wyemito-

wany 5 października 1938 roku.  

                                                           

„Największe polskie studia nagraniowe” 

W  naszym kraju mamy wiele studiów 

dubbingowych, a  najpopularniejsze  to: SDI 

Media Polska, Start International Polska, Stu-

dio Sonica, Master Film czy IYUNO Media 

Group. Istnieje również studio oparte na fan-

dubbingowej grupie NanoKarrin.  

                                                      

„Osoby pracujące nad dubbingiem” 

W studiu dubbingowym nie pracuje tyl-

ko sam aktor, ale również wiele innych osób, są 

to między  innymi: reżyserzy, dialogiści, kie-

rownicy produkcji, kierownicy muzyczni, wo-

kaliści, dźwiękowcy, montażyści oraz tekścia-

rze. Ich rolę w studiu można już praktycznie 

wyczytać z samych nazw, ale na pewno niektó-

re nie są wszystkim znane, tak jak: kierownik 

produkcji czy kierownik muzyczny. Obie profe-

sje zajmują się kierowaniem projektem. Kie-

rownik muzyczny prowadzi aktorów lub woka-

listów aby zaśpiewali piosenki jak najlepiej, a 

kierownik produkcji odpowiada za opracowanie 

całego filmu.  

„Najlepsi w swoim fachu” 

Z całej grupy wszystkich ról są osoby 

mniej lub bardziej znane, a oto jedni z bardziej 

popularniejszych, których mogliście kiedyś 

usłyszeć w endingach filmów czy seriali: 

Reżyserzy: Joanna Węgrzynowska-Cybińska, 

Wojciech Paszkowski, Anna Apostolakis, Ma-

rek Robaczewski czy Miriam Aleksandrowicz-

Krasko 

Dialogiści: Magdalena Dwojak, Zuzanna Galia, 

Dariusz Kosmowski, Cezary Kwieciński, Joan-

na Kuryłko czy Tomasz Robaczewski 

Kierownicy muzyczni: Agnieszka Tomicka, 

Piotr Gogol, Jakub Szydłowski i Piotr Zygo 

Kierownicy produkcji: Agnieszka Kudelska, 

Beata Jankowska, Agnieszka Wiśniewska 

Aktorzy i aktorki: Magdalena Krylik, Paweł 

Ciołkosz, Zuzanna Galia, Krzysztof Szczepa-

niak, Katarzyna Łaska, Jan Aleksandrowicz-

Krasko, Agnieszka Kudelska, Jarosław Bobe-

rek, Beata Wyrąbkiewicz, Grzegorz Drojewski, 

Klementyna Umer i wiele innych wspaniałych 

aktorów.  
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foto: Magdalena Krysiak 

„Jakie produkcje otrzymują polską  

lokalizację?” 

W Polsce głównie dubbingowane są se-

riale i filmy dla młodszej widowni, ale zdarzają 

się również wyjątki , gdzie również ekranizacje 

dla młodzieży są dubbingowane (głównie na 

platformie Netflix). Niektóre seriale  mające 

specjalne oznaczenia, jak np. serial anime to 

Netflix i zazwyczaj nie zleca takich seriali do 

podkładania dubbingu (chyba, że produkcja jest 

przeznaczona dla młodszego widza).  

Popularną produkcją z dubbingiem (oraz 

lektorem) jest raczej każdemu znany 

„”Wiedźmin, który swoją premierę miał 20 

grudnia 2019 roku, gdzie główną postać dubbin-

guje znany aktor Michał Żebrowski. Zdarzają 

się produkcje, w których jedna postać jest grana 

przez dwóch aktorów (dialogi i śpiew), czego 

przykładem  jest np. Elsa z „Krainy Lodu”, 

gdzie dialogi bohaterki gra Lidia Sadowa, a pio-

senki śpiewa Katarzyna Łaska, będąca wyko-

nawczynią hitu znanego chyba większości wi-

downi: „Mam tę moc”.                                                                                                                                                                      

Mimo faktu, że Polsce aktualnie nie ma zbyt 

wielu   dubbingowanych seriali  i filmów nieani-

mowanych, to miejmy nadzieję, że w przyszło-

ści  dubbing w Polsce będzie się rozwija                                                                

i większość lub wszystkie filmy będą otrzymy-

wać polską wersję językową, nie zważając uwa-

gi na kategorię wiekową czy  gatunek. 

Damian Bereda 

Historia Elgina Baylora... 
  Mr. Inside był bez wątpienia jednym z najlepszych obok Jerrego 
Westa zawodników swoich czasów, jeśli chodzi o koszykówkę. Z druży-

ną Los Angeles Lakers, która w momencie, kiedy młody Elgin wcho-
dził w świat koszykówki NBA nosiła nazwę Minneapolis, Lakers osią-

gnął niemalże maksimum możliwości a w sercach fanów koszykówki 
zostanie na zawsze. Dlatego warto poznać  historię człowieka, który 
przeżył ciężkie chwile, a mimo to przeszedł przez życie z podniesionym 

czołem. Przed wami postać Elgina Baylora. 

 Elgin Gay Baylor  przyszedł na świat 16 

września 1934 roku w stolicy Stanów Zjednoczo-

nych jako syn Johna i Uzzel Baylor a swoje imię 

zawdzięcza marce portfela, jaki w kieszeni nosił 

jego ojciec. Przyszły gwiazdor koszykówki nie 

miał łatwego dzieciństwa, jego rodzice notorycz-

nie kłócili się a John Baylor niejednokrotnie stoso-

wał przemoc fizyczną i psychiczną w stosunku do 

żony oraz kilkuletniego syna. Elgin nie był wybit-

nym uczniem, co dodatkowo pogorszało jego sytu-

ację. Każda zła ocena prowadziła do siniaków na 

jego ciele. Dopiero w szkole średniej odnalazł 

swoje powołanie po tym, kiedy po raz pierwszy do 

rąk wziął piłkę do koszykówki. Okazało się, że 

nasz dzisiejszy bohater bardzo szybko opanował 

ten sport, w którym znalazł spokój i odskocznię od 

tego, co działo się w jego domu.  
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 Jak sam twierdził -  świst siatki, dźwięk 

piłki odbijanej od parkietu i odgłos piszczących 

butów -  były dla niego niczym muzyka. Będąc  

nastolatkiem,  wiedział już na pewno, że koszy-

kówka będzie jego przyszłym zawodem, z którym 

jak się okazało pośrednio związany był nawet po 

zakończeniu kariery, co nie jest wcale takie oczy-

wiste, patrząc na chociażby Allena Iversona koja-

rzonego głównie z Philadelphią 76ers. Jako roz-

grywający bądź rzucający obrońca grał w latach 

1996-2006. Allen Iverson obecnie jest niemalże 

bankrutem mimo stosunkowo niedawnego zakoń-

czenia kariery, „The Answer”  skończył z koszy-

kówką dopiero w 2011 roku, a dziś od upadku 

materialnego chroni go jedynie dożywotni kon-

trakt z firmą Reebok. Wracając jednak do Elgina 

Baylora,  do NBA trafił w roku 1958 wybrany z 

pierwszym numerem draftu przez Minneapolis 

Lakers i z miejsca stał się gwiazdą ligi,  rzucając 

średnio 25 punktów na mecz i rozdając 4 asysty 

dokładając do tego 15 zbiórek. W swoim debiu-

tanckim sezonie niski skrzydłowy Lakers zdobył 

nagrodę debiutanta roku i nie spoczął na laurach, 

a  na przestrzeni kariery osiągnął o wiele więcej.  

„Rabbit”, bo taki pseudonim przyjął Elgin Baylor 

z uwagi na swój ponadprzeciętny wyskok, jest 

jedynym koszykarzem w historii, który utrzymy-

wał swoje zdobycze punktowe na poziome śred-

nio 34 punktów na mecz przez 3 sezony pod rząd. 

Jest również 8-krotnym finalistą NBA, a do tego 

liderem w średniej ilości punktów zdobytych w 

meczach serii paly-off. Nie zmienia to jednak fak-

tu, że mimo 8 występów w wielkim finale ani ra-

zu nie podnosił pucharu, siedmiokrotnie ulegając 

drużynie Boston Celtics i  jednokrotnie drużynie 

New York Knicks. Oprócz tego  w finałach Elgin 

jest 11-krotnym uczestnikiem meczu gwiazd, 1-

krotnym MVP meczu gwiazd, 10- krotnym człon-

kiem pierwszego składu All NBA, i członkiem 

koszykarskiej galerii sław im. Jamesa Naismitha. 

Ze strony klubu, który Elgin reprezentował przez 

całą karierę, uhonorowany został za pomocą naj-

wyższego odznaczenia, za które w NBA uważa 

się zastrzeżenie numeru, z którym występował 

dany zawodnik. W przypadku Baylora jest to nu-

mer 22, ale zawodnicy Los Angeles Lakers dziś 

nie zagrają również z numerem 32 Magica John-

sona, 34 Shaquilla O’Neala, 44 Jerrego Westa, 13 

Wilta Chamberlaina, 33 Kareema Abdul-Jabbara, 

42 Jamesa Worthyego, 25 Gaila Goodricha, 52 

Jamaala Wilkesa oraz obydwoma numerami Ko-

bego Bryanta czyli 8 i 24. Warto dodać, że Elgin 

Baylor zajmuje 31 pozycję w rankingu najlep-

szych strzelców ligi NBA z liczbą 23, 149 punk-

tów. Po zakończeniu kariery zawodnika w 1971 

roku przyszły członek galerii sław próbował swo-

ich sił jako trener New Orleans Jazz (obecnie 

Utah Jazz), a w 1986 roku został wiceprezyden-

tem klubu Los Angeles Clippers. Okres po zakoń-

czeniu kariery Baylor na pewno chciałby wyrzu-

cić z pamięci, ponieważ jako trener ani razu nie 

zameldował się z drużyną nawet w play-off’s, a 

jego New Orleans Jazz powszechnie uważano za 

jedną z najgorszych drużyn NBA. Po zakończeniu 

kariery trenerskiej jako wiceprezydent Los Ange-

les Clippers kompletnie zrujnował ten klub, który 

za czasów wielkich Chicago Bulls z lat 1991-98 

był słusznie uważany za najgorszy w NBA. Pod-

sumowując, Elgin Baylor był świetnym zawodni-

kiem, ale jako trener oraz działacz daleko mu do 

ideału, podobnie z resztą jak   
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 Michaelowi Jordanowi, który po zakończeniu ka-

riery w Washington Wizards został właścicielem 

Charlotte Hornets i od tamtej pory bardziej rujnuje 

klub, niż cokolwiek w nim naprawia, a jedyna na-

dzieja na poprawę gry Hornets, czyli „trójka” dra-

ftu, LaMelo Ball jest obecnie kontuzjowany i nie 

wiadomo jak długo potrwa jego przerwa. Wraca-

jąc jednak do Elgina Baylora, jego karierę można 

podsumować w następujący sposób: był świetny 

na parkiecie, ale poza nim naprawdę nie miał poję-

cia o koszykówce, potrafił doskonale rzucać, ale 

jako trener nie potrafił przenieść na papier akcji, 

które wykonywał przez lata na parkietach NBA.  

Mimo słabego okresu, po zakończeniu ka-

riery zawodnika Elgin Baylor niewątpliwie jest 
legendą koszykówki, którą niestety  przyszło nam 

pożegnać 22 marca 2021 roku.  Odszedł w wieku 

86 lat w swoim domu znajdującym się w Los An-
geles. Pierwszymi osobami, które dowiedziały się 

o śmierci Baylora, byli działacze Los Angeles La-

kers, którzy złożyli kondolencje rodzinie oraz upa-
miętnili swojego wieloletniego skrzydłowego w 

mediach społecznościowych.  

Kuba Stachurski 

Jak być dobrym mówcą? 

Wystąpienia publiczne, nawet pozornie mniej znaczące, takie jak 

odpowiedź ustna na lekcji czy przedstawianie wcześniej przygotowanej 

prezentacji przed klasą, bywają dla uczniów jednymi z najbardziej stre-

sujących sytuacji podczas całej ich szkolnej kariery. Jednak są sposoby 

na to, żeby ułatwić sobie  przeżycie takich doświadczeń. Chciałabym 

podzielić się  z Wami propozycjami, które być może pomogą Wam nie 

tylko  w szkolnej  codzienności. 

Przede wszystkim, zadbaj o swoje 
gardło. 

Niezależnie od tego, czy przygotowujesz 

się do publicznego wystąpienia przed większą 

grupą ludzi, spotkaniem online, czy po prostu 

rozmową ze znajomymi - głos jest Twoim głów-

nym i najpotężniej-

szym narzędziem. 

Dlatego trzeba zro-

bić wszystko, żeby 

zadbać o niego w 

odpowiedni spo-

sób. Upewnij się, 

że jesteś odpo-

wiednio nawodnio-

ny. Picie wody, 

poza tym, że jest 

ogólnie dobre dla zdrowia, utrzyma Twój głos w 

szczytowej formie. Struny głosowe i krtań są 

umiejscowione w ciepłym i wilgotnym miejscu, 

dlatego przy zbyt małym  nawodnieniu na pewno 

nie będziesz przemawiał na swoim najwyższym 

poziomie. 

 Przeczytaj kilka zdań z długopisem 
lub korkiem do butelek w ustach.  

 To całkiem znana i dosyć zabawna meto-

da, ale naprawdę działa! Jeśli poćwi-

czysz czytanie lub mówienie w ten 

sposób, Twoja dykcja znacznie się 

poprawi.  Zmobilizuje Cię to do 

szerszego otwierania ust i wykony-

wania przesadnych ruchów języ-

kiem. Jeśli wykonasz  ćwiczenie w 

ciągun10 minut przed samym wystą-

pieniem, zapewniam Cię, będziesz 

brzmiał pięć razy wyraźniej niż na 

co dzień. 
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Rozruszaj aparat mowy i zrób ćwi-
czenia oddechowe. 

Zwłaszcza, kiedy jesteśmy zestresowani, 

nasza buzia lubi płatać nam figle - czasami żu-

chwa blokuje się w dziwny sposób, a gardło zaci-

ska się i nie jesteśmy w stanie wykrztusić z siebie 

ani słowa. Czasami zapominamy o tym, jak waż-

ne jest oddychanie i zapowietrzamy się. W efek-

cie brzmisz mało profesjonalnie, dlatego aby tego 

uniknąć, ważne jest odpowiednie rozruszanie apa-

ratu mowy oraz strun głosowych. Można chociaż-

by  wyśpiewać w  różnych skalach gamę: do re mi 

fa sol la si do lub  powtarzać dźwięki ga-ge-gi-go

-gu, pa-pe-pi-po-pu, ma-me-mi-mo-mu. Być może 

wydaje się śmieszne, ale działa. Warto spróbować 

również przejeżdżania językiem po całej długości 

swoich zębów. Propozycja robienia głupich min 

(niekoniecznie do lustra) z szerokim otwieraniem 

ust też jest świetnym ćwiczeniem..                                                                                

Jeśli mięśnie Twojej twarzy są dostatecznie roz-

grzane, stres nie powinien mieć dużego wpływu, 

żeby  uniemożliwić Ci maksymalnie wykorzystać 

swój głos. 

  

 Pamiętaj, że jeśli się przygotujesz, wszyst-

ko pójdzie po Twojej myśli, a trema wcale nie jest 

tak trudna do pokonania. Zrób wszystko, żeby 

efekt twojego wystąpienia, nawet przed małą pu-

blicznością, był spektakularny! 

Maja Banasik 

Powrót do korzeni                  

odtwarzaczy muzycznych 

 Co roku, w trzecią sobotę kwietnia, celebrowane jest Święto Płyty 

Winylowej. Zaczęło je obchodzić w roku 2007  kilku właścicieli skle-

pów z płytami w Baltimore, w USA. Płyta winylowa była najskutecz-

niejszym narzędziem prywatnej dystrybucji nagrań przez wiele dekad. 

Chodził przede wszystkim o to, żeby nie trzeba było czekać, aż usłyszy-

my ulubioną piosenkę w radiu. 

Historia płyty winylowej 

Wszystko wzięło swój początek się od stworzenia 

fonautografu przez Édouarda-Léona Scotta w 

1857 roku. Wynalazek ten rejestrował dźwięk w 

postaci wizualnych długości fali i częstotliwości, 

jednak wątpliwość budziło pytanie, czy Scott wy-

korzystał te informacje do odtworzenia dźwięku. 

Gwarancją było dokonanie Thomasa Edisona, 

który  w 1877 roku wynalazł fonograf. Od tego 

czasu dźwięk mógł być zarówno rejestrowany, jak 

i odtwarzany. 

Pierwsze gramofony 

Termin „gramofon” został wymyślony przez Emi-

la Berlinera, którego system odtwarzał płyty z na-

cięciami bocznymi. W 1889 roku dyski Berlinera 

zostały po raz pierwszy wprowadzone do obrotu 

w Europie. Miały one około 5 cali średnicy. Berli-

ner wciąż pracował nad stworzeniem lepszej jako-

ści gramofonów wraz z 7-calowymi płytami. Jed-

nak jego odkrycia dalej pozostawały gorsze od 

tych Thomasa Edisona. Dopiero, gdy Berliner za-

inwestował w pomoc współpracownika Eldridge'a 

Johnsona, powstała firma Victor Talking Machine 

Company, co przyniosło za sobą więcej sukcesów 

nad produkcją i jakością  płyt. W 1910 roku dyski 

zyskały swoje odpowiedniki w woskowych cylin-

drach i  udoskonaliły popyt i ich obrót na rynku  
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Nowa era - kasety i płyty CD 

W 1962 roku winyl po raz pierwszy zdobył praw-

dziwego konkurenta - kasetę. Dzięki tym  nośni-

kom  można było przewijać nagranie do tyłu, do 

przodu oraz pauzo-

wać je za pomocą 

jednego przycisku. 

Dlatego właśnie ka-

seta magnetofonowa 

była bardziej funk-

cjonalną opcją w po-

równaniu z niepo-

ręcznym gramofo-

nem. W roku 1974 

zaczęto opracowy-

wać płyty kompaktowe. Ten rok był krokiem mi-

lowym w przemyśle dystrybucji muzyki i stano-

wił początek cyfrowego pobierania plików. W 

przedostatniej dekadzie XX wieku nastąpił wy-

raźny spadek sprzedaży płyt winylowych. 

Odrodzenie winylu 

Po dziesięcioleciach odtwarzania muzyki, która 

pozornie znikała na twardym dysku komputera, w 

styczniu 2017 roku odnotowano największą licz-

bę sprzedanych płyt winylowych od 

1991 roku. Ponowne zainteresowa-

nie winylem pojawiło się w 2006 

roku, kiedy brytyjskie zainteresowa-

nie indie-rockiem wzrosło, wraz z 

wydaniem debiutanckiego albumu 

Arctic Monkeys “Whatever People 

Say I Am That’s What I’m Not”. 

Wiele osób tłumaczy swój zachwyt 

winylami,  przywołując wspomnie-

nia z czasów, kiedy były jeszcze po-

pularne albo odwołują się do historii rodzinnych. 

Wygrzebują zakurzone płyty i gramofony i zata-

piają się wspomnieniami w przeszłości. 

 

Maja Banasik, Wiktoria Małkińska 

Nowe wytyczne maturalne 

 W ostatnim czasie Centralna Komisja Egzaminacyjna opubliko-
wała nowe wytyczne dotyczące egzaminu maturalnego, które wejdą w 

życie od roku szkolnego 2022/2023. Wbrew pozorom komisja nie 
upraszcza egzaminu z uwagi na pandemię, według wielu uczniów i nau-

czycieli egzamin został utrudniony. Wśród wytycznych znalazło się kil-
ka informacji, które tzw. „podwójny rocznik” powinien poznać jak naj-
szybciej. 

Wśród uczniów największy strach wywołuje po-

ziom zdawalności na poziomie min. 30 procent 

wszystkich możliwych do zdobycia punktów, jeśli 

chodzi o egzaminy na poziomie rozszerzonym. 

Jak dotąd, aby zdać maturę na poziomie rozsze-

rzonym, wystarczyło do niej przystąpić. Czy jed-

nak jest to coś, czego przyszli maturzyści powinni 

się bać? Przecież jeśli wybieramy przedmioty na 

poziomie rozszerzonym, znaczy to, że z reguły 

przychodzą nam one łatwo i 30 procent na takim 

egzaminie będzie dla nas jak bułka z masłem. 

Skoro kwestię progu zdawalności mamy już za 

sobą, czas przejść do egzaminów, do których mu-

simy przystąpić niezależnie od naszej woli. Egza-

miny pisemne z języka polskiego, matematyki i 

języka angielskiego pozostają na dotychczaso-

wym poziomie zdawalności, czyli  min. 30 pro-

cent możliwych do zdobycia punktów, jednak co z 

ich poziomem trudności? Na podstawowym języ-

ku polskim doświadczymy mniej zadań testo-

wych, a większa ich część będzie zadaniami 

otwartymi wymagającymi szczegółowej odpowie-

dzi. Pamiętajcie również, aby przypomnieć sobie 

przed maturą wszystkie lektury obowiązkowe, 

gdyż nowa matura przykłada do nich jeszcze 

większą wagę.  
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Na poziomie podstawowym z języka polskiego 

uczniowie mają do dyspozycji 240 minut, a wy-

pracowanie powinno liczyć co najmniej 400 słów, 

w odróżnieniu od śmiałków, którzy podejdą do 

egzaminu na poziomie rozszerzonym, tam czas 

jest skrócony do 210 minut, a wypracowanie wy-

maga dodatkowych 100 słów. Egzamin rozszerzo-

ny z języka polskiego wymagać będzie od nas  

również znajomości historii literatury oraz epok 

literackich, dlatego też  warto je  sobie przypo-

mnieć przed przystąpieniem do nowej matury. Na 

egzaminach ustnych otrzymamy dodatkowe zada-

nie do wykonania a ich czas również ulegnie skró-

ceniu.                                                                                    

    Jeśli chodzi o egzamin z matematyki,  zmian 

nie jest dużo i ograniczają się one do usunięcia z 

zakresu zagadnień znajomości kilku wzorów. Za 

to egzamin z języka angielskiego został ograni-

czony do tworzenie strony biernej w zdaniu, ale 

mimo wszystko jego poziom został podwyższony. 

Na poziomie podstawowym  mamy do czynienia 

z materiałem na poziomie B1, a teksty  B2, które  

na rozszerzeniu są standardem,  podniesiono na-

wet na poziom C1. W przedmiotach na poziomie 

rozszerzonym nieznacznie zmieniły się kryteria 

oceniania i formy zadań. Tak naprawdę egzamin 

nie został utrudniony jakoś znacznie, jedyne cze-

go można być niepewnym, to język polski, które-

go zasady i kryteria oceniania zmieniły się najbar-

dziej i zostały znacząco utrudnione. Jeśli jednak 

poświęcimy na przygotowania odpowiednią ilość 

czasu, bez problemu napiszemy egzamin na do-

brym poziomie.  

Kuba Stachurski 

Przepis na ciasto marchewkowe 
SKŁADNIKI NA CIASTO: 

3 starkowane marchewki - jeśli są małe to 4, 4 jajka, 

1 szklanka brązowego cukru, pół szklanki prze-

cieru z jabłek, 3/4 szklanki oleju, 1 szklanka 

zwykłego cukru, ekstrakt waniliowy, 2 szklanki 

mąki,2 małe łyżeczki proszku do pieczenia,2 

małe łyżeczki sody oczyszczonej, szczypta so-

li,cynamon według uznania.  

 
SKŁADNIKI NA KREM:  

dowolny drobno zmielony twaróg, pół kostki 

masła, 3 szklanki cukru pudru ,trochę ekstraktu 

waniliowego.  

SPOSÓB PRZYGOTOWANIA: 
Do dużej miski dodajemy jajka, brązowy cukier, 

przecier z jabłek, olej, zwykły cukier i ekstrakt 

waniliowy. Masę wyrabiamy mikserem tak, aż 

wszystkie składniki się połączą. Do tak wymie-

szanej masy dodajemy mąkę, proszek do piecze-

nia, sodę oczyszczoną, szczyptę soli i cynamon 

według uznania. Ponownie wyrabiamy masę by 

składniki się połączyły. Do tak wymieszanego 

ciasta dodajemy starkowane marchewki i mie-

szamy łyżką. Ciasto rozkładamy na dwóch okrą-

głych tortownicach i wkładamy do wcześniej 

rozgrzanego na 180°C piekarnika na około 45 

minut.  
Kiedy ciasto rośnie przygotowujemy krem. Do 

miski dodajemy dowolny drobno zmielony twa-

róg, pół kostki masła, 3 szklanki cukru pudru i 

ekstrakt waniliowy. Miksujemy aż masa będzie 

gładka.  
Kiedy ciasto ostygnie, smarujemy je kremem 

nastepnie kładziemy kolejną warstwę której górę 

także pokrywamy kremem. Dekorujemy według 

uznania.  

        Smacznego! 

Natalia  

Karczmarek      
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Z czego nie żartować? 

Prima Aprilis to obchodzone  każdego roku świę-

to w pierwszy dzień kwietnia, w którym, wedle 

zwyczaju,  należy płatać figle.  Jednak powinni-

śmy robić to z umiarem i zastanowić się, jakie 

żarty mamy zamiar zrobić drugiej osobie.  Z 

pewnością trzeba wziąć pod uwagę kilka czynni-

ków, jak chociażby to,  że każdy człowiek ma 

inne poczucie humoru i nie zawsze ma dystans 

do pewnych spraw. Dlatego musimy  pamiętać 

także o tym,  z kim będziemy żartować, ponie-

waż  nie wszystkie  dowcipy  wypada powiedzieć 

przy innych ludziach.  Nie wolno posługiwać się 

takimi formami zabaw, które mogą sprawić ko-

muś przykrość, a więc nie żartujmy: 

-z czyjegoś wyglądu, ponieważ może to ko-

goś mocno urazić lub i być przyczyną 

kompleksów 

-z rasy lub pochodzenia                               

bo odebrane zostn jako rasizm  

-z ciężkich chorób czy niepełnosprawności 

innych, ponieważ jest to po prostu nie-

ludzkie 

-z uczuć innej osoby, o której wiemy, że 

darzy  kogoś  uczuciem,  bo może to za-

boleć drugiego człowieka 

czyjejś wiedzy czy umiejętności, ponieważ 

każdy jest w czymś lepszy, a ktoś gorszy 

i nie powinniśmy wyśmiewać się z niko-

go. 

 

Pamiętajmy zawsze o tym, że dobry żart ni-

gdy nie może zranić drugiego człowieka i 

nie dotyka jego godności osobistej.   

Alicja Pietrucha 

 

Dzień Ziemi 
 Ziemia istnieje od ponad 4,467mld lat. Jak wiemy, życie na niej nie 

wyglądało na początku tak jak  teraz. Niestety, z prowadzonych badań 

jasno wynika, że człowiek tak bardzo eksploatuje środowisko, że istnie-

je realne zagrożenie unicestwienia  naszej planety. Odpady, zanieczysz-

czenia gleby i powietrza czy deforestacja, wpływają nie tylko na kom-

fort życia mieszkańców Ziemi, ale i jej funkcjonalność. Dlatego dokład-

nie pół wieku temu w Stanach Zjednoczonych powstała idea stworzenia 

święta, które symbolizowałoby dbanie o to, co najważniejsze – nasz 

dom.  
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22 kwietnia 1970r. studenci z dwóch ty-

sięcy uczelni w USA rozpoczęli protest, który 

miał na celu zwrócenie uwagi na problemy zwią-

zane z degradacją środowiska. Prawdziwie glo-

balnym świętem Dzień Ziemi stał się w 1990 ro-

ku. Uczestniczyło w nim 

ponad 140 państw, anga-

żując tym samym 

200mln ludzi na całym 

świecie. 

Obchody Świato-

wego Dnia Ziemi w tym 

roku będą szczególne – 

w związku z stanem epi-

demiologicznym trady-

cyjne sadzenie drzew lub zbieranie zalegających 

odpadów na terenach zieleni będzie ograniczone. 

Pomyślano więc, że można dbać o środowisko,  

nie wychodząc z domu. Jak podaje Fundacja 

WWF Polska, możemy zaadoptować fokę, nie-

dźwiedzia, rysia, panterę śnieżną, morświna, a 

nawet pszczołę! Wiele wydarzeń jest organizo-

wanych w Internecie, będą to m.in. webinaria 

online czy filmy, a w tym premiera   „Opowieści  

o plastiku”. Ministerstwo Klimatu organizuje 

warsztaty online „Dzień Ziemi w Ministerstwie 

Klimatu”, a Extinction Rebellion zaprasza na 

LIVE „Co wiemy o klimacie 

przyszłości”. Sami możemy wy-

kazać się inicjatywą i zmieniać 

swoje nawyki. Każdy dzień jest 

dobry, by zrobić coś dobrego nie 

tylko dla nas i naszej planety, ale 

także przyszłych pokoleń. To, co 

zastanie przyszła cywilizacja, jest 

zależne tylko i wyłącznie ode 

mnie i od Ciebie.. Dbajmy o to, 

co nam najbliższe i najdroższe!  

Iga Rojewska 

Nauka zdalna 

 Na początku miały być to dwa tygodnie 

lekcjo on-line, a jednak  przeciągnęły się na tak 
długo, że nikt by się tego nie spodziewał. Do-

kładnie 11 marca 2020r przeszliśmy na tryb nau-

ki zdalnej. Początki były dla każdego bardzo in-
teresujące, a jednocześnie ciekawe. Z jednej 

strony coś innego, nowego dla wszystkich, a z 

drugiej coś, z czym nigdy wcześniej  nie mieli-
śmy do czynienia. Większość uczniów była za-

dowolona, ponieważ  istniało przekonanie, że 

będzie to pewna forma odpoczynku. Przez wielu 
z nas okres ten nazywany był ,,koronaferiami”, 

ale ogromne zaskoczenie wywołał dalszy rozwój 

zdarzeń, a więc eskalacja pandemii. Okres, w 
którym byliśmy szczęśliwi oraz wypoczęci po-

woli mijał, ciągle siedzenie przed komputerem 

czy laptopem stało się uciążliwe. Zaczęło brako-
wać kontaktu z rówieśnikami, przez co niektórzy 

stali się bardziej skryci, nieśmiali. Nauka zdalna 

zaczęła również przynosić różnorakie oceny, u 
jednych lepszych a u drugich gorszych. Lekcje 

online mają swoje plusy i minusy. Są być może 

uważane za wygodniejsze, wiele osób oszczędza 

czas na dojazdy czy nawet na samo przygotowa-

nie się do szkoły, jednak zdecydowana więk-
szość z nas wróciłoby do szkoły ze względu na 

kontakt z rówieśnikami, którego bardzo brakuje. 

Niestety, ciągłe rozprzestrzenianie się wirusa 
Sars-Cov-2 nie napawa optymizmem, wobec 

czego  nie możemy spodziewać się szybkiego 

powrotu do szkoły.  

Alicja Pietrucha 
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Horoskop na kwiecień 

Baran  

 Sezon urodzinowy Baranów, to czas, w 

którym  twój umysł otwiera się na nowe plany i 

daje  siłę na ich realizowanie. Wykorzystaj do-

brze ten moment na zrobienie czegoś, co zaw-

sze wydawało się być poza strefą komfortu – 

każda mała zmiana to krok do sukcesu. W tym 

miesiącu skoncentruj się na własnych potrze-

bach, zwłaszcza w radzeniu sobie ze stresujący-

mi sytuacjami, dbaj również o swoje samopo-

czucie. Nie obarczaj się problemami innych lu-

dzi i zachowaj trzeźwy umysł. Choć pogoda nie 

zawsze dogadza, staraj się być w dobrych rela-

cjach z naturą i samym sobą. 

Byk 

 Twoja marzycielska strona 

zdecydowanie jest dominującą czę-

ścią ciebie i to ona ma wpływ na  po-

dejmowane decyzje. To czas, w któ-

rym będziesz marzyć o bliskiej przy-

szłości. Uważaj  jednak, by zbyt dłu-

go nie mieć głowy w chmurach. Idź 

za głosem intuicji. Nabierz siły na 

zbliżający się maj,  który jest sezo-

nem urodzinowym Byków. Twój se-

zon da Ci wiele zastrzyków energii i 

ekscytacji, jest to idealny moment na 

nawiązywanie nowych znajomości i 

poszukiwanie dodatkowych zaintere-

sowań. 

Bliźnięta 

Kwiecień przyniesie ci pewność siebie i 

produktywność działań na wiele tygo-

dni. Wykorzystaj ten czas na osiąganie 

wytyczonych celów, ale nie zapominaj o  

relacjach z innymi. Nie przepracowuj 

siebie i pamiętaj, aby dbać o zdrowie. 

Nie odrzucaj propozycji przyjaciół,  gdy 

zachęcają do  wspólnego spędzania cza-

su. Postaraj się też poprawić swój sche-

mat snu, bowiem wypoczynek jest drogą 

do osiągnięcia równowagi i upragnione-

go sukcesu. 

Rak 

 W tym miesiącu twój znak zodiaku błyszczy 

się jak promienie słońca. Coraz większe ambicje i nie-

samowita energia będą towarzyszyły ci przez cały 

kwiecień. Wszystko, co masz w głowie, stanie się bar-

dziej poukładane i przejrzyste. Wiosenna pora to mo-

ment na chwilę świeżości. Nie zniechęcaj się drobny-

mi potknięciami – nawet najlepsi popełniają błędy.  

Lew  

 Jest to moment na poświęcanie czasu pa-

sjom i zainteresowaniom. Przyniesie ci  to wiele 

radości i pozwoli na relaks, ale pamiętaj,  że 

oprócz błogiego odpoczynku czeka cię także pra-

ca. Postaraj się znaleźć złoty środek, który pozwo-

li uniknąć zaległości i spędzić dobrze czas. Korzy-

staj z  dobrej aury, którą roztacza twoja osoba i 

pamiętaj, że szczery uśmiech przynosi dużo dobra 

i dzień staje się lepszy dla Ciebie i ludzi wokół. 
 Potrzeba stabilności w życiu pry-

watnym i zawodowym to uczucie, które 

towarzyszy Koziorożcom w tym miesią-

cu. Kwiecień będzie dla ciebie pełen 

osobistych i różnorakich  emocji. Mimo 

to nie martw się o swoje życie zawodo-

we lub prywatne. Nadchodzą dobre 

zmiany,  które pomogą ci poczuć się 

komfortowo i bezpiecznie. 

Koziorożec 

Wodnik 

Kieruj się intelektem i skup  na tym, co wymaga 

logicznego myślenia. Nie bój się mówić wprost o 

tym, czego potrzebujesz - każdy będzie ci 

wdzięczny za szczerość. Kwiecień będzie dla cie-

bie czasem dość spokojnym i miesiącem odpo-

czynku. Masz jasno wyznaczone cele i priorytety, 

więc nie oczekuj wielkich zmian lub niespodzie-

wanych sytuacji.  
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Panna 

 Kwiecień przyniesie Pannom wiele satys-

fakcji zawodowej lub prywatnej. Bądźcie dumne 

z każdego małego osiągnięcia. W tym miesiącu 

warto się odbudować poczucie własnej wartości. 

Zbalansuj swoje relacje z ludźmi i kieruj się  

przekonaniami. Pamiętaj, że to ty jesteś swoim 

najlepszym przyjacielem. Robiąc mały krok w 

tył związany z trudnymi relacjami, unikniesz wy-

darzeń, które mogą źle wpłynąć na twoje samo-

poczucie  

Waga 

 Wagi mają szansę na nawiązanie cieka-

wych znajomości. Nowi ludzie potrafią zmienić 

twój punkt widzenia, ale pamiętaj, żeby oddzielać 

informacje dobre od tych, które mogą ci zaszko-

dzić. Nie ulegnij manipulacjom i  krzywdzącym 

wpływom. Szczególnie teraz zadbaj o swoje ciało i 

umysł. Nie bój się opinii innych na swój temat. Ty 

też zasługujesz na spokój i odpoczynek. 

Skorpion 

 Cały swój czas wkładasz w pracę lub szkołę, 

przez co możesz zaniedbywać relacje z innymi ludź-

mi. Twoi bliscy rozumieją, ile wysiłku kosztuje cię 

to, co robisz, ale zatrzymaj się, by wziąć głęboki od-

dech. W kwietniu twoja ciężka praca zostanie doce-

niona, lecz poza nią pamiętaj o swoim życiu prywat-

nym i zdrowiu. Nie musisz nikomu udowadniać swo-

jej świetności, nawet sobie samemu. Silna osobo-

wość może ci tego nie mówić, lecz  masz pewne gra-

nice, których przekroczenie przyniesie nieprzyjemne 

konsekwencje  

Strzelec 

 Kwiecień to miesiąc, w którym Twoja gło-

wa jest przepełniona oryginalnymi pomysłami. 

Mogą  przynieść świeżość w pracy lub nauce. Nie 

bój się mówić – zawsze zostaniesz wysłuchany. 

Nawet najbardziej szalone pomysły są okazją do 

nawiązania dyskusji z rodziną lub przyjaciółmi. 

Strzelce niezmiennie będą promykiem światła w 

grupie znajomych. 

Natalia Karczmarek 

Składanki Gosi 
1.Przy temperaturze 0 stopni celsjusza, zaczyna zama-

rzać. 

2.Ozdabiane jajka. 

3.Ma 2 bieguny. 

4.Drugi dzień świąt, nazywany „….. Poniedziałkiem”. 

5.Charakterystyczny wielkanocny wypiek. 

6.Pierwsza epoka literacka. 

7.Wynik odejmowania. 

8.40-sto dniowy okres przed świętami wielkanocnymi. 

9.Żółty owoc, na twarzy wielu osób wywołuje skrzywie-

nie  

Przygotowałą:  

Małgorzata Goszczyńska 
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BIBLIOTEKA PUBLICZNA 

Konstytucji 3 maja 15, 05-250 Radzymin  

Godziny otwarcia: Pon.8-12, wt-czw.9-17,  

Pt.9-19, Sob.9-13,  

Ndz. Zamknięte  

tel. 22 786 50 24 

URZĄD MIASTA I GMINY RADZYMIN 

Plac Tadeusza Kościuszki 2, 05-250 Radzymin  

Godziny Otwarcia: Pon.10-19, Wt-czw. 9-16, 

 pt. 8-15, sob-ndz. zamknięte  

tel. 22 667 67 67  

POCZTA POLSKA 

Aleja jana Pawła 2 6, 05-250 Radzymin  

1 Maja 2, 05-253 Radzymin  

Weteranów 31, 05-256 Radzymin  

CENTRUM MEDYCZNE 

Konstytucji 3 Maja 17, 05-250 Radzymin 

tel.  22 760 72 00  

STACJA PKP 

Kolejowa, 05-250 Radzymin  

WETERYNARZ 

Polskiej organizacji wojskowej 16, 05-250 Radzy-

min  

Godziny otwarcia:  Pon-pt. 9-20. Sob. 9-15, Ndz. 9-

14   

OCHOTNICZA STRAŻ POŻARNA 

Konstytucji 3 Maja 8A, 05-250 Radzymin  

tel. 22 786 50 08 

CENTRUM HANDLOWE 

Konstytucji 3 maja 17-15, 05-250 Radzymin 

APTEKI 

Stary Rynek 9, 05-250 Radzymin  

Tel. 22 464 35 64 

Godziny otwarcia: Pon-ndz. 7-24 

Stary Rynek 30, 05-250 Radzymin 

Tel. 22 760 83 87 

Godziny otwarcia: Pon-pt. 8-21, sob-ndz 8-15 

Falandysza 11, 05-250 Radzymin 

Aleja Jana Pawła II 1A, 05-250 Radzymin 

Konstytucji 3 Maja 10, 05-250 Radzymin 

KOMISARIAT POLICJI  

Romualda Traugutta, Radzymin 

Tel. 22 786 50 07 

 Małgorzata Goszczyńska 

Informator 




