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"Wilk"
rozdział drugi, część trzecia

Było południe. 
Dalej nie
odważyłam się
wyjść z lasu, w
którym się
wychowałam.
Przechadzałam 
się wzdłuż
krawędzi lasu,
rozmyślając czy
spróbować życia
w mieście, czy
pozostać w obcym
lesie. Wreszcie
zdecydowałam się
przenieść do
miasta. 
Gdy próbowałam
tam się dostać, za
każdym razem
mnie wyganiano. 

Po dziesięciu
próbach dostałam
się do środka. 
W mieście było
mnóstwo ludzi,
dziwnych
jeżdżących
stalowych
stworzeń i
nieznanych mi
zwierząt. 
Wszyscy ludzie
uciekali na mój
widok. Zdziwiła
mnie ich reakcja i
nie przewidziałam
konsekwencji. 
Jakiś pan wyjął

takie dziwne
prostokątne
urządzenie i mówił
coś do niego,
widocznie
zdenerwowany. 

Po chwili z
jeżdżących
stworzeń wysiedli
ludzie ze
"strzelbami" na
naboje usypiające
lub zabijające. 
Lecz w tej chwili
mały człowiek
wyszedł
bezmyślnie na
ulicę i zaczął

zmierzać w moją
stronę. Ale nie
zauważył szybko
nadjeżdżającego
stworzenia. 
Bez
zastanowienia
rzuciłam się na nie
i wypchnęłam je
spod kół
stworzenia,
samodzielnie
również uciekając.
Poczułam ukłucie.
Zabrałam młode z
ulicy i sama
padłam uśpiona. 

Co się potem

działo, nie wiem.
Wiem tylko, że
ocknęłam się w
domu człowieka.

Niedługo ciąg
dalszy!

Helena Kryńska

Wilk!
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Patyczaki w 4b
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Ślepota rzeczna

Patyczaki

Co to jest?

Występująca w
Afryce choroba
wywoływana
przez muchy
(Onchocerca
volvulus).
Choroba
wywołuje
ślepotę i jest
bardzo
popularną
chorobą w
Afryce. Bardzo
wiele osób w
Afryce choruje
na tę chorobę,
gdyż zarażają
się nią podczas
przynoszenia
wody z rzeki do
domu.
Popularny
Youtuber "Nas
Daily"
podarował

Elonowi
Muskowi
martwą muchę,
by obwieścić
światu, że taka
choroba istnieje
i by pomagać
ludziom chorym
na nią.

Epidemiologia

Liczbę osób
zakażonych
ślepotą rzeczną
szacuje się na
17–25 milionów,
spośród których
około 0,8
miliona utraciło
wzrok. Do
większości
zakażeń
dochodzi w
Afryce
Subsaharyjskiej,
choć przypadki

zachorowań
odnotowano też
w Jemenie oraz
w niektórych
regionach
Ameryki
Środkowej i
Południowej. W
1915 r. lekarz
Rodolfo Robles
po raz pierwszy
powiązał robaka
ze ślepotą
rzeczną. 

Bruno Stąporek

25 marca w
naszej klasie 4B
pojawiły się
patyczaki.
Nasze klasowe
patyczaki
nazywają się
Bazyl i Bazylia.
Ich imiona
powstały od
nazwy rośliny
bazylia, bo one
jedzą bazylię. 
Nasze koleżanki
Leonia i Zuzia
zrobiły o nich

prezentację.
Wszyscy byli
bardzo
zadowoleni, po
prezentacji
wszyscy mogli
wziąć na rękę
patyczaka. 
Patyczaki w
naszej klasie są
w przestronnym
terrarium. Za
bardzo się nie
poruszają w
ciągu dnia.
Bazylia złożyła

już swoją
pierwszą
wylinkę.
Wylinka to
skóra, którą
patyczak
później zjada,
więc nie można
jej wyrzucać.

Olga Sawicka

...

Bazyl i Bazylia!

Pixabay

Olga Sawicka
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Czy inwazja na Ukrainę
spowodowała ogromne
zmiany w cenie rubla

rosyjskiego?

Wojna zniszczyła rubla 
Taniej niż za waluty w grach?

28 lutego rubel
rosyjski spadł o
17.78%, a od 27
lutego do 7
marca spadł o
aż 31.76%. Taki
spadki wywołują
między innymi
sankcje, takie
jak zakaz
wszelkich
transakcji z
niektórymi
przedsiębiorstwami
państwowymi
lub zakaz
nowych
inwestycji w
rosyjski sektor
energetyczny.
Na Rosję przez
Unię
Europejską
zostały
nałożone
ograniczenia w
handlu żelazem,
stalą i towarami
luksusowymi i
wiele innych
sankcji. Sankcje
UE mają różną
formę. Są to:
środki
dyplomatyczne,
sankcje
indywidualne
(zamrożenie
aktywów i
ograniczenie
podróży),

restrykcje w
stosunkach
gospodarczych
z Krymem i
Sewastopolem
oraz z
niekontrolowanymi
przez rząd
Ukrainy
obszarami w
obwodach
donieckim i
ługańskim,
sankcje
gospodarcze,
restrykcje
medialne i 
restrykcje we
współpracy
gospodarczej.
Ta cała lista
powoduje, że
Rosja odczuwa
wielkie straty
gospodarcze.
877 osób i 62
podmioty są
objęte
zamrożeniem
aktywów i
zakazem
podróży ze
względu na
działania
podważające
niepodległość
Ukrainy. Przez
wojnę
inwestorzy nie
chcą
inwestować

ani w rubla, ani
w akcję
rosyjskich
spółek, ani w
budowę rafinerii
naftowych i
gazowych.
Przez to
wszystko Rosja
odniesie straty,
których skutki
będą widoczne
przez lata, a
nawet dekady,
mimo to Rosja
po tak wielkim
spadku ceny
rubla i po
otrzymaniu
pakietów sankcji
dalej kontynuuje
inwazję na
Ukrainę.

Mikołaj Wojdyła

Jak dobrze
wiemy, już od
miesiąca trwa
wojna na
Ukrainie, przez
co na Rosję
zostały
nałożone
sankcje, między
innymi brak
dostawy
botoksu, ale
oprócz tego
przez te
wydarzenia
staniał również
rubel, czyli
rosyjska waluta
i jest nawet

tańsza od
niektórych
walut w grach,
np. 400
robuxów
kosztuje 4.99$,
a 400 rubli
kosztuje 4.73$.
Może się
wydawać to
śmieszne, ale
nawet gemy w
Brawl Stars są
droższe, 30
rubli kosztuje
0,36$, a 30
gemów 2,15$,
więc to
udowadnia,

że rosyjski
rubel zaliczył
bardzo duży
spadek i będzie
mu ciężko
wrócić do
normalnej ceny.

Aleksander
Buczek

Spadki! Pixabay
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24 lutego na godzinie
wychowawczej odbyły się zajęcia
poprowadzone przez dwóch
licealistów z 1LO dla klas 7A i 7C,
aczkolwiek w ostatniej chwili
zmieniono plany i dodano jeszcze
8A, przez co odbyło się to w sali nr
nie 10, tylko 12. 
Jednym z licealistów był absolwent
naszej szkoły, Ryszard Sieja.
Przygotowali oni prezentację na
temat poważnego problemu
medyczno-psychicznego, czyli
uzależnień. Została ona
przyszykowana w ramach
ogólnopolskiej olimpiady
"Zwolnieni z Teorii". 
Trzeba w niej stworzyć jakikolwiek
projekt społeczne, czyli jakąś
inicjatywę, która zmieni otoczenie
na lepsze. 

Spotkanie zaczęło się od
wcześniej już wspomnianej
prezentacji. Omawialiśmy tam
różne uzależnienia, takie jak
alkoholizm, uzależnienie od cukru
bądź narkotyków.

Dowiedzieliśmy
się także o
inicjatywie
Anonimowych
Alkoholików,
bezdochodo-
wych grupach
osób, które w
formie
programu 12
kroków

pomagają
alkoholikom w
walce z ich
uzależnieniem. 

Na koniec
goście zrobili
nam Kahoota z
tego tematu, za
którego
nagrodą był bon

na godzinę do
lubińskiego
Jump Worldu.
Po rozdaniu
wszystkich
trzech nagród
klasy siódme
wyszły,
natomiast
ósmoklasiści
mogli jeszcze

skorzystać z
doradztwa co
do szkoły
średniej.

Krzysztof
Kurzydło

Prezentacja absolwenta naszej szkoły

Relacja z realizacji projektu przeciw narkotykom, 
przygotowanego przez licealistów 

w ramach olimpiady Zwolnieni z Teorii
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