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RECENZJA 

 

 

Książka Simona Scarrowa z serii „Orły Imperium” ,pt. „Gladiator” to lektura na 

wieczór dla miłośników historycznych przygód. Dzieło to posiada wiele intere-

sujących aspektów. Teraz postaram się wam opisać tę serię.  

Simon Scarrow na początku był nauczycielem i 

organizował dla młodzieży wycieczki do rozsia-

nych po Wielkiej Brytanii muzeów oraz zabyt-

ków z czasów rzymskich. Po pewnym czasie 

zaczął pisać książki na temat historii cesarstwa 

rzymskiego, która niezwykle go interesowała. 

Książki Simona Scarrowa zyskały uznanie wielu 

pisarzy, między innymi Bernarda Cornwella. Mo-

żemy to zauważyć w każdej części serii ,,Orły 

Imperium”, ponieważ nad imieniem i nazwi-

skiem autora znajduje się cytat z wypowiedzi 

Cornwella: „Rywalizować ze Scarrowem to dla 

mnie prawdziwe wyzwanie.”  

 Książka opowiada o młodym żołnierzu o imie-

niu Katon, który przybywa do legionów z pała-

cu cesarza. Od razu zostaje optionem jednego 

z centurionów o imieniu Macro. Macro ma się 

okazać jego najlepszym przyjacielem. Młodzik pnie się w górę,  w pewnym 

momencie staje się zwierzchnikiem kolegi. Całe imperium jest zachwycone  

umiejętnościami legionistów i wysyła ich  na coraz ważniejsze misje. ,,Orły Im-

perium” mają wiele motywów, które zaskoczą niemalże wszystkich czytelni-

ków. Znajdziecie tu temat wojny, przyjaźni, walki o władzę, kataklizmów, a tak-

że motyw miłości charakterystyczny dla  wielu części tej fantastycznej serii.  

Osobiście uważam, że Simon Scarrow jest wspaniałym pisarzem, a jego seria 

zaciekawiła mnie już od pierwszej części. Mam już jego 7 z 12 książek i uwa-

żam, że te książki zasługują na ocenę 9/10, a pieniądze wydane na każdą z 

nich moim zdaniem nie zostały wyrzucone w tzw. błoto. Każdy szczegół 

umieszczony przez autora jest dostosowany do sytuacji, w której znajdują się 

bohaterowie. Zachęcam do zakupienia tych książek przez wszystkich miłośni-

ków cesarstwa  rzymskiego 
                                                                                    Polecam 

         Dawid Nabrzuchowski 
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Wywiad z panem Dylińskim Wywiad z panem Dylińskim ––  opiekunem młodzieży opiekunem młodzieży 
podczas praktyk w Berliniepodczas praktyk w Berlinie  

Pod koniec ubiegłego roku uczniowie szkoły zawodowej wrócili 
z kursów w Niemczech. O opinie na ich temat poprosiliśmy 
opiekuna uczniów,  pana Dylińskiego.  
 
Redakcja: Czy Panu jako opiekunowi podobały się kursy?  
Pan Dyliński: Oczywiście. Oczywiście, że mi się podobały, ponieważ 
sam wyjazd do Berlina to była największa rozkosz ubiegłego roku.  
Mam do tego miasta szczególny sentyment, ponieważ wiele, wiele lat 
temu  tam mieszkałem, a nawet troszeczkę pracowałem i dosyć do-
brze znam to miejsce, i jak to Anglicy mówią to była sentimental jo-
urney, czyli podróż sentymentalna. W dodatku pojechaliśmy z bardzo 
fajną młodzieżą, sprawiało mi to radość i satysfakcję.  
R: Czy uważa pan, że te kursy przydadzą się uczestnikom wyjazdu? 
Pan  Dyliński: No naturalnie, naturalnie Berlin to jest wielkie miasto, 
to jest miasto, które nie zasypia, przede wszystkim trzeba było dojeż-
dżać do pracy, niektórzy chłopcy musieli dojeżdżać do pracy ponad 20 km. Myślę, że to jest 
cenne doświadczenie, poza tym nowi ludzie, nowe doświadczenia,  myślę, że to będzie procen-
tować.  
R: Czy uważa pan, że uczestnikom się te kursy podobały? 
Pan  Dyliński: Wydaję mi się, że tak. Mieszkaliśmy w ładnym hotelu w centrum Berlina.  
Wszyscy musieli  dojeżdżać, ponieważ każdy miał pracę w innej dzielnicy, ale wydaję mi się, że 
trafili na fajnych pracodawców i mogli się czegoś nauczyć, czegoś cennego, mogli się spotkać z 
różnymi, nowymi technikami, np. chłopcy pracowali w bardzo nowoczesnych warsztatach, fry-
zjerki również,  także wydaje mi się, że wszyscy byli zadowoleni. 
R: Ostatnie pytanie. Czy chciałby Pan wziąć udział w  kolejnym kursie? 
Pan Dyliński: No oczywiście! Oczywiście! To moje marzenie, lecz muszę przyznać, że opieka 
nad taką grupą, takim statkiem jest bardzo nerwowa, miałem trochę obaw, czy wszyscy szczęśli-
wie wrócimy, aczkolwiek nam się udało szczęśliwie wrócić, myślę że to było bardzo fajne do-
świadczenie. 
R:  Dziękuję za wywiad. 
Pan Dyliński: Ja  też dziękuję. 
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Niby wszyscy żyjemy na tym samym świecie. Niby żyjemy na tym samym kontynencie. Nawet mieszkamy 
w sąsiadujących państwach. Należymy do Unii Europejskiej, działamy na bardzo podobnych zasadach. Ale 
jest coś, co bardzo różni państwa na całym świecie - system nauczania. Miałam okazję przeprowadzić krótki 
wywiad z naszą byłą uczennicą Natalią Rawojć, która  jesienią odwiedziła swoją starą szkołę i zgodziła się 
przybliżyć nam edukację w niemieckiej szkole. 
- Hej! Znajdziesz czas na krótki wywiad o twojej szkole? 
- "Jasne." 
- Napisz coś od siebie. Co tam u was jest innego? 
- "Inny system nauczania. Nie ma rozpoczęcia i zakończenia roku szkolnego." 
- Jak wygląda system oceniania? 
- "Nie ma kartkówek. Są tylko testy. Ale na koniec 9-tej klasy musisz  przedstawić projekt, tak jak w 
gimnazjum. Można też samemu prowadzić lekcje na ocenę." 
- W której klasie jesteś? Jak to tam wygląda? 
- "Jestem w 10-tej. Jest 10 albo 9 klas. Zależy, do której chcesz iść. 10 klas - Realschule,  9 klas - 
Hauptschule. Po Realschule możesz iść do "liceum". A Hauptschule do zawodówki. Te "zawodówki" i 
"licea" są po 3 lata." 
- Ile chodzicie do szkoły? Macie jakieś wakacje, ferie? 
- "Mamy ferie jesienne, wiosenne i letnie. Wiosenne i jesienne po 2 tygodnie, a letnie miesiąc.  Do 
szkoły chodzimy do końca lipca. Ale mamy jeszcze normalnie święta itp." 
- Od której masz lekcje? 
- "Od 7:30 do 13:35 najpóźniej." 
- Jak wyglądają zajęcia? 
- "Musisz przeczytać 2 lektury w ciągu roku, na językach obcych masz lektury w tych językach,             
np. angielskim czy francuskim. Język niemiecki jest rozłożony na dwie osobne lekcje: gramatyka i 
taki normalny niemiecki. Mamy zajęcia dodatkowe m.in. kulinarne, zajęcia na basenie. Wf  razem z 
chłopakami. I nauczyciele są wykwalifikowani w kilku przedmiotach. Np. mój wychowawca uczy mu-
zyki, historii, angielskiego i Wi/Po (połączenie WOKu z WOSem. No i mamy zajęcia z polityki, na 
których każdy musi być." 
- Macie takie "luzy" w szkole? 
- "W szkole jest w ogóle kompletny zakaz używania telefonu, ale jakoś sobie radzimy. Jak nauczyciel 
przyłapie cię z telefonem, to dostajesz go dopiero po 13-tej." 
- A jak wygląda twoja klasa? Połączenie kilku narodowości? 
- "Tak, mam w klasie Chorwata, Wietnamkę, Japończyka. Ale większość osób z mojej klasy ma pol-
skie korzenie. Nauczyciele też." 
- Jak z tolerancją? Wiadomo, inne religie, poglądy, orientacje... 
- "No najgorzej mają Muzułmanie. Ale ogólnie szkoła tolerancyjna. Wiadomo, plotki jak w każdej 
szkole. Jednak moimi nowymi przyjaciółmi nie zostali Niemcy, a Chorwat i Czeczen. Ale tak, to są 
bardzo tolerancyjni ludzie. Nie zmuszają do niczego i nie narzucają swojego zdania. Nauczyciele bar-
dzo pomagają." 
- Ciężko było z aklimatyzacją? Czy raczej szybko przyzwyczaiłaś się do życia z Niemcami? 
- "Ja szybko się przywiązuję. Jestem otwarta." 
- Miał ktoś problemy, że jesteś Polką? 
- "Tak, dziewczyny. Zazdrosne są po prostu. Ale tak ogólnie to nie, bo Polska leży blisko Niemiec, 
więc tutaj jakiejś odmienności kulturowej nie ma aż tak bardzo." 
- Myślisz o powrocie do Polski? Czy z każdym dniem coraz bardziej myślisz o przyszłości w Niemczech? 
- "Jednak to drugie. Wiesz, zawsze rodzina i przyjaciele będą ciągnąć... Ale chyba już się oswoiłam i 
zadomowiłam." 
- Okej, to chyba wszystko. Dzięki za poświęcony czas i przybliżenie realiów niemieckiej szkoły. 
- "Gerne :)" 

Mamy nadzieję, że z chęcią przeczytaliście wywiad z naszą koleżanką Natalią. Teraz bardzo dobrze widać 

te różnice. Nie polegają one jedynie na innym języku. Okazuje się, że więcej nas dzieli, niż łączy. 
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Uwaga! Nowe książki!Uwaga! Nowe książki!  

Biblioteka szkolna w tym roku dosta-

ła dofinansowanie z Narodowego Pro-

gramu Rozwoju Czytelnictwa na za-

kup nowości książkowych. Z otrzyma-

nych funduszy został doposażony 

księgozbiór biblioteki, zarówno w lektury szkolne, jak i w książki do czytania 

w  chwilach wolnych od nauki. Wśród nowych książek pojawiły się laureatki 

największej nagrody literackiej NIKE, np. „Bieguni” Olgi Tokarczuk, czy 

„Widnokrąg” Wiesława Myśliwskiego, ale także modne ostatnio poradniki, np. 

„Żyj zdrowo i aktywnie z Anną Lewandowską”, „Przesunąć horyzont” Martyny 

Wojciechowskiej. Zakupiono też wiele biografii ukazujących życie i twór-

czość największych polskich pisarzy i poetów, np. „Nic zwyczajnego”, opo-

wieść o Wisławie Szymborskiej, „Narzeczona Schulza”,czy  „Ksiądz Para-

doks. Biografia Jana Twardowskiego”. W nowym księgozbiorze znajdzie się 

ok. 52 tytułów literatury dla  młodzieży, między innymi autorstwa poczytne-

go Nicholasa Sparksa, Collen Hoover, Jojo Mores, Lauren Oliver  i wielu in-

nych współczesnych twórców. Miłośnicy fantasy będą 

mogli zapoznać się z nowościami wydawniczymi z tego 

nurtu np. „Metrem”, „Niezgodną”, a wielbiciele poezji 

dostaną do rąk „Najpiękniejsze wiersze i piosenki” 

Agnieszki Osieckiej, czy „Czytnik linii papilarnych Ewy 

Lipskiej. Oprócz wspomnianych nowości biblioteka wzbo-

gaciła się o nowe wydania „starych” lektur, znajdujących 

się w obowiązującej podstawie programowej, często 

wraz z lubianymi przez uczniów opracowaniami. Zachęcamy do odwiedzenia 

biblioteki szkolnej i zapoznania się z naszą ofertą czytelniczą.     

                                                     Bibliotekarki 



Gdzie w Krośnie Odrzańskim i okolicach 
najlepiej spędzać wolny czas ?  

 
W  ankiecie wzięło udział 36 osób. Wybrane osoby były po-
proszone o szczere i konkretne odpowiedzi – zgodne z ich 
doświadczeniami i potrzebami.  Ankietowani mieli udzielić 
odpowiedzi na dwa, względnie proste, pytania : 

- Gdzie w Krośnie Odrzańskim i okolicach najlepiej spędzać 
wolny czas ?  
- Jaki obiekt do spędzania wolnego czasu powinien zostać 
wybudowany w Krośnie Odrzańskim ? 

 
Według mnie rezultaty naszego małego badania były możliwe do przewidzenia, jednak kilka odpo-
wiedzi szczerze mnie zdziwiło. Spodziewałem się raczej powtarzających refleksji, tymczasem re-
spondenci  okazali się bardziej kreatywni. Zebrane wyniki przedstawiłem w postaci wykresów w 
celu lepszej przejrzystości. Czy uważacie podobnie, jak  nasi ankietowani ? Zapraszamy do udziału 
w następnych badaniach ! 
 

Gdzie w Krośnie Odrzańskim i okolicach najlepiej spędzać wolny czas?  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaki obiekt przeznaczony do spędzania wolnego czasu powinien  zostać wybudo-
wany w Krośnie Odrzańskim? 
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Krzyżówka 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
1. Vista, millenium czy XP  
2. Umiłowanie mądrości 
3. Podatek nakładany przez państwo na niektóre towary  
4. Zupa z krwi  
5. Obrzydzenie, odraza  
6. Odzwierzęca wirusowa choroba zakaźna  
7. Pot. plątanina dróg  
8. Lekarz grecki zwany ojcem medycyny 
9. Książka zawierająca podstawowe wiadomości z jakiejś dziedziny  
10. Tyłem do reszki  
11. Przybywanie obywateli z innego państwa  
12. Ogromne, długowieczne drzewo liściaste rosnące w Afryce  
13. Przerost, przesyt  
14. Zbiór 10 przykazań Bożych  
15. Okres trzech miesięcy  
16. Stolica Chin  
17. Hazardowa gra liczbowa  
18. Biblijna katastrofa; Część ,,Trylogii" Henryka Sienkiewicza  
19. Narządy oddechowe wielu zwierząt wodnych 
20. Moralny upadek, staczanie się  
21. Z licznikiem i mianownikiem  
22. Szarpana w kontrabasie 
 

Hasło: ……………………………………………………………………………………..  
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