
kartki z tematami, które 

chcielibyście poruszyć     

w gazetce, ogłoszenia      

o sprzedaży książek, pio-

senki, które chcecie usły-

szeć w TOP10 i wiele in-

nych.  

 

Redaktorzy Naczelni: 

Martyna Kubaczka 

Martyna Wiaterek 

 

 

Przedstawiamy Wam 

pierwsze wydanie nowej 

gazetki szkolnej „Curie 

Curie News".  

Zachęcamy Was do zapo-

znania się z artykułami na 

temat naszej szkoły i nie 

tylko.  

O tym, co będzie znajdo-

wać się w gazetce decydo-

wać będziecie również     

i Wy.  

Możecie mieć wpływ na 

m.in. : 

- kącik muzyczny, w któ-

rym wskażemy TOP10 

piosenek na dany miesiąc 

( piosenki te będą pusz-

czane w radiowęźle), 

- kącik walentynkowy,    

w którym możecie kogoś 

pozdrowić lub skierować 

ciepłe słowa w czyjąś 

stronę, 

- komunikaty i ogłoszenia, 

- krótkie wywiady z Wa-

mi. 

 

Będziecie mogli komuni-

kować się z Nami za po-

mocą skrzynki zawieszo-

nej na pierwszym piętrze 

obok sali 102. Będziecie 

mogli wrzucać do niej 

Drodzy czytelnicy! 
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Dzień Edukacji Narodowej 

ustanowiono, by pamiętać     

o wspaniałych nauczycielskich 

tradycjach. W Zespole Szkół 

im. Marii Curie Skłodowskiej 

w Kętrzynie uczniowie doce-

nili i uhonorowali wysiłek 

nauczycieli wkładany w wyko-

nywanie odpowiedzialnej 

pracy, dążenie do osiągania jak 

najlepszych wyników dydak-

tycznych i wychowawczych. 

Program artystyczny obejmo-

wał popisy wokalne młodzie-

ży, w tym piosenki autorskie.  

Pomimo powagi jaka towarzy-

szy temu świętu, uczniowie naszej szkoły uczynili go we-

sołym, uroczystym i miłym.     

Aby obejrzeć występny na-

szych uczniów zapraszamy 

Państwa na stronę naszej 

szkoły. 

Opracował: Adam Kustra 

 

C U R I E  C U R I E  N E W S  

Uczniowie uczestniczący w programie artystycznym 

Przemówienie pani dyrektor pod-

czas Dnia Edukacji Narodowej 

Dzień Edukacji Narodowej z 

humorem 

„Wszystko, czego 

się dotąd nauczyłeś, 

zatraci sens, jeśli nie 

potrafisz znaleźć 

zastosowania dla tej 

wiedzy.”  

 Paulo Coelho  

Nauczyciele, którzy otrzymali Nagrodę Starosty 

„Żyj tak, jakbyś miał 

umrzeć jutro. Ucz się tak, 

jakbyś miał żyć wiecznie.” 

Gandhi Mahatma 
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cie RP. Przed budynkiem powitała 

nas Pani Senator RP Małgorzata 

Kopiczko i Poseł na Sejm RP Pan 

Jerzy Małecki. Przed wejściem 

spotkaliśmy Starostę Powiatu 

Kętrzyńskiego Pana Michała Ko-

chanowskiego. 

Pobyt w Warszawie zakończyliśmy 

spacerem po Starówce. Wszystkie 

atrakcje i przejazd sfinansowało 

Biuro Senatorskie Pani Senator RP 

Małgorzaty Kopiczko. 

Nasza wycieczka udała się dzięki 

naszej kochanej Pani Pilot Paulinie 

Kubackiej. 

Składamy serdeczne podziękowa-

nia wszystkim, którzy swoją życzli-

wością i zaangażowaniem przyczy-

nili się do naszej wizyty w Warsza-

wie. 

 Tytuł artykułu trafnie oddaje to, 

co wspominają nasi uczniowie po 

wyjeździe do Warszawy. 

Opracował: 

Adam Kustra  

W dniu 26 października 2021 r. 

stu uczniów i ośmiu nauczycieli 

gościło w Parlamencie RP na za-

proszenie Pani Senator RP Małgo-

rzaty Kopiczko. 

Dzięki życzliwości Pani Senator RP 

zwiedziliśmy Muzeum Narodowe 

w Warszawie, słuchaliśmy intere-

sujących opowieści przewodnika 

Pana Jacka Palankiewicza o ulicy 

Krakowskie Przedmieście, zjedli-

śmy obiad w restauracji w cen-

trum stolicy.  

Najważniejszym punktem naszej 

wycieczki była wizyta w Parlamen-

W moich snach wciąż Warszawa 

Uczniowie podczas zwiedzania Senatu RP Uczniowie podczas zwiedzania Sejmu RP 

Uczniowie przed salą Senatu z senator RP M. Kopiczko i starostą kętrzyńskim M. Kochanowskim 
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„Doceniam młodzież 

licealną, ponieważ są 

to osoby rozważne, z 

którymi można 

dyskutować na każdy 

temat począwszy od 

kwestii historycznych 

kończąc na 

życiowych.”  

Pan Tomasz Kolenda 

podczas koncertu z 

okazji Dnia Edukacji 

Narodowej 

Wywiad z panem Tomaszem Kolendą 

nauczycielem historii i muzyki 
1. Dlaczego wybrał Pan 

pracę w Naszej szkole? 

Jest bardzo dużo innych 

szkół, a jednak to u nas 

uczy Pan jak dobrze pa-

miętam 3 przedmiotów. 

Trudne pytanie. Zawsze lubi-

łem pracować z młodzieżą. 

Wybór tej szkoły nie jest 

przypadkowy. Nasza szkoła 

cieszy się wysokim prestiżem  

i uznaniem. Realizuje wiele 

projektów, np. Erasmus. Ucz-

niowie osiągają wysokie wyni-

ki w nauce – otrzymują sty-

pendia.  

 Historia, muzyka i wiedza     

o społeczeństwie to moja 

pasja. Chciałbym młodzieży 

przybliżać te przedmioty, są 

one dzisiaj bardzo ważne. 

Każdy powinien znać historię, 

bo pokazuje ona nam naszą 

tożsamość, przedstawia zawiłe 

dzieje, a przede wszystkim 

ukazuje naszą walkę o niepod-

ległość. Ponadto, tam, gdzie 

muzyka tam też historia.  

2. Czy wstaje Pan rano 

uśmiechnięty do szkoły, 

czy raczej myśli sobie, 

„znowu trzeba jechać       

i użerać się z tymi nasto-

latkami”? 

Każdego dnia jestem optymi-

stą, więc zasadne jest, iż 

uśmiech towarzyszy mi na co 

dzień. Przyjemnie pracuje się 

z ludźmi pełnymi pasji, pomy-

słów i zaangażowania. Ci ucz-

niowie są naszą nadzieją. Kto 

wie, może w późniejszym 

czasie będą kształtować naszą 

rzeczywistość. Dzięki przed-

miotom, których uczę chciał-

bym im przekazać jak najwię-

cej informacji. Mam nadzieję, 

że pomoże im to odnaleźć się 

we współczesnym świecie. 

 3. Jak w poprzednim py-

taniu już wspomniałam    

o nastolatkach, to opowie 

Pan czy trudno jest uczyć 

młodzież? I jak już zada-

łam takie pytanie to jesz-

cze może Pan powiedzieć 

czy może wolałby Pan 

uczyć w szkole podstawo-

wej? 

Doceniam młodzież licealną, 

ponieważ są to osoby rozważ-

ne, z którymi można dyskuto-

wać na każdy temat począw-

szy od kwestii historycznych 

kończąc na życiowych. Zau-

ważyłem, że młode pokolenie 

doświadcza ciekawego spoj-

rzenia na różne płaszczyzny 

życia, podejmowane działania 

itp.  Z młodymi należy nie 

tylko rozmawiać, ale i polemi-

zować, prowokować, skłaniać 

do wyrażania własnego zdania 

i jego obrony. 

4. Dlaczego podjął się Pan 

organizacji Wieczornicy? 

To bardzo dużo obowiąz-

ków i teraz naprawdę ma 

Pan prawie wszystko na 

głowie. 

Inicjatorem koncertu była 

Pani wicedyrektor Ewa 

Mieszkowska, ale nie odby-

łoby się to, bez wsparcia 

Pani Dyrektor Ireny     

Hadziewicz. Myślę, że to 

świetny tandem, rokujący 

perfekcyjnie na przyszłość. 

Przez dekadę koncert zy-

skał na znaczeniu, stał się 

nieodzownym elementem 

życia szkoły. Jest zawsze 

realizowany w listopadzie. 

Jak zawsze przy tego ro-

dzaju projektach najważ-

niejsi są ludzie – ucznio-

wie, z którymi mam przy-

jemność współpracować.   

I w tym miejscu chciałbym 

podziękować niezastąpio-

nej Nikoli Anuszewskiej 

bez, której logistycznie 

projekt miałby mocno pod 

górkę. Nikolo, tak trzymaj! 

Dziękuję wszystkim mło-

dym artystom, szczególne 

wokalistkom, wokalistom  

i instrumentalistom 

(Sandrze Pałasz, Agnieszce 

Zielińskiej, Klaudi Bułas, 

Alicji Boczulak, Zuzannie 

Kuźnickiej, Astrid Romań-

czuk, Nikoli Kubiak, Nikoli 

Rogińskiej, Adamowi   

Kustra, Patrykowi Kustra   

i Michałowi Wanago), Me-

ga Ekipa, ci ludzie to ko-

smos!!! Dziękuję również 

uczniom z innych klas. 

5. Jeżeli mówimy już o 

Wieczornicy to jak idą 

przygotowania? Jest Pan 

zadowolony z tego jak 

uczniowie podchodzą do 

całego koncertu? 

Uczniowie chętnie się angażu-

ją, próby z nimi to czysta 

przyjemność, tempo pracy      

i osiągane efekty wprowadzają 

w zdumienie. To czysty profe-

sjonalizm i zaangażowanie. 

Lubię pracę z nimi, widzę jak 

bardzo są utalentowani i po-

mysłowi. 

6. Czy za rok Pan również 

będzie chciał podjąć się 

organizacji Wieczornicy? 

Jako nauczyciel muzyki uwa-

żam to za swój obowiązek, 

tym bardziej, że z taką mło-

dzieżą przygotowanie koncer-

tu, to czysta frajda. Cieszę się,  

Ciąg dalszy wywiadu na 

stronie 5-tej >>>> 

C U R I E  C U R I E  N E W S  



Wywiad z panem Tomaszem Kolendą nauczycielem 

historii i muzyki 
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że mogę pracować z naszymi  

uczniami, mam też nadzieję na 

współpracę, która w przyszłości 

przyniesie ciekawe efekty. 

7. Czy ma Pan w planach or-

ganizować w szkole jakieś 

konkursy muzyczne ? Mamy 

sporo osób w szkole które      

z chęcią by wzięły udział        

w takim konkursie i pokazały 

swój talent przed innymi.  

Konkursy są organizowane przez 

inne instytucje służą w pewnej 

mierze jakiejś rywalizacji. Ja osobi-

ście wolałbym kłaść nacisk na 

współpracę młodzieży, realizację 

czegoś wspólnego, budującego. 

Mam w planach zrobienie szkolne-

go teledysku. Napiszę muzykę,     

a wszystkich chętnych i odważ-

nych chcących wziąć udział zapra-

szam do współpracy. Co dwie 

głowy to nie jedna :). 

 8. Na koniec zadam pytanie, 

które już często dostawał Pan 

w szkole. Jak podobała się dla 

Pana wycieczka i czy mógłby 

Pan pojechać jeszcze raz, ale 

na przykład do innego miasta. 

Uwielbiam szkolne wycieczki, są 

one bardzo ciekawe, dużo można 

się z nich dowiedzieć…. chętnie 

pojadę, jeśli będzie taka możli-

wość.  

Dziękuję za rozmowę. Pozdra-

wiam  wszystkich moich uczniów. 

Wywiad przeprowadziła  

Zuzanna Kuźnicka 

  

spróbować łowieckiej potraw-

ki, bigosu czy też nalewki 

(dozwolone od lat 18:) )? Ta-

kie imprezy organizuje się      

w różnych ośrodkach jeździec-

kich albo domach łowieckich. 

Najbardziej znane obchody    

w Polsce odbywają się w okoli-

cach Stronia Śląskiego. Trochę 

daleko? Zawsze jest też nie-

wielka stajnia w miejscowości 

Kąty (14 kilometrów od    

Kętrzyna w stronę Srokowa),     

w której co roku organizuje 

się takie zabawy. Niestety  w 

tym roku nie odbyły się, więc 

jedyne co zostaje to oglądać 

filmy i zdjęcia z tego wydarze-

nia.  

Przygotował: 

Adam Kustra  

„HUBERTUS 2021 w Kątach - 

Magdalena Banach - Gazeta Olsz-

tyńska” 

Hubertus jest świętem cieka-

wym i nietypowym. Kiedyś 

było znacznie bardziej znane    

i huczne. U schyłku średnio-

wiecza odbywały się wielkie 

grupowe polowania. Tradycję 

odnowił w 1930 roku Ignacy 

Mościcki i trwa ona do dziś. 

 Choć na razie nie widać        

w tym nic ciekawego, przyj-

rzyjmy się bliżej samym obcho-

dom w dzisiejszych czasach. 

Przeważnie samo wydarzenie 

rozpoczyna tak zwana 

„gonitwa za lisem”, gdzie jeź-

dziec konny z doczepionym 

lisim ogonem ucieka przed 

innymi kawalerzystami. Na-

stępnie odbywają się różne 

zabawy i biesiadowanie przy 

ognisku. 

Chcielibyście obejrzeć takowe 

gonitwy konne? Albo może 

Hubertus- święto myśliwych i 

jeźdźców 

Zdjęcia ze Święta Hubertusa, 

który odbywał się w Kątach 

Pan Tomasz Kolenda wraz z innymi nauczycielami  
podczas odbioru Nagrody Dyrektora 
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„Stres to 

nieodzowna część 

nastoletniego 

życia, ale są 

pewne sposoby na 

radzenie sobie z 

nim.” 

Na co pójść do kina - zapowiedzi 

Wpływ stresu na psychikę i jak 

sobie z nim radzić? 
 

 Stres to reakcja organizmu na 

różnego rodzaju doświadcze-

nia, zdarzenia zwykle o nie-

przyjemnym charakterze. My 

uczniowie bardzo często nie 

radzimy sobie z emocjami, 

uczuciami i stresem spowodo-

wanym szkołą oraz dodatko-

wymi zajęciami. Nasze częste 

zdenerwowanie w szybkim 

tempie może przerodzić się  

w depresję lub doprowadzić 

do  problemów w relacjach   

z ludźmi. 

 Stresujemy się podejściem do 

tablicy, często ze strachu, że 

zostaniemy wyśmiani przez 

naszych klasowych kolegów. 

Nazywa się to inaczej : strach 

przed wystąpieniami publicz-

nymi. Nie musimy wygłaszać 

przemowy na arenie między-

narodowej, aby poczuć ogar-

niający nas lęk. Dlaczego tak 

się dzieje? Właśnie dlatego, że 

postrzegamy to jako zagroże-

nie dla naszej wiarygodności   

i brak szansy dotarcia do na-

szego odbiorcy. Po co się 

uczyć, skoro przez stres spo-

wodowany odpowiedzią zapo-

minamy wszystko czego wyu-

czyliśmy się niemalże do per-

fekcji? Jeżeli tak się dzieje, 

możesz podejść do nauczycie-

la przed lekcjami, zgłosić to, 

że odpowiedź ustna cię stre-

suje i zapytać o możliwość 

napisania krótkiej kartkówki, 

w której opiszesz to, czego 

się nauczyłeś. 

Kolejnym powodem stresu są 

zwykłe kartkówki, sprawdzia-

ny lub prace klasowe, na któ-

re przygotowujemy się         

w domach, aby wypadły jak 

najlepiej, co i tak często wy-

chodzi nam z marnym skut-

kiem. Mordęgą jest czas ocze-

kiwania na oddanie naszych 

wypocin przez nauczyciela,    

a gorsze od tego jest tylko 

sprawdzenie ich. Zwykle to-

warzyszą nam przy tym  trzy 

całkowicie od siebie różne 

emocje: radość, złość lub 

obojętność zmieszana          

ze smutkiem.   

Powiedzmy sobie szczerze, 

już samo wejście do budynku 

szkoły jest stresujące. Powód 

jest prosty: cały czas czujemy 

się oceniani przez otaczają-

cych nas ludzi. I nie tylko pod 

kątem wyglądu, ale też ze 

względu na zachowanie, cha-

rakter oraz to jak zareaguje-

my na daną sytuację i jak szyb-

ko dostosujemy się do oto-

czenia. Boimy się odrzucenia 

ze strony rówieśników i to 

nie tylko w sferze miłosnej, 

ale również tej koleżeńskiej. 

Stres to nieodzowna część 

nastoletniego życia, ale są 

pewne sposoby na radzenie 

sobie z nim: 

- nie bierz za dużo na swoje 

barki 

- zajmij się, chociaż na chwilę, 

czymś co sprawi ci radość 

(słuchanie piosenek, czytanie 

książek, obejrzenie jakiegoś 

filmu lub serialu) 

- wypij herbatkę  

- wyjdź na spacer  

- uśmiechnij się 

- wykonaj ćwiczenia oddecho-

we  

- spędź czas z kimś, kto jest 

dla ciebie bliski.  

To tylko niektóre przykłady 

radzenia sobie ze stresem, ale 

na pewno każdy znajdzie coś 

dla siebie. Mam nadzieję, że  

w krótki i prosty sposób przy-

bliżyłam problem, z jakim 

uczniowie zmagają się na co 

dzień. Podsumowując, nie 

powinniśmy stresować się za 

wiele, ponieważ jest to naj-

piękniejszy i najlepszy okres  

w naszym życiu. Chociaż pew-

nie nie każdy się ze mną       

zgodzi, ale to właśnie teraz 

jest najbardziej odpowiedni 

czas na to, aby znaleźć prawi-

dłową drogę, którą powinni-

śmy podążać. 

Opracowała  

Martyna Kubaczka 

dwóch światów, która dopro-

wadzi do łez nie tylko bywal-

ców wesel.”  

2. ,,BO WE MNIE JEST 

SEKS,, 

Mamy dla ciebie także drugą 

propozycję. Film biograficzny 

z życia Kaliny Jędrusik, o któ-

rej śmiało można powiedzieć, 

że jest ikoną polskiej popkul-

tury.  

1. „TEŚCIOWE”  

Jeśli skończyłeś/ skończyłaś  

15 lat i masz ochotę się tro-

chę rozerwać, śmiało możesz 

się wybrać na dobrze zapo-

wiadającą  się komedię 

„TEŚCIOWE”.  Opis z porta-

lu Filmweb: „Szalona opo-

wieść o tym, co się może 

wydarzyć, gdy puszczają ner-

wy. To film o konfrontacji 

3. ,, DZIEWCZYNY Z 

DUBAJU” 

Film oparty na prawdziwych 

wydarzeniach, które dema-

skują hipokryzję polskiego 

show biznesu i ujawnią całą 

prawdę na temat tzw. "afery 

dubajskiej".  

Opracowała: 

Klaudia Krygier 

C U R I E  C U R I E  N E W S  
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śmy domy dziecka, domy samotnej 

matki, schronisko dla zwierząt     

w Pudwągach, drużynę Szpiku 

Barciany, DKMS, PCK, MOPS i 

PCPR. 

 

18 października 2019r. wolonta-

riusze Szkolnego Koła Caritas 

wzięli udział w akcji sadzenia kro-

kusów na Placu Piłsudskiego        

w centrum miasta. Wspólnie zasa-

dzili 1000 cebulek pięknych kwia-

tów. 

 

10 września 2021r. w szkole zo-

stała zorganizowana zbiórka kwia-

tów doniczkowych. Uzbierane 

środki zostały przeznaczone na 

przybory szkolne oraz słodycze dla 

dzieci uchodźców z Afganistanu. 

Akcja była udostępniona w TVP 

Olsztyn i mediach społecznościo-

wych. 

 

13 września 2021 zorganizowano 

zbiórkę kartek urodzinowych       

z motywem dinozaurów. Uzbiera-

ne kartki zostały przekazane dla   

4-letniej Blanki, która choruje na 

rozlanego glejaka pnia mózgu. 

Wysłaliśmy Blance kartki i paczkę 

6 dinozaurów. 

 

27 września 2021r. wolontariusze 

SKC zebrali w naszym Zespole 

Szkół 131,40zł na zakup karmy dla 

podopiecznych schroniska dla 

bezpańskich zwierząt w Pudwą-

gach. Puszki wraz z opakowaniami 

karmy suchej i wyrobów wędli-

niarskich dla zwierząt zostały do-

starczone w dniu 04.10.2021. 

13 października 2021r. SKC prze-

prowadziło w naszej szkole zbiór-

kę pieniężną dla pogorzelców       

z Barcian. Pięć rodzin straciło dach 

nad głową, w tym osoby starsze    

i rodziny z dziećmi. Zebraliśmy 

213,64zł. Pieniądze zostały przeka-

zane potrzebującym za pośrednic-

twem zrzutka.pl. 

 

1 listopada 2021 r. na cmentarzu 

komunalnym w Kętrzynie odbyła 

się zbiórka na ekshumacje i identy-

fikacje „żołnierzy wyklętych”. 

Wzięły w niej udział cztery wolon-

tariuszki ZS oraz jeden sympatyk 

SKC. Zebrano łącznie 324,33 zł dla 

szczecińskiej fundacji “Niezłomni”  

Za wszelką pomoc bardzo dzięku-

jemy!! 

Opracowała:  

Sandra Tomczak, redaktor 

SKC 

 

Szkolne Koło Caritas powstało    

w 2005 roku pod nazwą Szkolny 

Klub Wolontariuszy- Shamrock. 

W 2015 roku nazwę zmieniono na 

obecną. Opiekunem SKC jest Pani 

Edyta Wąsik. Koło współpracuje   

z kętrzyńskim oddziałem Caritas 

przy Parafii św. Jerzego w Kętrzy-

nie i angażuje się w różnorodne, 

ogólnopolskie akcje charytatywne, 

między innymi: 

 

-zbiórkę plastikowych nakrętek, 

-zbiórki żywności Caritas, 

-zbiórki starych, niepotrzebnych 

okularów korekcyjnych i przeciw-

słonecznych, 

-zbiórki pieniężne na ekshumację   

i identyfikację Żołnierzy Wyklę-

tych. 

 

W ciągu minionych 14 lat funda-

cjom i instytucjom przekazaliśmy 

kilogramy przyborów szkolnych, 

ostemplowanych znaczków pocz-

towych, niepotrzebnych telefonów 

komórkowych, nowych szczote-

czek do zębów, środków czystości 

i środków opatrunkowych, ksią-

żek, słodyczy, pluszowych zaba-

wek, dziecięcych bucików, zuży-

tych baterii, płyt CD i DVD. 

Uczestniczyliśmy w salezjańskich 

adopcjach na odległość, wspierali-

Szkolne Koło Caritas 
„Uczestniczyliśmy w 

salezjańskich 

adopcjach na 

odległość, 

wspieraliśmy domy 

dziecka, domy 

samotnej matki, 

schronisko dla 

zwierząt w 

Pudwągach, drużynę 

Szpiku Barciany, 

DKMS, PCK, MOPS 

i PCPR.” 

Wolontariuszki Szkolnego Koła Caritas pod-

czas zbiórki na ekshumację i identyfikację 

„żołnierzy wyklętych”.  



deluxe, Star Wars Battlefront 2. Po-

dobnie powiedziała jego siostra, tyle 

że podała jedynie dwa ostatnie tytuły 

dodając League of Legends. 

  Raczej nie muszę podawać tytułów, 

które otrzymałem od mojego          

9 letniego brata. Pierwsza usłyszana 

odpowiedź to Roblox, Minecraft, 

Farming Symulator 19.  

Podobne tytuły otrzymałem od nie-

co starszego brata. Jedyna zmiana to 

Bloons TD 5. 

 Pytając udało mi się też uzyskać 

odpowiedź od jednego z naszych 

nauczycieli pana Sławomira Duczka. 

Oto jego słowa: 

"Swoją przygodę z grami kompute-

rowymi zaczynałem, jak kojarzę, od 

Commodore64. Z tej platformy 

pamiętam między innymi takie gry, 

jak: Space Invaders, Tanks, Pac-Man, 

Duck Hunt, Mario, King-Kong, czy 

Boulder Dash. Wtedy grało się we 

wszystkie gry, jakie były na 

"kardridżach" (tak je nazywałem :). 

Później był komputer z systemem 

operacyjnym MS-DOS. Tu pogrywa-

łem w samochodówki (Carmageddon, 

Slicks and Slide, Need for Speed, De-

struction Derby, Nascar, Death Rally, 

2Fast4You, Micro Machines, Whacky 

Wheels), samoloty (Descent, Hi-

Octane, Air Strike), przygodówki 

(Tomb Raider, Rayman, Król Lew), 

platformówki (Lemmings, Prince of 

Persia, Jazz Jackrabbit), strzelanki 

(Quake, Duke Nukem 3D, Doom, 

Wolfenstein 3D, Heretic, Hexen, Blood, 

Terminator) i wiele, wiele innych 

(DSJ, GTA, Worms, Mortal Combat, 

Skyroads, Bombs and Bugs, Heroes of 

Gry, które towarzyszyły 

nam za młodu 

 

Każdy z nas ma swoją ulubioną grę, 

czy też całą serię. Za dzieciaka były 

to raczej gry proste w odbiorze,      

a każde pokolenie ma swoje inne 

gatunki które dominują i ich życiu. 

W tym elemencie naszej gazetki 

przypatrzymy się grom zarówno 

starym, jak i nieco młodszym. 

 Ja w wieku dziecięcym bardzo lubi-

łem RTS, co zostało mi do dziś. 

Jedną z pierwszych gier z tego   

gatunku był Warcraft III, który do-

czekał się swojego Remasteru,         

a raczej Reforga. Niestety Blizard  

nie spełnił swoich obietnic i otrzy-

maliśmy jedynie lepsze grafiki i nowe 

kwestie postaci, które nie przypadły 

zbyt wielu do gustu. 

 Inną grą jest z tego gatunku jest  

The Lord of the Rings: The Battle for 

Middle-earth, którzy urzekł mnie 

fabułą jak i mechaniką, której po-

czątkowo jako dziecko nie potrafi-

łem zrozumieć. Od niej zaczęła się 

moja przygoda z tolkienistyką i świa-

tem fantasy. 

 Mówiłem o swoich odczuciach, ale 

czas zapytać innych. Mój starszy brat 

mający 25 lat w wieku dziecięcym 

grał w Gothic (klasyk w odpowie-

dziach wśród starszych graczy), 

Warcrafta III oraz Baldur's Gate.    

Na PS 3 Miał takie tytuły jak Solcali-

bur, Tekken, Jack and Daxter. 

 Znajomy w wieku 20 lat ogrywał 

takie tytuły jak: Twierdza krzyżowiec, 

Turtix, The Pink Panther: Hokus Pokus 

Pink, Margonem, Brave Dwarves 2 

Might and Magic, Warcraft). Polecam 

zajrzeć do niektórych tytułów. Fakt, 

grafika będzie strasznie 

„pikselowata”, lecz uwierzcie mi - 

warto, to porządne i wciągające 

tytuły. Gdybym miał wymienić 

wszystkie gry w jakie grałem, musiał-

bym poświęcić zapewne kilka dni na 

przygotowanie spisu. Warto pod-

kreślić, iż w tamtych czasach Inter-

netu tak na co dzień, do gier        

nie było. Pierwszą grą on-line, w jaką 

grałem była chyba Diablo1. Kiedyś 

nie grało się on-line, lecz z kompute-

rem lub bratem (w trybie hot-seat 

lub coop). Botów też nie było.   

Wspomniane tytuły można znaleźć 

m.in. na platformie:  

https://www.myabandonware.com/ " 

 Wiele było też mniejszych tytu-

łów.  Farm Frenzy,  Youda Farmer, czy 

też Virtual Farm to jedne z tytułów 

wymieniane przez wszystkich. Tak 

samo legendarne wymawiane przez 

każdego starszego gracza, tuż obok 

Gothic stare, dobre Wormsy.” 

 Jak widać każde pokolenie ma wła-

sny świat. Rozstrzał jest bardzo 

duży. Wiele z tych tytułów sam    

nie znałem. A może wy macie jakieś 

tytuły których nie wymieniłem, a są 

warte omówienia? {napiszcie do nas 

za pomocą skrzynki pocztowej wy-

wieszonej przy sali 102}  

Napisał: Adam Kustra 
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CURIE CURIE NEWS 

gazetka szkolna  

ZS im. Marii Curie 

Skłodowskiej w Kętrzynie 

Kącik gier Retro 

Wkrótce też na 

stronie zs.ketrzyn.pl 
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