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Świadek pamięci. Pan Zdzisław Badio
 Ostatnio w progi naszej szkoły zawitał spe-
cjalny gość. Był to pan Zdzisław Badio, były więzień 
obozu koncentracyjnego na Majdanku. W czasie  spo-
tkania na sali gimnastycznej opowiadał nam o tym, 
jak trafił do obozu, jak wyglądało tam jego codzienne 
życie oraz jak Niemcy traktowali więźniów. Pan Zdzi-
sław Badio przewodniczy Związkowi Byłych Więź-
niów Hitlerowskich Obozów Koncentracyjnych oraz 
jest członkiem Rady Państwowego Muzeum na Maj-
danku. A  jak wyglądało jego życie? 
Urodził się 25 sierpnia 1925 roku, we wsi Krupiec, 
niedaleko Krasnegostawu. Gdy rozpoczęła się wojna, 
miał zaledwie 14 lat, czyli tyle, co najstarsi ucznio-
wie naszej szkoły. W pewną noc w 1942 roku Niemcy 
okrążyli wieś, w której mieszkał i zebrali dużą grupę 
mieszkańców, których później wywieziono do obo-
zu na Majdanku. Po przybyciu do obozu, więźniowie 
musieli przebrać się w pasiaki, a także oddać swoje 
prywatne rzeczy i ubrania. Każdy z nich został przy-
dzielony do konkretnego numeru i odtąd nie uży-
wano nazwisk. Jeżeli ktoś nie wykonywał poleceń 
esesmanów lub kapo, dostawał karę; najczęściej bito 
więźniów batami. Po otrzymaniu 50 batów nie można 
było wrócić na blok o własnych siłach. Pan Badio był 

w więziennym szpitalu, w którym nie było nawet ban-
daży. Leżał tam około  dwa  tygodnie, ponieważ któryś 
ze strażników obozowych dotkliwie go pobił, gdy ten 
usiłował jedynie sięgnąć po ziemniaka podczas niesie-
nia pojemnika z tymi warzywami ,bo był głodny. Po 
powrocie ze szpitala trafił do baraku na III polu, gdzie 
przebywali sami Polacy. W pomieszczeniu było za 
dużo ludzi, spano po kilka osób na jednej pryczy. W 
obozie nie było co jeść; głód doskwierał praktycznie 
każdemu więźniowi. Po czterech miesiącach wyczyta-
no numer pana Zdzisława i kazano mu zgłosić się do 
kancelarii obozu. Tam powiedziano mu, że może wró-
cić do domu, ale ma nikomu nie mówić o tym, czego 
doświadczył na Majdanku. Gdy wracał pociągiem do 
Krupca, spotkał sąsiadkę, do której zagadnął, ale ona 
mu nie odpowiedziała. Później przyznała się mu do 
tego, że tak się zmienił podczas pobytu w obozie, że 
go nie poznała.
Smutna historia, tym bardziej, że takich świadków 
historii, jak pan Zdzisław Badio, jest już coraz mniej 
wśród nas. Korzystajmy więc i  chłońmy jej jak naj-
więcej, bo nie pochodzi ona z książek, ale jest żywa 
i naoczna.

Marysia Piotrowska klasa 7 d
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Państwowe Muzeum na Majdanku

 Lublin jest miastem, które kojarzy się tury-
stom z obozem koncentracyjnym Majdanek. Łączy 
się z nim historia, która miała duży wpływ na całą 
Polskę i wielu ludzi. Po zamknięciu obozu, stał on 
się miejscem historycznym, gdzie w 1944r. powstało 
Państwowe Muzeum na Majdanku. Od tamtego cza-
su minęło już 75 lat, a turyści nadal chętnie zwiedzają 
to miejsce, pamiątkę żywej, choć tragicznej historii.
  Obóz na Majdanku powstał z inicjatywy naczelnych 
władz policyjnych III Rzeszy. W dniu 21 lipca 1941 
roku dowódca SS i policji, Heinrich Himmler, pod-
czas pobytu na Lubelszczyźnie polecił dowódcy SS 
i policji w dystrykcie lubelskim, Odylowi Globocni-
kowi, by założył obóz koncentracyjnych w Lublinie. 
Nakreślił też wówczas jego cele polityczne i gospo-
darcze. Według Himmlera mieścić on miał „20-50 
tysięcy więźniów w celu zatrudnienia ich w warszta-
tach i budowlach SS i policji”. Na Majdanku więziono 
ogółem około 150 tysięcy mężczyzn, kobiet i dzieci 
różnych narodowości. W pierwszym okresie istnie-
nia obozu większość osadzonych stanowili jeńcy so-
wieccy wykorzystywani jako siła robocza. Masowo 
ginęli oni w obozie na skutek prymitywnych warun-
ków bytowych, epidemii tyfusu oraz brutalnego trak-
towania ze strony załogi. Pod koniec 1941 r. zaczęto 
zwozić tu Żydów oraz Polaków z Lublina i okolic, 
a później więźniów innych narodowości z całej Euro-
py. Jako taki funkcjonował obóz do 22 lipca 1944 roku.
   W tym roku miasto Lublin obchodziło 75 roczni-
cę powstania muzeum na Majdanku. Były to kilku 
dniowe obchody, które rozpoczęły się 6 paździer-
nika koncertem symfonicznym „Historia i pamięć” 
w Filharmonii Lubelskiej. Na scenie wystąpiła so-
listka Hanna Okońska przy akompaniamencie Ma-
teusza Krzyżowskiego  oraz Orkiestry Symfonicznej 
Filharmonii Lubelskiej pod batutą Wojciecha Rodka. 
Publiczność usłyszała III Symfonię op. 36  Henryka 

Mikołaja Góreckiego, elegię „Jasności promieniste” 
Mikołaja Góreckiego oraz I Koncert fortepianowy 
Wojciecha Kilara. Przez trzy kolejne dni odbywały się 
debaty historyczne. Miała miejsce także ogólnopol-
ska konferencja naukowa „Historia w przestrzeniach 
pamięci. Obóz – miejsce – muzeum” zorganizowana 
przez Państwowe Muzeum na Majdanku. Mówiono 
na temat losów więźniów obozów koncentracyjnych 
i zagłady oraz powojennej historii takich miejsc eks-
terminacji, jakim był Majdanek. „Muzeum na Maj-
danku to jedyne muzeum martyrologiczne o takim 
charakterze, które powstało jeszcze w czasie II wojny 
światowej, a tym samym najstarsze na świecie” – po-
wiedział na konferencji prasowej dyrektor Państwowe-
go Muzeum na Majdanku w Lublinie Tomasz Kranz. 
W programie obchodów rocznicowych były także m. 
in., planowany w lipcu, zjazd rodzin byłych więźniów 
Majdanka pod hasłem „Pokolenia”. „Uważamy to z 
bardzo istotny element tego, co nazywamy dialogiem 
międzypokoleniowym. Drugie, trzecie pokolenie 
powojenne to są depozytariusze tej pamięci, podob-
nie jak muzeum, dlatego ten dialog jest niezbędny” 
– zaznaczył Tomasz Kranz. W uroczystościach wziął 
udział wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury 
i Dziedzictwa Narodowego Piotr Gliński, który tak 
zwrócił się do byłych więźniów: „Drodzy Więźniowie, 
w imieniu Rządu RP, składam wyrazy największej 
czci wszystkim tym, którzy przeszli tu przez piekło”. 
Oprócz tych wszystkich wydarzeń na uwagę za-
sługuje także wydanie komiksu historycznego 
o tematyce obozowej Majdanka, marsz upamiętnia-
jący ostatnią ewakuacje więźniów pt. „Chleb wol-
nościowy” z udziałem rodzin byłych więźniów nie-
mieckiego obozu koncentracyjnego na Majdanku.

Karolina Chrust klasa 7 a
źródło obrazka: onet.pl

obchodzi 75- lecie powstania
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Mała ojczyzna. Szlakiem

W naszej szkole, jak większość z was wie, są wyciecz-
ki. Ja ostatnio z moją klasą byłam na wycieczce literac-
kiej. Chciałabym opowiedzieć o tym. 
Na samym początku wycieczki pojechaliśmy do miej-
scowości Okrzeja, gdzie weszliśmy na kopiec usypany 
z ziemi pochodzącej ze wszystkich miejsc, w których 
był  Henryk Sienkiewicz, a na jego szczycie znajduje się 
pomnik tego wielkiego pisarza. Tak więc kopiec sław-
nej osoby mamy także my, nie tylko krakowianie. Dla 
młodszych czytelników krótka informacja: Henryk 
Sienkiewicz to pisarz, publicysta, działacz społeczny 
i laureat Nagrody Nobla w dziedzinie literatury. Uro-
dził się 5 maja 1846 roku właśnie w Woli Okrzejskiej 
na Podlasiu. To autor między innymi naszej lektury 
„W pustyni i w puszczy”, „Latarnik i „Quo vadis”
Następnie pojechaliśmy do kościoła  pw. Świętych 
Apostołów Piotra i Pawła w Okrzei. Wnętrze kościoła 
poddano renowacji w 1974 roku. Świątynia była od-
nawiana przez warszawskiego  malarza Jana Molgę. W 
tym kościele został ochrzczony Henryk Sienkiewicz, 
zaś w nawie znajdują się sceny z „Quo vadis” i z „Po-
topu” .
Stamtąd  udaliśmy się do muzeum Henryka Sienkie-
wicza w Woli Okrzejskiej. Powstało ono w 1966 roku, 
a jego otwarcie poprzedzone było rocznym remontem 
dworku, w którym pisarz urodził się i spędził dzieciń-
stwo . W otwarciu muzeum uczestniczyły m.in. syno-
wa pisarza, Zuzanna Sienkiewicz i wnuczki - Maria 
Sienkiewicz i Maria Korniłowicz.  Pierwszym kierow-
nikiem placówki,  a następnie dyrektorem był Antoni 
Cybulski, który pełnił tę funkcję aż do przejścia na 
emeryturę w 2013 roku. O życiu pisarza, pamiątkach 
po nim  w bardzo ciekawy sposób opowiadał obecny 
dyrektor, Maciej Cybulski, często przytaczając cieka-
wostki  i  zabawne anegdoty. Słuchaliśmy naprawdę z 
dużym zainteresowaniem. A potem mogliśmy zwie-

dzać to niewielkie muzeum na własną rękę.
Następnie pojechaliśmy do Muzeum Stefana Żerom-
skiego w Nałęczowie, zwanego Chatą Żeromskiego 
lub Chatą Adasia- od imienia ukochanego syna pisa-
rza, który tam zmarl w bardzo młodym wieku, Była 
to jego pracownia, zbudowana zgodnie z jego życze-
niem w stylu góralskim, pełna obrazów i  pamiątek po 
twórcy i  jego Adasiu. Muzeum  otwarto 17 czerwca 
1928r. Chata została wybudowana za wynagrodzenie 
otrzymane za powieść „Popioły”. Była także  letnim 
domem pisarza, aż do śmierci jego syna. Potem Stefan 
Żeromski już nigdy do niej nie wrócił.
    Jako ostatnie miejsce  zwiedziliśmy Muzeum Bole-
sława Prusa w Nałęczowie. Od grudnia 2017 znajdu-
je się ono  w budynku dawnej ochronki ( domu dla 
sierot) im. Adama Żeromskiego  przy ul. Stanisława 
Augusta Poniatowskiego w Nałęczowie, której fun-
datorem był Stefan Żeromski. Nie jesteśmy tym zdzi-
wieni, prawda. Wcześniej muzeum mieściło się w sa-
lach pałacu Małachowskich, w którym Bolesław Prus 
mieszkał podczas swoich pobytów w uzdrowisku w 
latach 1882–1910. Tam również młoda przewodnicz-
ka opowiedziała nam o życiu I przedmiotach, których 
dotykaly ręce pisarza.
Następnie  poszliśmy na spacer do zabytkowego  Par-
ku Zdrojowego w Nałęczowie, który położony  jest 
w jego centrum i  pełni funkcję uzdrowiskową. Po-
dziwialiśmy tam kaczki i łabędzie, które były bardzo 
rozmowne i towarzyskie.
A na koniec,  żeby podsumować całą wycieczkę, mieli-
śmy ognisko z kiełbaskami. Wycieczka była naprawdę 
interesująca, pełna przydatnych do lekcji ciekawostek 
i informacji. Polecam.        
          

Nikola Czerniec klasa 7 c
źródło obrazka: wikipedia.org

wielkiej literatury polskiej
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Dzisiaj prawie każdy je zna.

 Historia rekordów Guinnessa zaczyna się 4 
maja 1951 roku od browaru Guinnessa. Pewnego 
dnia, w 1951 roku, podczas polowania, które odbywa-
ło się w Irlandii w hrabstwie Wexford, dyrektor gene-
ralny browaru Guinness, Sir Hugh Beaver, wdał się w  
spór na temat ptaków łownych z Europy. Podczas dys-
kusji próbowano ustalić, który ptak- siewka złota czy 
szkocka kuropatwa- jest najszybszym europejskim 
ptakiem łownym. Wówczas uświadomiono sobie, że 
informacji o tego typu rzeczach nie można sprawdzić 
w żadnym z dostępnych podręczników. Tak dłu-
go dyskutowano o tym, który z ptaków łownych 
jest najszybszy, że postanowiono stworzyć księgę, w 
której znajdą się wszystkie odpowiedzi na najbar-
dziej nurtujące pytania. W ten sposób narodziła się 
Księga Rekordów Guinnessa. Początkowo Sir Hugh 
Beaver spisywał wyniki sporów i dyskusji, jakie to-
czyły się na co dzień w irlandzkich pubach, a z cza-
sem, zaczęli się zgłaszać do niego śmiałkowie, którzy 
chętni byli udowodnić swoje rekordowe zdolności. 
 Jednak księga nie od razu stała się hi-
tem. Pierwotnie miała być dostępna do czyta-
nia w piwiarniach. Coraz częściej browar Gin-
nessa zaczął otrzymywać zapytania o księgę 
od innych pubów. Po zebraniu osób do pracy 
i odszukaniu stosownych informacji, Sir Hugh Beaver 
wydał pierwszą edycję księgi 27 sierpnia 1955 roku w 
Wielkiej Brytanii o nakładzie 1000 sztuk. “The Guin-
ness Book of Records” zawierała aż 198 stron i już w 
okresie Świąt Bożego Narodzenia stała się bestselle-
rem. Po roku została wydana w USA z nakładem ok. 
70 tysięcy. Pierwsza polska edycja Księgi Rekordów 
Guinnessa ukazała się natomiast w 1989 roku. Przez 
lata Księga Rekordów Guinnessa ukazywała się pod 
różnymi nazwami, m.in.: The Guinness Book of Re-
cords, czy The Guinness Book of World Records – 
Księga Światowych Rekordów Guinnessa. Niezależnie 
od tytułu, treść pozostawała niezmienna - opisywano 
najciekawsze, najbardziej zaskakujące i fascynujące re-
kordy osób z całego świata. Księga oraz marka Guin-
ness World Records z siedzibą w Londynie, stały się 
powszechnie rozpoznawalne na całym świecie. Zespół 

Guinnessa, zbierający informacje do publikowanej raz 
w roku Księgi Rekordów ma swoje siedziby w Wiel-
kiej Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Zjednoczonych 
Emiratach Arabskich, Chinach i Japonii. Internetowa 
baza rekordów Guinnessa zawiera kilkadziesiąt tysię-
cy rekordów, a ukazująca się raz do roku drukowana 
publikacja zawiera jedynie wybrane, najciekawsze 
kategorie rekordów. Obecnym redaktorem naczel-
nym Księgi Rekordów Guinnessa jest Craig Glenday. 
 Ustanowienie rekordu Guinnessa nie jest ta-
kie łatwe. Oprócz wykonania rekordu trzeba speł-
nić pewne wymagania. Po pierwsze, rekord musi 
być udokumentowany na zdjęciach lub filmie. Po 
drugie, musi być przy nim kilku świadków. Re-
kord musi być także ciekawy, ponieważ z 30 tysię-
cy ogłoszeń przyjętych zostaje 4 tysiące. Rekordy 
Guinnessa charakteryzują się tym, że można zgło-
sić rekord z niemal, każdej dziedziny lub kategorii. 

2018r.- największy dystans pokonany z napędem pod 
wodą; Janusz Czachor, w ciągu miesiąca przy pomo-
cy DPV –specjalnego napędu podwodnego przepły-
nął pod wodą dystans dokładnie 454 kilometrów;
2017r. - najdłuższa gra w Football Manager; Michał 
Leniec  został oficjalnie wpisany do Księgi Rekordów 
Guinnessa z wynikiem 221 sezonów rozegranych 
pod rząd w grze komputerowej Football Manager.

2015r.- najwięcej kolejnych stopni schodów pokona-
nych na głowie osiągnął chiński atleta Li Long Long, po-
konując 36 stopni schodów w chińskim mieście Jiangsu; 
2018r.-  rekordowa gra w hokeja  w Kana-
dzie-  trwała aż 251 godzin 7 minut i 58 sekund;
2018r. - najszybciej pokonany półmaraton; dryblując 
piłką dokonał tego Dariusz Kołodziejczyk - dystans 
21,097 km pokonał w 1 godzinę 35 minut i 59 sekund.
2017r. największy dystans pokonany na ro-
werze; w ciągu 12 godzin- 314,65 kilometrów 
- pokonany przez Valerjana Romanovskiego. 

Rekordy Guinnessa
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My też jesteśmy rekordzistami
Nasza szkoła kontynuuje  realizację programu Szkoła Promująca Zdrowie. Robimy różne działania prozdro-
wotne i uczestniczymy w akcjach związanych z taką tematyką. W ramach tych działań uczymy, jak udzielać 
pierwszej pomocy przedmedycznej. 
W dniu 16 października 2019 r. punktualnie o godzinie 12.00 w całej Polsce trwała próba pobicia rekordu 
udzielania pierwszej pomocy – resuscytacji krążeniowo - oddechowej, w której udział wzięło aż 150 560 osób 
w 1380 instytucjach. Był on transmitowany na żywo w Internecie, co mogliśmy obserwować  na szkolnym 
„telebimie” . Patronem akcji była Fundacja Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, a koordynował ją na żywo 
niezmordowany Jurek Owsiak. Nasza szkoła też uczestniczyła w biciu tego rekordu. Udział wzięło 80 uczniów 
klas  od II do VIII, którzy na siedmiu fantomach bili rekord resuscytacji. Akcję wspierał Samorząd Uczniowski, 
zagrzewający do działania. Po raz kolejny rekord został pobity.
 W 2016r. otrzymaliśmy Miejski Certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie. W grudniu 2018r. złożyliśmy wniosek 
o nadanie Certyfikatu SzPZ. W dniach 22 i 23 października  uczestniczyliśmy w uroczystościach związanych 
z Programem SzPZ,
 a  22 października odbył się coroczny Festiwal Szkoły Promującej Zdrowie. Reprezentowali nas pani dyr. Ewa 
Gęca,  koordynatorzy i 3 uczennice z klasy 3c. 
23 października pojechaliśmy odebrać Certyfikat Wojewódzki SzPZ w Sali Błękitnej Urzędu Wojewódzkiego w 
Lublinie.  Wraz z panią dyrektor Ewą Gęcą reprezentowały nas: pani Paulina Pelczarska-Czubacka i wiceprze-
wodnicząca Samorządu Uczniowskiego Natalia Janowska. Gratulacje!!!!!
rodzie.
   Julia Szostek klasa 7 c

2019r.- najwięcej motocykli palących gumę jedno-
cześnie - 11 maja w Lwówku pobito rekord z wyni-
kiem 329 motocykli.
2018r. - najdroższy samochód świata -  Ferrari 250 
GTO (4153 GT) z 1963 roku. Model ten, został sprze-
dany na aukcji w Niemczech w maju 2018 roku. Na-
bywcą rekordowo drogiego auta był Amerykanin, Da-
vid MacNeil za kwotę 70 milionów dolarów, czyli w 
przeliczeniu około 257,5 milionów polskich złotych. 
2015r.-  największa przyczepa z klocków Lego. Pro-
ces jej tworzenia zajął trzy miesiące, a w jej budowie 
uczestniczyło dwanaście osób. W skład najwięk-
szej przyczepy turystycznej zbudowanej z klocków 
Lego weszło dokładnie 215.158 elementów skła-
danych w całość przez 1000 godzin. Konstrukcja 
ma 3,6 metra długości i jest wysoka na 2,2 metra.

2017r -, największa i najcięższa marchew; ogrodniko-
wi Christopherowi Qualley z miejscowości Otsego w 
stanie Minnesota w USA udało się wyhodować naj-
większą marchew na świecie, która ważyła 10,17 kg;
2014r.- najwyższy słonecznik; Hans Peter Schif-

fer z miasta Karst w Nadrenii – Północnej We-
stfalii, na swojej działce wyhodował słonecznik, 
mierzący dokładnie 9 metrów i 17 centymetrów;
2011r. - jednoczesne sadzenie drzew; prawie 7 tys. 
Filipińczyków sadziło młode drzewka na terenach 
wyniszczonego lasu oraz na tamtejszych łąkach. 
W zaledwie 15 minut posadzono 64.096 drzew.
 
2018r. - największy mural wykonany ołówkiem na 
ścianie budynku przez Sebastiana Krawczaka; ma 
powierzchnię  85,02 m2 i przedstawia wierne od-
wzorowanie wyglądu grójeckiego rynku z 1867 roku;
2016r.-  największy chór gospel; 21. 262 uczestników 
zaśpiewało wspólnie trzy utwory przy akompania-
mencie organowym w Philippine Arena na Filipinach;
2015r.-  największe kowbojskie buty na świecie; Bob 
Wade, amerykański artysta, stworzył najwyższą rzeź-
bę butów kowbojskich na świecie; mają 10 i 3/4 me-
tra wysokości i zostały wykonane z mieszanki betonu 
i włókna szklanego, która pokryła stalowy szkielet.

Mikołaj Zwierz  klasa 7c
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Co przyniesie ludziom szczęście,

 Na początku wyjaśnijmy, co oznacza sło-
wo szczęście. Szczęście to emocje, np.  radość, ale 
także odczuwalny przez nas  sens życia. Szczę-
ście mogą dawać zarówno rzeczy jak i pieniądze. 
 Pierwszym znakiem szczęścia jest znana 
wszystkim czterolistna koniczyna. Jest to niewiel-
ka roślinka z czterema listkami. Można jej szukać 
wszędzie - na polanach, trawnikach, a także we wła-
snym ogródku. Jedyną wadą jest trud jej znalezie-
nia. Nielicznym osobom udaje się natrafić na to 
szczęście. I ci wlaśnie są prawdziwymi farciarzami.  
 Drugim znanym znakiem szczęścia jest że-
lazna podkowa. Ma ona zwykle ( A może zawsze?) 
kształt litery U. Lecz zadajmy sobie pytanie: Dlaczego 
podkowa została znakiem szczęścia? Legenda głosi, 
że Św.Dustan w czasach, gdy był zakonnikiem, zaj-
mował się różnymi rzeczami, np.grą na harfie. Pew-
nego dnia przyszedł do niego sam diabeł i poprosił 
o podkucie kopyt. Zakonnik zmusił go do podpisa-
nia paktu o nietykalności domów, w których zawie-
szono znak podkowy. Od tamtej pory podkowa sta-
ła się symbolem ochronnym każdego domostwa. 
 Trzecim znakiem szczęścia jest królicza łapka. 
To popularny i znany na całym świecie amulet ochron-
ny oraz przynoszący szczęście. Stopy królika mają 
szczęście z powodu ich nawyków reprodukcyjnych 
(A może też szybkości?!). Wszystkim wiadomo bowiem, 
że  mają bardzo liczne potomstwo.  A dzieci to przecież 
dar niezwykły i błogosławieństwo od dawien dawna. 
 Kolejnym, równie znanym symbolem szczęścia 
jest Maneki-Neko. To figurka kota z krótkim ogonem 
przedstawionego w pozycji siedzącej z podniesioną 
łapą w geście przywoływania. Unosi najczęściej lewą, 
choć zdarzają się też figurki kota z prawą łapą w górze. 
W tradycji japońskiej wiążą się one ze szczęściem. Jed-
na łapka symbolizować ma bogactwo i powodzenie, 
podczas gdy druga uniesiona jest w geście powitania. 
 Jednak ludzie nie zawsze mają tylko szczęście.  
Przytrafia im się także  pech.  Czasem sami się o to proszą. 
Próbują ustrzec się przednim, wypatrując jego znaków. 
 Jednym z najbardziej znanych symboli pe-
cha jest czarny kot. W dawnych czasach w kotach 
upatrywano stworzenia demoniczne, powiązane 

z mocami piekielnymi. Koty widzące w ciemno-
ści chętnie polowały na inne zwierzęta. Wzrok kota 
powiązany był z rzucaniem przez kota uroku po-
wodującego choroby lub nieszczęście. W średnio-
wieczu miłośniczkę czarnego kota uznawano za 
czarownicę i topiono lub palono na stosie. Co nie-
którzy i dziś wolą go unikać i dobrze o tym wiemy.
 Inny znany symbol nieszczęścia to wiara w 
„piątek 13-go”. Ma  ona swoje korzenie we Fran-
cji. Król, Filip IV zwany Pięknym  w 1307 roku na-
kazał aresztować wszystkich francuskich templa-
riuszy. W piątek 13. wykonał na nich egzekucję, 
spalając na stosie 54 członków zakonu. A ich przy-
wódca, Jakub  de Molay, konając, rzucił na niego 
klątwę. Może i coś w tym jest, bo w o królach Fran-
cji tamtego okresu mówi się „królowie przeklęci”.
 Niektórzy twierdzą, że pecha przynosi rów-
nież tak prozaiczna czynność  jak  wstawanie z łóż-
ka po złej stronie. Może nie wiecie, ale aby dzień 
był lepszy, należy wstać z tej strony łóżka, z któ-
rej się do niego weszło. Inni z kolei twierdzą, że 
tą właściwą stroną jest wyłącznie prawa  i prawa 
noga jako pierwsza dotykająca podłoża. Kto wsta-
nie lewą nogą, tego czeka kiepski dzień niestety.
 Istnieje wiele różnych przesądów, w które wiele 
osób wierzy. W tym  artykule przytoczyłam tylko nie-
które z nich. Mam nadzieję,  że się przydadzą.  Pamię-
tajmy jednak, że tylko od nas zależy, w co wierzymy i 
nie próbujmy prowokować losu, bo sami możemy wy-
wołać swojego pecha i żadna łapka nic tu nie pomoże.
  

Julia Stanek klasa 7 c
źródło obrazka: appadvice.com

a co pecha
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Wywiad z nauczycielem...
Pan Wojciech Kusio

 Nauczycieli spotykamy prawie codziennie. 
Niektórych lubimy, innych trochę mniej. Uczą nas, 
zadają prace domowe, robią znienawidzone, niezapo-
wiedziane kartkówki, tłumaczą różne tematy, czasa-
mi żartują z nami. Czasami, my, uczniowie zadajemy 
sobie pytania: Dlaczego jednak zostali nauczyciela-
mi? Dlaczego uczą tego przedmiotu, a nie innego? 
Postanowiłam się tego dowiedzieć i przeprowadzi-
łam na ten temat wywiad ze znanym w naszej szko-
le nauczycielem historii, Panem Wojciechem Kusio.

N: Dlaczego został Pan nauczycielem?
Był to dziwny zbieg okoliczności. 
Czy może Pan powiedzieć, o jaki zbieg oko-
liczności chodzi?
Jakaś sytuacja życiowa czy gospodarcza się pojawiła. 
Jako, że miałem wyuczony zawód nauczyciel, to tak 
się trafiło.
Czy zawód nauczyciela to było Pana marze-
nie?
Nie, to nie było moje marzenie. Wcześniej chciałem 
zostać kimś pomagającym społeczeństwu.
Czy od początku chciał Pan uczyć historii?
Tak, historia była najbardziej odpowiednim przed-
miotem. Zawsze łatwo uczyłem się dat i wydarzeń, 
przychodziło mi to z wielką łatwością.
Czy lubi Pan uczyć historii?
Tak, lubię. Historia jest ciekawa.
Dobrze, a jaki jest Pana ulubiony okres histo-
ryczny?
Zdecydowanie historia najnowsza -  Polska i świat po 
II wojnie światowej. Również ogólnie historia Polski, 
a w szczególności  XVII wiek. Pisałem nawet pracę 
magisterską.

Jak długo Pan uczy historii?
Bardzo długo. Należę do tego grona nauczycieli, któ-
rzy uczyli rodziców niektórych uczniów. 
Uczy Pan tylko w szkole podstawowej?
P.K: Tak, tylko w tej szkole.
A czy uczył Pan również w jakiś innych szko-
łach?
Tak, uczyłem jeszcze w czterech innych. Na przykład 
w gimnazjum przy ulicy Pogodnej, w Szkole Podsta-
wowej nr 12 na Podwalu.
Praca z młodszymi klasami czy starszymi jest 
przyjemniejsza i dlaczego?
Ze starszymi, chociaż są bardziej nieznośne. Wydaje 
się, że starsi jakoś więcej rzeczy rozumieją. Na przy-
kład na WOSie można z wami porozmawiać, choć 
już mniej lubię ten przedmiot, przez opór uczniów.
W takim razie jak zachęcić uczniów do na-
uki?
Są różne sposoby- ocenami, sugestiami dodatkowych 
prac, czegoś do przeczytania, jakiegoś filmu do obej-
rzenia. Historia stała się mniej atrakcyjna niż kiedyś. 
Zdaje się, że uczniowie cierpią na brak motywacji do 
nauki, a wielu polityków skończyło historię: Donald 
Tusk, Grzegorz Schetyna, Antoni Macierewicz, Bog-
dan Borusewicz- byli absolwentami historii, tak jak 
większość polityków.
Dziękuję za rozmowę i życzę samych sukce-
sów w dalszej pracy.
 Jak widać, nauczyciele też mieli swo-
je marzenia, mają ulubione tematy i mniej lu-
biane przedmioty. Choć historia może wyda-
wać się nam nieprzydatna, dzięki niej można 
zostać znanym politykiem, nie tylko historykiem.                     

Natalia Ścibor klasa 8D
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Muzyka... łączy pokolenia
 Niemal każdy z nas posiada ulubioną piosen-
kę, gatunek, bądź playlistę. Zawsze potrafimy się wte-
dy odprężyć, zrelaksować i jest ona dla nas w pewien 
sposób ważna. Spotykamy się z nimi przy najróżniej-
szych okazjach i słuchamy w wolnych chwilach. Już 
dawno zostało udowodnione to, że muzyka nie tylko 
łagodzi obyczaje, ale przede wszystkim wpływa na 
zdrowie i samopoczucie, a to tym bardziej podkreśla, 
jakie ma ona znaczenie i nie ma wątpliwości, co jej 
istotnej roli w życiu. Wielu z nas ma swoje wyobraże-
nie na temat tego,  jacy ludzie, kiedy i czego słuchają 
w wolnych chwilach. Wydaje się to niemal oczywiste, 
jednak, czy wasze spostrzeżenia się sprawdzą, zaraz się 
dowiecie. Przeprowadzając wywiady z nauczycielami 
naszej szkoły starałam się dowiedzieć, czego słuchali 
nauczyciele kiedyś, czego dziś i w miarę możliwości 
poznać  ich ulubiony gatunek lub piosenkę. Może to 
być bardzo ciekawe, a nawet zaskakujące.
 Czasy młodości naszych nauczycieli diame-
tralnie różnią się od naszych, całkiem inne jest ich 
postrzeganie świata niż nasze. Czasy, gdy młodzież 
więcej wychodziła z domu, nie spędzając czasu przy 
elektronice, odeszły w niebyt, bo wtedy nie było do 
tego dostępu tak zaawansowanego jak teraz, a właśnie 
przez to dużą rolę odgrywała muzyka. Większość od-
powiedzi, jakie posiadam, wskazują, że bardzo często 
słuchano rocka i popu, co może być sporym zdziwie-
niem, lecz tylko na pierwszy rzut oka. Gdy zastanowi-
my się nad tym nieco dłużej, to jednak te lata były cza-
sem królowania właśnie tych gatunków. Pojawia się 
również muzyka klasyczna czy opera śpiewana, także 
będąca na liście, można powiedzieć, że nieśmiertelna, 
ponieważ mimo upływu lat pewne grono młodzieży 
jej słucha dzięki jej właściwościom uspokajającym. 
Disco, łącznie z folkiem pojawiały się rzadziej, co 
podtrzymuje poprzednio sformułowany wniosek nie-
podzielnej władzy rocka.

 By nie skupiać się tylko na przeszłości nad-
szedł czas na analizę  muzyki słuchanej przez  naszych 
nauczycieli obecnie. Tutaj wiem, że wielu z nich  jako 
pierwsze o czym pomyśli, odpowiada- to klasyka - 
spokojne utwory, świetnie działające na ich zszarpane 
nerwy. Mnóstwo ludzi, jak się okazuje, ona uspokaja 
się, relaksuje. Zdziwienie zbudziła jednak we obec-
ność  w dalszym ciągu rocka i popu. Zakładam, że nie-
wielu uczniów od razu pomyślałoby o takim gatunku. 
Metal, będący raczej bardzo żywiołową muzyką, też 
nie jest dość oczywisty, a fado, o której nie słyszałam 
wcześniej, była ciekawą niespodzianką.  Cóż, melan-
cholijne brzmienie zawarte w niej sprawia, że można 
się w to wczuć.
 Ulubiona piosenka lub wykonawca nigdy nie 
jest prostym wyborem, w końcu wielu z nas nie po-
trafiło, bądź miało trudność, by je wymienić ot, tak- 
od razu. Powtarzające się Stare Dobre Małżeństwo, 
będące zespołem folkowym, było ważne przez nastrój 
utworów, potrafiący dopasować się do oczekiwań słu-
chaczy. Lady Punk przypomina o latach młodości . 
„Shallow” (Bradley Cooper i Lady Gaga) jest ceniona  
za melodyjność, ciekawą treść, a że  śpiewa ją  duet (i 
to jaki), jest wspaniałą zaletą. Poezja śpiewana Krzysz-
tofa Myszkowskiego, rock Roda Stewarta, heavyme-
talowy i thrashmetalowy zespół Metallica, także były 
dla mnie zaskoczeniem.
 Przepytanie nauczycieli było dla mnie cieka-
wym doświadczeniem. Nigdy nie spodziewałabym 
się rocka lub metalu, jako odpowiedzi o ulubioną 
muzykę, bo czasem można mieć wrażenie, że jest na 
odwrót. Pozory jedna mylą. Ta ankieta pokazuje, jak 
nieprzewidywalne mogą być czyjeś upodobania, od-
wrotne do tych wyobrażeń, jakie mogliśmy mieć o na-
szych belfrach do tej pory.

Martyna Chałas klasa 8d
źródło obrazka: medium.com
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Słów kilka o Samorządzie Uczniowskim
 Od tegorocznych wyborów do Samorzą-
du Uczniowskiego minęły już prawie trzy miesią-
ce. Pomimo tego, jeszcze wielu z was nie wie, którzy  
uczniowie dbają o naszą szkołę. Ze względu na to, że 
w tym roku to ja zostałem przewodniczącym Samo-
rządu Uczniowskiego, pora, abym przedstawił moich 
zastępców i współpracowników. Zacznę jednakże od 
przedstawienia samego siebie.
Nazywam się Mikołaj Muchowski i chodzę do klasy 
8b. Uważam, że dobrze znam swoją szkołę. Uczę się 
też całkiem nieźle, a z nauczycielami staram się utrzy-
mywać przyjazne relacje. Od czwartej klasy jestem 
redaktorem szkolnej gazety Szkolminek, którą wła-
śnie czytasz. Czasem występuję też podczas szkolnych 
uroczystości – mam zaszczyt prezentować  szkolny 
sztandar. Jestem też zapalonym sportowcem -  nale-
żę  do Polskiej Kadry Narodowej. Myślę, że to wystar-
czająco dużo informacji na mój temat, abyście mogli 
mnie trochę poznać. Teraz czas na moje koleżanki i 
kolegów.
W tym roku zastępcą, a właściwie zastępczynią prze-
wodniczącego została uczennica klasy 6b-Natalia 
Janowska. Z tego co wiem, Natalka też lubi sport, a 
konkretnie pływanie. I trzeba jej przyznać, że jest w 
tym całkiem niezła. Dodatkowo, Natalia bardzo ład-

nie śpiewa, a swoim głosem wspomaga szkolny chór.
Członkiem Samorządu Szkolnego został też mój kla-
sowy kolega, Filip Abramowicz. Nie trudno go po-
znać, gdyż widać go z daleka, bo jest bardzo wysoki. 
Znamy się z Filipem już ponad 10 lat i wiem, że jest 
to bardzo miły i wesoły chłopak. Pomimo tego w od-
powiedniej sytuacji potrafi zachować powagę. Filip 
także udziela się społeczności szkolnej. Pomagał w 
organizacji bicia rekordu w resuscytacji oraz występo-
wał podczas części artystycznej szkolnych obchodów 
Święta Niepodległości. Uważam, że Filip to człowiek, 
którego potrzeba nam w samorządzie.
Koniecznie też muszę wspomnieć o trzech uczniach, 
którzy bardzo wspierają nasz samorząd. Są nimi: zain-
teresowany wędkarstwem, skautingiem gotowaniem  
Stanisław Michalski z klasy 6a, bardzo dobra  uczen-
nica Patrycja Saran z klasy 7b oraz grający na scenie 
i świetny recytator,  uczeń klasy 7a, Miłosz Sadur-
ski. Wszyscy razem tworzymy zgrany zespół, który 
wspólnie działa, aby pomagać uczniom naszej szkoły. 
Dodam też, że wszystkie informacje o inicjatywach, 
do których dołożyliśmy coś od siebie znajdziecie na 
stronie naszej szkoły. Trzymajcie za nas kciuki!

Mikołaj Muchowski klasa 8b
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Ty też zostań świętym Mikołajem

 To już kolejny rok, kiedy nasza szkoła uczestniczy w akcji „Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę”. W tym 
roku zaczynamy działać od  25 listopada, akcja potrwa do do 6 grudnia. W tym czasie w naszej szkole będzie 
się wiele działo:
 1. Na szkolnych korytarzach będą wisiały plakaty związane z akcją.

 2. Nauczyciele w świetlicy i na lekcjach będą przeprowadzać zajęcia o potrzebie pomagania dzie-
ciom i o idei akcji „Pomóż dzieciom przetrwać zimę”.

 3. Będziemy prowadzić stałą zbiórkę darów.

 4. Odbędą się także imprezy towarzyszące zbiórce:

*dyskoteki andrzejkowe : 26.11 – dla klas 4-6 i 27.11 – dla klas 7-8.

*Bieg Mikołajka: 4.12– „Prawie sportowa impreza zimowa”, w trakcie której uczniowie najmłodszych klas 
oraz zerówek wezmą udział w nietypowych konkurencjach sportowych.

*Masz Talent – finał szkolnego konkursu, który, mimo że jest od wielu lat w naszej szkole, cieszy się niesłab-
nącą  popularnością,

*Słodko – Tłusty Mecz – to mecz siatkówki, w którym zawodnikami będą uczniowie, a ich przeciwnikami  
nauczyciele i rodzice.

Hanna Puderecka klasa 5a



Szkolminek nr 13 12/2019 Strona 12 / 12

Spowiedź latarnika

Redaktor naczelny: Dorota Goczkowska
Redakcja i zdjęcia: Anna Gap-Mydlak
Łamanie: Michał Trzciński

Kącik literacki.

 To było coś niesamowitego! Nie dowierzałem, że 
kiedykolwiek zobaczę polskie książki!!! Czy w ogóle będę 
miał okazję ujrzeć choćby zdanie napisane w języku pol-
skim?! Wszak mam ja już swoje lata i śmierć zapewne tylko 
czeka na odpowiedni moment, aby zabrać mnie do same-
go Boga, który wyda sąd ostateczny. Myślałem, że to wręcz 
niemożliwe, żeby przytrafiło mi się coś tak wspaniałego!
 Jak zwykle zszedłem z latarni, aby dostać się do 
brzegu, by po chwili wziąć z łódki jedzenie. Morskie fale 
obijały się o złocisty piasek i wielkie skały. Piękny widok, 
ale jednak monotonny. Moją uwagę przykuł nietypowy 
pakunek we wnętrzu łódki: dość duży, związany długim 
sznurkiem. Podszedłem niepewnie bliżej i powoli odsu-
nąłem materiał z wierzchu, który uniemożliwiał mi wgląd 
w zawartość paczki. W środku znajdowała się masa prze-
różnych książek, ale najbardziej w tym wszystkim nie-
samowite były polskie tytuły! Zamknąłem oczy w akcie 
niedowierzenia, aby przekonać się, że to na pewno rzeczy-
wistość. Czułem w tamtym momencie wszystko, począw-
szy od wręcz dziecięcej radości, aż po strach i zmieszanie.
 Podniosłem książkę, na której widniał napis „Pan 
Tadeusz”. Otworzyłem czym prędzej książkę i po ujrze-
niu słów zapisanych w moim ojczystym języku, słony płyn 
zaczął wydostawać się z moich oczu, żeby spłynąć po po-
liczkach i umrzeć  na ustach. Przekręciłem stronę tytu-
łową i przeczytałem na głos parę zdań napisanych w tym 
jakże wyjątkowym dla mnie języku. Odpłynąłem kom-
pletnie, wracając do dalekich wspomnień o wiosce, w któ-
rej niegdyś mieszkałem. Z letargu wyrwał mnie czyiś głos.
 Nie włączyłem latarni, przez co zderzyły się ze sobą 
dwa statki. To była moja wina, jednak to się nie liczyło. Stra-
ciłem posadę, która była wręcz stworzona dla mnie. Los pisał 
mi ten scenariusz, więc widocznie tak też miało być. Życie 
było dla mnie często okrutne, ale dawało też pozytywy. Nie 
żałuję tej posady, czułem się w niej spełniony, ale książka, któ-
rą miałem okazję przeczytać, była tego zdecydowanie warta. 

Emilia Nowak klasa 7b
źródło obrazka: pixels.com


