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Spotkanie z absolwentem SP nr 32.
 Ubiegły rok szkolny przygotował nam  „niespodziankę” w postaci kwarantanny, czego nikt tak napraw-
dę się nie spodziewał. Dziś już się z tym trochę obyliśmy. Wtedy jednak przerwało nam to prace nad wiosen-
no-letnim numerem gazety. Uważamy jednak, że praca twórcza  naszych redaktorów nie może pójść na marne, 
a ich artykuły są ciekawe, choć dziś są już oni absolwentami naszej szkoły. Dostali się do dobrych i wybranych 
przez siebie szkół, a Natalka również w nowej szkole zaangażowała się w pracę w gazecie.

Przecież ja się tego nie nauczę!!!  
 Nasz umysł gromadzi codziennie nieskoń-
czenie wiele informacji. Niedziwne więc, że czasem 
o czymś zapomnimy. Aczkolwiek, musimy nauczyć 
się oddzielać  to, co ma być zapamiętane na dłużej, na 
przykład, gdy uczymy się na sprawdzian, od tego, co 
jest tylko chwilową informacją, np. gdzie zostawiłem 
kluczyk do szafki.  Poza tym, rok szkolny  mamy w 
pełni, co dla ósmoklasistów oznacza, że zbliża się ich 
egzamin. Egzamin, który zadecyduje, w jakiej szkole 
będą się oni uczyć przez następne kilka lat. Aby po-
móc wam, ósmoklasiści oraz wszystkim innym zain-
teresowanym, gazeta szkolna  Szkolminek prezentuje 
kilka skutecznych sposobów na szybką naukę. My-
ślę, że w tym artykule każdy znajdzie coś dla siebie.
Zanim jednak przejdziemy do kilku najlepszych spo-
sobów na zapamiętywanie, musimy wiedzieć, czym w 
ogóle jest pamięć. Według Słownika języka polskiego 
pamięć to  zdolność umysłu do przyswajania, prze-
chowywania i odtwarzania doznanych wrażeń, prze-
żyć, wiadomości. W uproszczeniu oznacza to, że nasz 
mózg potrafi zapisać sobie jakąś informację i odłożyć 
ja na później. Pamiętamy smak ulubionych lodów 
miętowych, pamiętamy, że Kubuś Puchatek to mały 
niedźwiadek, i że Harry Potter nosi okulary. Każda z 
tych informacji została kiedyś przez nas przyswojona i 
,,wrzucona” do pewnej szufladki. No dobrze, powiecie, 
ale dlaczego pamiętam, jak smakował dżem od cioci 
Helenki, ale nie mogę zapamiętać kilku wzorów z che-
mii, czy fizyki? O tym właśnie porozmawiamy za chwilę.
Zacznijmy od atmosfery i klimatu najbardziej sprzy-
jającemu nauce. Wyróżnia się cztery najważniejsze ce-
chy  optymalne przy nauce w domu. Po pierwsze, na-
leży się dobrze zorganizować. W codziennym planie 

dnia wyznacz sobie godzinę lub dwie przeznaczone 
na naukę. Dodatkowo posprzątaj na biurku i zabierz  
stamtąd wszystkie przedmioty, mogące cię rozpraszać. 
Zaplanuj też to, w jaki sposób będziesz się uczyć. Z 
własnego doświadczenia polecam najpierw zrobić to, 
co najtrudniejsze, a na koniec zostawić wszystko, co 
proste i przyjemne. Po drugie, warto robić sobie prze-
rwy.  Po kilkunastu minutach nauki najlepiej wstać od 
biurka, odpocząć, zjeść coś lub napić się, pooddychać 
świeżym powietrzem, czy nawet umyć twarz i ręce.  
Przerwy najlepiej jest robić regularnie. Nie powinny 
być one też za długie, ponieważ zapomnimy o nauce. 
Po trzecie, materiał, którego mamy się nauczyć dobrze 
jest podzielić. Zamiast jednego dnia uczyć się cztery 
godziny, lepiej przez cztery dni uczyć się przez godzi-
nę. Ułatwi nam to zapamiętywanie i umili naukę. Po 
czwarte - nie bój się poprosić o pomoc. Nasi rodzi-
ce z chęcią nam wytłumaczą.  Kolega czy koleżanka 
lepiej radzący sobie z tym przedmiotem, na pewno 
ci pomoże. Nikt z nas nie wie wszystkiego, a wspól-
na nauka jest bardzo przyjemnym rozwiązaniem.
Istnieje też wiele technik, wspomagających zapamię-
tywanie i rozwijających pamięć. Możesz stosować 
skojarzenia, skróty językowe, wierszyki i rymowanki 
czy  technikę akrostychów. Sam musisz sprawdzić, 
co pomaga ci najbardziej. W nauce języków przydat-
ne są fiszki. Warto też ,co sam stosuję, myśleć o tym, 
jak będziesz się uczyć. Dobrze jest robić kolorowe 
notatki, podkreślać przydatne zwroty. Mam nadzie-
ję, że pomogłem, i że ty, czytelniku odnajdziesz spo-
sób zapamiętywania, który przypasuje ci najbardziej.
       

Absolwent: Mikołaj Muchowski

Redakcja
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Książki łączą pokolenia
 Książki są z nami od zawsze. Od najmłodszych 
lat czytamy najróżniejsze historie.  Jedne podobają 
nam się bardziej, drugie mniej. Niektórych tytułów 
nawet nie znamy, inne znamy aż za dobrze. Postano-
wiłam zapytać nauczycieli o  ulubione książki z ich 
młodzieńczych lat oraz obecnie preferowane tytuły. 
 Jak się okazało, gdy nauczyciele byli w na-
szym wieku lub trochę młodsi od nas, czytali spo-
ro książek, a na pewno więcej od nas, to nie ulega 
wątpliwości. Z czasów dziecinnych najbardziej po-
dobały się im książki przygodowe, najróżniejsze 
baśnie oraz bajki. Do ulubionych historii zalicza-
ły się zarówno bardzo znane tytuły, jak na przykład 
„Ania z Zielonego Wzgórza” czy „Mały Książę”, jak 
również te mniej znane,  jak chociażby  „Wichura i 
trzciny”. Wielu nauczycieli czytało również znane i 
nam baśnie Andersena czy braci Grimm. Do lubia-
nych należała również seria „Pięcioksiąg Przygód 
Sokolego Oka” amerykańskiego powieściopisarza 
James a Fenimore a Cooper a czy seria książek „Je-
życjada” polskiej autorki- Małgorzaty Musierowicz.
 Ulubionym gatunkiem powieści naszych na-
uczycieli okazała się być powieść historyczna oraz 
przygodowa. Dowiedziałam  się również, że niektórzy 

z nich  wciąż, jak za młodzieńczych lat, lubią czytać 
najróżniejsze baśniowe historie. Obecnie wielu na-
uczycieli czyta książki historyczne. Do ulubionych 
należą między innymi znana, ale  niekoniecznie  lu-
biana przez uczniów książka polskiego noblisty Hen-
ryka Sienkiewicza  „Quo Vadis”, podobno interesująca 
książka „Życie niewłaściwie urozmaicone” , czyli wspo-
mnienia oficera wywiadu AK,  czy książka osadzona 
w czasach drugiej wojny światowej „Złodziejka ksią-
żek”. Nasi pedagodzy chętnie sięgają również po książ-
ki, zawierające bardzo przydatne porady,  jak „Mistrz” 
autorstwa angielskiego pisarza Andy ‘go Andrewsa.
 Jak widać nasi  nauczyciele czytają  książki, 
czytają ich dużo i to   najróżniejsze gatunki. I robią 
to także, a może przede wszystkim dla przyjemności!  
Książki są z nami od zawsze, co widać gołym okiem, 
więc warto po nie od czasu do czasu sięgnąć. Będą 
nam one towarzyszyć przez całe życie, więc warto 
się z nimi „zaprzyjaźnić”. Może jakiś tytuł  zaintere-
sował właśnie CIEBIE i spróbujesz  po nią sięgnąć?
   

Absolwentka: Natalia Ścibor
źródło obrazka: onet.pl
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A to ciekawe! Ciekawa przyroda.

1.Za słuch u człowieka odpowiada błona bębenkowa. 
Z  czasem ta błona staje się coraz cieńsza i dlatego do 
naszych babć i dziadziusiów trzeba czasem mówić 
trochę głośniej.

2.Rozdmuchując  dmuchawce tak naprawdę rozsie-
wamy nasiona tej rośliny.
3.Najbardziej skomplikowanym narządem w naszym 
ciele jest nasz mózg, który jest koloru szaroróżowego 

i kształtem przypomina orzecha włoskiego.

4.Szkliwo jest najtwardszą tkanką, jaka występuje w 
ludzkim ciele.  Pokrywa ono zęby.

5.Ryby mogą oddychać pod wodą dzięki skrzelom.

6.Muchomory mogą powodować lekkie lub ciężkie 
zatrucia; nie można ich więc jeść.
7.Dżdżownice spulchniają i napowietrzają ziemię, co 
jest korzystne dla  rolników i ogrodników.

8. Paznokcie są częściowo ukryte pod naszą skórą.

9.Zanim koniki morskie zdecydują się, aby coś zjeść, 
uważnie oglądają swój posiłek.

10.Włosy przez jeden miesiąc stają się o ok.1 cm 
dłuższe.

11. Dzioby poszczególnych gatunków ptaków są 
przystosowane do ich sposobu odżywiania.

Na kolejny subiektywny wybór ciekawostek, także z 
innych dziedzin, zapraszam w kolejnym numerze na-
szej gazety.

Absolwentka: Marysia Piotrowska
źródło obrazka: ptakiozdobne.pl 

the-scientist.com

Na świecie jest wiele rzeczy i zagadnień, które od lat ciekawią ludzi. Takie ciekawostki  dotyczą większości dzie-
dzin nauki , w tym przyrody. Poniżej przedstawię wam kilka ciekawych, przyrodniczych informacjach, które 
warto znać.
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Każdy z nas używa dziś komputerów. Dla niektórych 
informatyka jest również pasją. Programista to jeden 
z najbardziej przyszłościowych zawodów. Można na-
wet powiedzieć, że w naszym dzisiejszym życiu nie 
możemy sobie radzić bez stałego transferu informacji. 
Do rozmowy na temat historii informatyki zaprosi-
łem Pana Przemysława Dzidę, naszego szkolnego spe-
cjalistę w tej dziedzinie. 
Jak zaczęła się Pańska przygoda z informaty-
ką?
Komputery i urządzenia elektroniczne fascynowały 
mnie od dziecka. Komputery w pierwszej połowie 
lat 90 były bardzo drogie. Pierwsze więc widziałem w 
telewizji. Pierwszy raz grałem na komputerze Amiga 
500, chociaż wtedy jeszcze nie miałem o tym pojęcia. 
Pamiętam dwie gry: jakiś emulator flippera i „Super 
Frog”. W późniejszym okresie tata zabrał mnie na za-
bawę mikołajkową dla dzieci, zorganizowaną w jego 
miejscu pracy. Była sobota, dzieci tańczyły z anima-
torami w sali konferencyjnej, zamienionej na salę 
balową... Dorośli parzyli kawę w swoich biurach, od-
poczywając od swoich pociech. A mnie zafascynował 
komputer w biurze mojego taty. Tam po raz pierwszy 
napisałem coś na komputerze, korzystając z polskiego 
edytora tekstów TAG. Pisanie tekstów na edytorze było 
ciekawsze od tańców, konkursów, piosenek i innych 
nudnych zabaw. Na salę balową zszedłem tylko, jak 
podali pączki. Później była moja szkoła podstawowa 
i ulubiony, na równi z biologią i geografią, przedmiot 
- informatyka. Tam pracowaliśmy na odkupionych, 
używanych komputerach, przeważnie Intel Pentium 
o „prędkości” 100MHz lub 133MHz. Komputery 
pracowały pod kontrolą systemu operacyjnego DOS. 
Wtedy nauczyłem się ich obsługi  z użyciem wiersza 
poleceń. Śmialiśmy się z naszych staroci, bo były to 
czasy klikanego Windowsa’98, a nam kazano podłą-
czać dyski sieciowe komendą: net use \\cygnus\gry f:\, 
żeby zagrać w Spear of Destiny. Ale dzięki temu od 
razu byłem zaawansowanym użytkownikiem.
Niestety nasza podstawa programowa z in-
formatyki jest bardzo uboga, i nie mamy jak 
posiąść takiej wyrafinowanej wiedz. Program 
obejmuje jednak budowę komputera. Ma-
rzeniem każdego pasjonata jest zbudowanie 
własnego sprzętu. Jak wspomina Pan swój 
pierwszy komputer?

Pierwszy komputer dostałem w 1999 r. Odwiedzi-
łem z tatą kilkanaście sklepów komputerowych. Do 
zakupów byłem bardzo dobrze teoretycznie przy-
gotowany, czytałem prasę komputerową, miałem 6 
z informatyki, nie mając jeszcze komputera. Z tego 
miejsca serdecznie pozdrawiam pana Romana Kotar-
skiego, mojego nauczyciela z SP15, który zaznajomił 
mnie z obsługą DOSa. Po dwóch tygodniach wybra-
łem najlepszy zestaw: Procesor Celeron 400MHz, 64 
MB pamięci RAM, wielki dysk twardy 8GB (koledzy 
zazdrościli). Komputer był pomyślany tak, aby jak 
najlepiej nadawał się do późniejszej rozbudowy. Po 
mnie odziedziczył go mój młodszy barat, wtedy po 
wymianie chłodzenia przetaktowaliśmy procesor do 
500MHz. Dodatkowo rozbudowaliśmy pamięć opera-
cyjną do 256MB. Później, komputer w częściach wró-
cił do mnie. Do tej pory poza obudową, mam wszyst-
kie części, a wspomniany dysk, już otwarty tak, aby 
można było zobaczyć głowice, widzieliście na lekcji o 
budowie komputerów.
Komputer służy do wielu rzeczy, na przykład 
do rozrywki. Jaka jest Pańska ulubiona gra z 
dzieciństwa?
Jest ich wiele: 
• „Heretic” cenię, za możliwość gry w sieci lokalnej, 
bez posiadania sieci lokalnej – 2 komputery łączyło 
się szeregowym portem myszki - oraz za możliwość 
zamiany kolegi w gdaczącego kurczaka;
• „Need for Speed I” oraz „Need for Speed V Porsche” 
za piękne plenery;
• W „Drakan: Order of the Flame” można było do-
siąść smoka;
• „Thief ” - cała seria! To wspaniała skradanka w ste-
ampunkowym klimacie, przeciwnicy byli mocniejsi 
od ciebie, twoją bronią były strzały wodne do gaszenia 
pochodni i zaskoczenie. Wspomnę, że dwa pierwsze 
tytuły to gry działające w DOS-ie. Do ich uruchomie-
nia konieczna była ręczna edycja plików tekstowych, 
konfigurujących system operacyjny. Bywało to cza-
sem bardziej interesujące od samego grania. Ty uru-
chomiłeś grę, a kolega potrzebował twojej pomocy...
Każdy jednak musi w końcu dorosnąć i zacząć 
pracować. Jaka jest ścieżka zawodowa infor-
matyka?
Można zająć się sieciami komputerowymi, czym tro-
szeczkę się trudnię lub tworzeniem stron

Wywiad z ... PAN PRZEMYSŁAW DZIDA
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internetowych – wtedy trzeba znać kilka „obcych ję-
zyków” programowania. Można zostać specjalistą 
tworzenia aplikacji mobilnych albo specem od syste-
mów operacyjnych Unix i Linux.
Mam nadzieje, że Pańska praca przynosi Panu 
satysfakcje. Co Pan najbardziej ceni w swoim 
zawodzie?
Możliwość kontaktu z przyrodą:) . Moim pierwszym 
wykształceniem jest zdobyty na Akademii Rolniczej 
tytuł mgr inż. ochrony środowiska. Marzyłem o pracy 
w parkach krajobrazowych i obcowaniu z przyrodą. 
Pomimo marnych zarobków „dziwaków” chętnych do 
takiej pracy jest więcej niż miejsc. Dlatego posiadając 
również przygotowanie pedagogiczne, zacząłem szu-
kać pracy jako nauczyciel przyrody. Tak trafiłem do 
SP32. Jak dobrze wiecie przyrody w szkole jest trochę 
mniej niż matematyki i języka polskiego. Dlatego ma-
jąc pojęcie o komputerach postanowiłem zrobić kolej-
ną specjalizację nauczycielską.
Jako nauczyciel, bo pracowałem też w innych zawo-
dach, najbardziej cenię możliwość dzielenia się wie-
dzą. Od dziecka byłem gadułą... Uwielbiam tłuma-
czyć, pomagać, także wykładać... Podczas rodzinnych 
spotkań rodzina miała mnie dosyć, ponieważ nie da-
wałem innym dojść do głosu, miałem więc predyspo-
zycje do pracy w tym zawodzie... 
Skoro jest Pan zachwycony byciem nauczy-
cielem i informatykiem, to czy poleciłby Pan 
swoim uczniom ten zawód?
Który? Poza byciem nauczycielem, jestem, również 
pracownikiem administracyjnym szkoły... Świat zwa-
riował! Jestem zasypywany formularzami, sprawoz-
daniami, ocenami ryzyka... Większość tych papierów 
nie ma większego przełożenia na jakość pracy szkoły, 
a jednak są „tak ważne”, że na później trzeba odło-
żyć wiele spraw związanych z modernizacją sprzętu 
komputerowego oraz szkolnej sieci komputerowej. Na 
szczęście są uczniowie – wolontariusze, którzy ofiar-
nie pomagają mi w dbaniu o naszą pracownię kom-
puterową.
Jeśli chcesz robić w życiu coś ważnego, zostań nauczy-
cielem, pielęgniarką, ratownikiem medycznym. Satys-
fakcja oraz choroba zawodowa gwarantowana!
Każdy z nas czegoś pragnie. Jakie jest Pań-
skie informatyczne marzenie? 
Udział w zlocie retro komputerowców jako wystawca. 
Obecnie kompletuję retro komputer (wystawca musi 
mieć trzy) Intel 486 w oparciu o najlepsze części do-
stępne w latach 1993-1995. W kolejce czeka wyma-
rzona Amiga 1200 z 1992 r. To niespełnione marzenie 

z dzieciństwa. Jest to komputer pod wieloma wzglę-
dami inny od używanych obecnie w szkole i waszych 
domach, tzw. IBM PC Compatible.  Znów więc będę 
miał „pierwszy” komputer, którego będę się uczył zu-
pełnie od nowa.
Niestety są również trudne i przykre aspekty 
tej dziedziny. Jednym z nich są na przykład 
hipotezy dotyczące sztucznej inteligencji. Jak 
według Pana sztuczna inteligencja wpłynie na 
zawód programisty?
Mam nadzieję, że sztuczna inteligencja nie zastąpi 
programisty. Jeśli komputery zaczną programować 
się same, ludzie staną się niepotrzebni. To katastro-
falna wizja! Już teraz sztuczna inteligencja pozwala 
automatycznie wezwać służby ratunkowe, gdy ktoś 
zasłabnie... Inteligentny system kamer monitoringu 
miasta potrafi to wykryć. Z drugiej strony gigantyczne 
korporacje i służby specjalne wykorzystują sztuczną 
inteligencję, żeby nas śledzić i nie wiadomo do jakich 
niecnych celów mogą wykorzystać tę wiedzę. 
Mam nadzieję, że ludzie nie pozwolą na to, żeby kom-
putery za nich decydowały. Jeśli uzależnimy się od 
nich, to bez nich nie przetrwamy. Wystarczy wirus 
komputerowy, który sparaliżuje Internet i zacznie się 
apokalipsa.Dzisiaj wielu młodych cierpi na cyfrową 
demencję. Taka osoba ma problem z zapamiętywa-
niem informacji, bo nie wyćwiczyła dostatecznie swo-
jej pamięci, polegając tylko na Internecie, sprawdzając 
wszystko na smartfonie. W bogatych miastach za-
chodniej Europy jest jeszcze gorzej – dzieci nie robią 
notatek na lekcji, bo treść mają wyświetloną na ekra-
nie laptopa, nie angażują więc wszystkich zmysłów w 
zapamiętywanie. Często nawet nie czytają tekstu, bo 
po co? Dzięki „cyfrowej rewolucji” nie zostaną nigdy 
programistami, bo to wymaga logicznego myślenia, a 
czas, kiedy ich umysł jest najbardziej chłonny, pozo-
stał już na zawsze stracony.
Z komputerami jednak nie wolno przesadzać, 
aby nie zagubić się w świecie realnym. Co 
Pan robi, aby oderwać się od wirtualnej rze-
czywistości; innymi słowy, jakie jest Pańskie 
hobby?
Obcowanie z przyrodą, wycieczki krajoznawcze z 
moją ukochaną żoną, książki historyczne, filmy doku-
mentalne, a czasem science fiction.
Bardzo dziękuję w imieniu społeczności uczniowskiej 
i własnym za bardzo ciekawą rozmowę. Myślę, że wie-
le możemy się z niej nauczyć.

   Miłosz Sadurski klasa 8A
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Sztuka nie ma wyglądać ładnie

 Czy chociaż raz zastanawiałeś, się przycho-
dząc na koncert lub słuchając muzyki, kto napisał do 
niej melodię? Czy zdawałeś sobie pytanie,  jak wielkie 
brzemię może spoczywać na człowieku, który każde-
go dnia głowi się nad każdą pasującą nutą ? Albo czy 
zarabiane pieniądze  mogą zadośćuczynić natłokowi 
emocji i stresu przeżywanych w pracy? 
 W dzisiejszym artykule skupimy się na zawo-
dzie, w  którym jest bardzo ważny dobry słuch, gra na 
instrumencie oraz uzdolnienia twórcze. Postaram się  
przedstawić ciekawostki z  życia kompozytora  oraz 
wytłumaczyć,  jak istotna jest ich funkcja w naszym 
społeczeństwie.
 Jak myślicie,  kto zajmuje się pisaniem utwo-
rów? Czyje  utwory są grane w operach, filharmo-
niach, na koncertach lub  na antenie radiowej? To 
wszystko robią kompozytorzy,  zwani także twórcami 
utworów muzycznych. Kompozytor to zawód nale-
żący do grupy profesji artystycznych i opierający się 
na tworzeniu muzyki poważnej  lub rozrywkowej, 
tzw.  popularnej. W praktyce kompozytorem nazywa 
się osobę zajmującą się muzyką poważną, gdyż w jej 
obrębie wykorzystuje się ogrom wiedzy, pozyskanej 
w trakcie studiów muzycznych i wieloletniej praktyki 
wykonawczej. Żeby nim zostać, trzeba spełnić pewne 
wymagania. Jednym z nich jest ukończenie wyższych 
studiów muzycznych  na kierunku kompozycji, co jest 
niezwykle trudne. Nie jest to jednak oficjalny wymóg 
i  niezbędny do wykonywania zawodu kompozytora. 
Jednak w praktyce, zwłaszcza w przypadku muzyki 
poważnej, studia te przekazują wiedzę niezbędną do 
komponowania zaawansowanych technicznie dzieł 
muzycznych, wykonywanych przez orkiestrę kame-
ralną lub symfoniczną. W przypadku muzyki rozryw-
kowej  sytuacja jest o wiele prostsza, bo i muzyka roz-
rywkowa jest materią znacznie prostszą, a co za tym 

idzie,  łatwiejszą w odbiorze. W tym przypadku kwa-
lifikacje kompozytora opierają się głównie na wraż-
liwości muzycznej i kreatywności artystycznej. Czyli 
wyobraźnia muzyczna – to jest to!
 W przeważającej części przypadków kompo-
zytor nie pozostaje w tradycyjnym układzie zatrud-
nienia – na tzw. etacie. W bardziej  laickim ujęciu 
można go nazwać wolnym strzelcem – jego utwory 
trafiają do szerokiego grona odbiorców za pośrednic-
twem ich odtwórców. Kompozytor przeważnie nie 
otrzymuje stałego wynagrodzenia za swoją twórczość 
– z tytułu przysługujących mu autorskich, praw ma-
jątkowych otrzymuje wynagrodzenie za odtwarzanie 
i powielanie stworzonych przez niego utworów. Są to 
tzw. tantiemy.
 Życie zawodowe kompozytora, choć  wygląda 
na luźne, bez przymusu- pracujesz, jak chcesz i kiedy 
chcesz -   nie jest niestety  usłane różami. Wszyscy 
myślą, że komponowanie to zebranie do kupki  kilku 
dźwięków, które do siebie pasują i są miłe dla ucha, 
jednak to tak nie wygląda. Weźcie pod uwagę to, że 
oprócz wybrania melodii i jej zapisania w zapisie nu-
towym,  musi on wziąć pod uwagę,  czy to się innym 
spodoba, czy wszystkie dźwięki do siebie pasują i czy 
jego utwór różni się od innych utworów brzmieniem 
i klimatem charakterystycznym dla  środowiska mu-
zycznego. 
 Bardzo często można spotkać się z oburze-
niem muzyków, które najczęściej jest wywoływana 
przez plagiat. O zabranie nut, przypisanie sobie za-
sług… o wszystko. Ale mają rację, gdy domagają się 
legalnej kultury – za uczciwą pracę, należy się uczciwa 
zapłata. Więc uczciwy miłośnik muzyki – każdej – nie 
powinien wchodzić w jej posiadanie nielegalnie, np. 
ściągając ją z Internetu.

Karolina Chrust klasa 8 a

Ciekawe zwody - kompozytor.
„Sztuka nie ma wyglądać ładnie; 
ma sprawić, że coś poczujesz” 

Rainbow Rowell

Wolfgang Amadeusz Mozart  Jan Sebastian Bach
Antonio Vivaldi    Fryderyk Chopin
Ludwig van Beethoven   Franz Schubert
Stanisław Moniuszko   Witold Lutosławski

Znani kompozytorzy
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CELTYCKI HOROSKOP  DRZEW
 Nie da się ukryć, że lubimy wszelkiego ro-
dzaju horoskopy i przepowiednie. Nie dlatego, żeby 
w nie wierzyć, ale dla zabawy lub poprawy nastroju, 
czy też sprawdzenia, ile wspólnego mogą mieć z rze-
czywistością. Dziś proponuję coś innego, niż klasycz-
ne wieszczenie, prezentowane w naszych ulubionych 
kolorowych pisemkach. Spójrzmy na siebie oczyma 
matki-natury, a właściwie przytulmy się do odpo-
wiedniego  dla nas drzewa.
 Horoskop celtycki stworzyli najprawdopodob-
niej druidzi, zamieszkujący wczesnośredniowieczną 
Irlandię  starożytni kapłani celtyccy, przewodzący ob-
rzędom i ceremoniom religijnym. Żyli oni w lasach, 
na łonie natury i czcili bóstwa powiązane z drzewami, 
zwierzętami i strumieniami. Przywiązywali ogrom-
ną wagę do symboliki drzew- korzystali ze znaków 
otrzymanych od natury. Posiadali ogromną wiedzę w 
tej dziedzinie. Druidzi byli przekonani, że każdy czło-
wiek posiada swojego opiekuna -drzewo. Rodząc się 
w określonym dniu, miesiącu i roku, człowiek zostaje 
przez naturę obdarzony cechami jednego z drzew cel-

tyckiego horoskopu. Symbolizuje ono określone ce-
chy, talenty, słabości oraz dążenia swojego ludzkiego 
odpowiednika. W skład horoskopu celtyckiego wcho-
dzą 22 znaki. Są to drzewni patroni: Jabłoń, Jodła, 
Wiąz, Cyprys, Topola, Cedr, Sosna, Wierzba, Lipa, 
Dąb, Leszczyna, Jarzębina, Klon, Orzech, Jaśmin, 
Kasztanowiec, Jesion, Grab, Figa, Brzoza, Oliwka i 
Buk. Druidzi wierzyli, że zdobywając informacje na 
temat drzewa, które jest twoim patronem, można po-
znać tajniki swojej duszy, a także  zyskać nieocenioną 
pomoc we własnym rozwoju. Horoskop celtycki był 
też powiązany z celtycką astrologią, wykorzystując 
cykl księżyca do stworzenia znaku zodiaku. Rok jest 
podzielony na 13 miesięcy, każdy z nich zawiera 28 
dni. Jest też jeden dzień dodatkowy - 23 grudnia, na-
zywany   dniem  bez nazwy. 
 Zapraszam -  odszukaj siebie wśród drzew! 
Sprawdź siebie i baw się dobrze!

Julia Szostek klasa 8c

JABŁOŃ – MIŁOŚĆ 
JODŁA – MISTYCYZ

WIĄZ – ROZSĄDEK
CYPRYS – WIERNOŚĆ
TOPOLA – PESYMIZM

CEDR – AKTYWNOŚĆ
SOSNA – WYRAFINOWANIE
WIERZBA – MELANCHOLIA

LIPA – REALIZM
DĄB – SIŁA

LESZCZYNA – ORYGINALNOŚĆ
JARZĘBINA – ŻYCZLIWOŚĆ

KLON – PRAKTYCZNOŚĆ
ORZECH – NAMIĘTNOŚĆ

JAŚMINOWIEC – DYPLOMACJA
KASZTANOWIEC – SPRAWIEDLIWOŚĆ  

JESION – AMBICJA
GRAB – ESTETYZM

FIGOWIEC – WRAŻLIWOŚĆ
BRZOZA – TWÓRCZOŚĆ

OLIWKA – MĄDROŚĆ
BUK – WYNALAZCZOŚĆ

25.06-4.07 oraz 23.12-1.01
2-11.01 oraz 5-14.07
12-24.01 oraz 15-25.07
25.01-3.02 oraz 26.07-4.08
4-8.02 oraz 5-13.08
9-18.02 oraz 14-23.08
19-28/29.02 oraz 24.08-02.09
1-10.03 oraz 23-12.09
11-20.03 oraz 13-22.09
21.03 wiosenne zrównanie dnia i nocy
22-31.03 oraz 24.09-3.10
1-10.04 oraz  4-13.10
11-20.04 oraz 14-23.10
21-30.04 oraz 24.10-4.11
1-14.05 oraz 5-11.11
15-24.05 oraz 12-21.11
25.05-3.06 oraz 22.11-1.12
4-13.06 oraz 2-11.12
14.06-23.06 oraz 12-21.12
24.06 - dzień przesilenia letniego
23.09 - jesienne zrównanie dnia i nocy
22.12 - dzień przesilenia zimowego
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Warto przeczytać ...

 Niedawno przeczytałam książkę „Ostatnia 
piosenka”. Jest to powieść Nicolasa Sparksa. Autor za-
skoczył mnie jej tematyką. Osoby, które są głównymi 
bohaterami  to  Miley Cyrus i Liam Hemsworth. 
To historia  17- latki,  której życie runęło 3 lata wcze-
śniej, ponieważ ojciec porzucił jej rodzinę i wyjechał. 
Oczywiście, próbował się z nią skontaktować,  pisał 
listy, ale ona miała nadal do niego żal, więc nie odpi-
sywała. Mama wysyła dziewczynę i jej brata na waka-
cje do ojca. Początki są bardzo trudne. Wychowana 
w Nowym Jorku, przyzwyczajona do towarzystwa i 
rozrywkowych przyjaciół nastolatka będzie musiała 
zmierzyć się z  atmosferą nadmorskiej mieściny oraz 
antypatią do  ojca. Uważa, że czeka ją najbardziej nud-
ne lato w życiu. Dalsze wątki pokazują, jak bardzo się 
myli…
 Fabuła jest bardzo ciekawa. Książka opisuje 
wiele interesujących wątków: pierwszą  miłość Ron-
nie i Willa Blakelela -  chłopaka, który odwzajemnia 
jej uczucia. Dziesięcioletni Jonah, brat głównej bo-
haterki, poprzez własne perypetie  dodaje powieści 
ogromną dozę poczucia humoru. Do znaczącej prze-
miany naszej bohaterki z wiecznie niezadowolonej 
siedemnastolatki we wrażliwą, współczującą, dojrzałą 
dziewczynę przyczynia się tragedia rodzinna. Ale o 
tym przeczytajcie sami… 
 Jest to powieść pobudzająca wrażliwość,  ale 
również dająca wiele do myślenia. Uważam, że warto 
ją przeczytać, ponieważ „Ostatnia piosenka” to szansa, 
by lepiej zrozumieć samego siebie -  typowego nasto-
latka. Z całą pewnością polecam tę książkę i uwierzcie, 
łykniecie ją jednym tchem. Nie tylko dla dziewczyn!!!

 
Nikola Czerniec klasa 8c  

źródło obrazka: lubimyczytac.pl

Nicolas Sparks „Ostatnia piosenka”
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Co u nas słychać?
15 września 2020 obchodziliśmy po raz kolejny Światowy Dzień Kropki.  
W tym dniu  zaprosiliśmy wszystkich uczniów do wspólnej zabawy, zwra-
cając uwagę na to, że każdy ma jakiś talent, wystarczy tylko w siebie 
uwierzyć. Mnóstwo kolorowych krop, kropek, kropeczek zagościło w 
naszej szkole. Uczniowie w tym dniu przyszli ubrani w kropki.
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22 września 2020 odbyły się 
lekcje muzealne dla klas 7 i 8 
prowadzone przez pracowni-
ków Działu Edukacji Państwo-
wego Muzeum na Majdanku 
na temat:  „Kapłani w pasia-
kach. Duchowni w niemiec-
kim  obozie koncentracyjnym 
na Majdanku”.

źródło obrazka: majdanek.eu

W dniu 25 września 2020 odbyły się wybory do Samorządu Uczniow-
skiego. W wyniku głosowania uczniowie naszej szkoły wybrali:

Miłosz 
Sadurski

Przewodniczący
Samorządu 

Uczniowskiego

Magda
Goździcka

V-ce 
Przewodnicząca

Samorządu 
Uczniowskiego

Oliwia
Życka

Członkini 
Prezydium
Samorządu 

Uczniowskiego

Gratulacje!
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W dniu 9 października 2020 uczeń klasy 8 d Karol Borowik odniósł indy-
widualne zwycięstwo, zdobywając złoty medal w Igrzyskach Młodzieży 
Szkolnej w Szachach Szkół Miasta Lublina. 

28 września 2020 odbył się Dzień Języków Obcych zorganizowany przez 
nauczycieli języków obcych i Samorząd Uczniowski. Uczniowie mogli 
wziąć udział w szkolnym konkursie z okazji Europejskiego Dnia Języków 
Obcych gdzie, nagrodą był „kupon na nieprzygotowanie” oraz w quizie 
wiedzy o językach europejskich.

Gratulacje!


