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Święta Wielkanocne 

 Święta Wielkanocne zbliżają się wielki-
mi krokami. Jest to dla nas niezwykły czas, pełen 
nadziei i miłości. Podczas Wielkiego tygodnia to-
warzyszy nam wiele obrzędów religijnych i nie-
zwykłej symboliki. W Polsce święta te mają bogatą 
tradycję i dobrze nam znane zwyczaje . 
 Pewnie jednak znacie powiedzenie – co 
kraj to obyczaj. Ale czy znacie nietypowe zwy-
czaje wielkanocne,  jakie panują w innych kra-
jach? Otóż nasi sąsiedzi z Niemiec dekorują 
swoje domy zielonymi gałązkami przybranymi 
w kolorowe wydmuszki z jajek. Pi-
sankami ozdabiają krzewy i drzewa 
w ogrodach. Bardzo lubiana w Niemczech jest bitwa 
na jajka, zwana ,,Eier titschen”. Osoby zderzają się 
nieobranymi jajkami. Wygrywa ten, którego skorup-
ka pęknie. Popularnym symbolem wielkanocnym jest 
Zajączek, który chowa jajka i słodycze w domach oraz 
ogrodach, a dzieci ich szukają. W Poniedziałek Wiel-
kanocny z bawarskiego Traunstein i okolic odbywa 
się konna procesja św. Jerzego, żeby pobłogosławić 
konie i bydło. Uczestniczy w niej tysiące gości.  
 Symbolika jajek i wielkanocnego zajączka wy-
stępuje także w Wielkiej Brytanii. Brytyjczycy jednak 
zrezygnowali z kolorowych pisanek na rzecz czeko-
ladowych jajeczek. Easter Bunny ukrywa je w róż-
nych zakamarkach, trawach, krzewach i drzewach. 
W niedzielny poranek jajeczek szukają dzieciaki. Jest 
to tzw. „Egg hunt”, czyli polowanie na jajka. Osoba, 
która znajdzie ich najwięcej, zostaje zwycięzcą. Inna 
zabawa nosi nazwę „Rolling eggs”. To tradycja to-
czenia jajek z górki, które muszą dotrzeć na metę w 
idealnym stanie. Wygrywa ten, którego nienaruszone 
jajko dotrze jako pierwsze na koniec wyścigu.  
 Niespotykaną tradycję możemy zaobser-
wować w Grecji. W kraju tym Wielkanoc obcho-
dzona jest z wielkim hukiem. W Wielką Sobotę 
Grecy ze swoich okien zrzucają garnki, patelnie i 
inne wyroby garncarskie, które rozbijają się na uli-
cy. Zwyczaj ten symbolizuje powitanie wiosny i 
upraw, które zrodzą się w nowych doniczkach.  
 Dla mieszkańców Finlandii Święta Wielka-

nocne to powtórka z Halloween. Dzieci przebierają się 
za czarownice. Mają straszne kostiumy z ozdobnymi 
piórami i miotły. Małe wiedźmy odwiedzają swoich 
sąsiadów i rzucają na nich czary. Przy okazji z rado-
ścią zbierają pisanki, czekolady oraz monety. W nie-
których częściach wschodniej Finlandii rozpalane są 
także ogniska. Płonący ogień ma odpędzić czarowni-
ce, które latają na miotłach między Wielkim Piątkiem, 
a Niedzielą Wielkanocną .
 Mroczny klimat Świąt Wielka-
nocnych spotkamy także w Norwegii. 
W kraju tym tradycją stały się specjalne „wielka-
nocne thrillery”, zwane Paaskekrimmen. Norwe-
gowie z przyjemnością spędzają ten czas w domach 
i z ciekawością czytają wielkanocne krymi-
nały. Rozwiązują zagadki kryminale. Tra-
dycja ta jest bardzo długa i dotyczy nie tyl-
ko książek, ale także audycji w radio, filmów i 
seriali.  W Norwegii popularne są również wielkanoc-
ne quizy, zagadki oraz komiksy dla najmłodszych. 
 Zrobiło się strasznie, więc zmie-
nię nastrój i na koniec wspomnę 
o nietypowej tradycji Irlandczyków. Mieszkańcy Ir-
landii w Wielki Piątek chodzą do fryzjera i obcinają 
włosy. Wierzą, że uchroni ich to przed bólami głowy. 
W dawnej tradycji towarzyszył im ry-
tał zwany ,,pogrzebem martwego śledzia”. 
W czasie procesji do najbliższego kościo-
ła biczowano rybę, a potem topiono ją 
w rzece. Ten prześmiewczy zwyczaj sym-
bolizował zakończenie postu, w czasie któ-
rego Irlandczycy jedli dużo śledzi. Obecnie 
Wielkanoc w Irlandii to przede wszystkim czas spę-
dzony z rodziną, wspólne msze i spacery.  
 Jak widzicie każdy kraj ma odręb-
ną historię, a wraz z nią swoje tradycje 
i zwyczaje. Podobają Wam się sposoby obchodzenia 
Wielkanocy w innych krajach? Mnie zaciekawiły, ale 
osobiście bardzo lubię naszą polską tradycję Świąt 
Wielkanocnych.  Nie mogę się już ich doczekać. 

Michał Filip 4c

- wyjątkowe tradycje i zwyczaje 

źródlo obrazka: materiał własny
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Dlaczego warto pomagać?

 Niedługo zaczniemy świętować. A co do-
kładnie? Wielkanoc czyli Niedzielę Wielkanocną lub 
Zmartwychwstanie Pańskie. Czy wiesz, że początkowo 
uczniowie Chrystusa świętowali Wielkanoc-Paschę w 
duchu i prawdzie w ramach obrzędów żydowskich. Być 
może, gdy św. Łukasz stwierdził w Dziejach Apostol-
skich o Pawle i towarzyszących mu uczniach: „Odpły-
nęliśmy z Filippi po Święcie Przaśników” miał na myśli 
już odrębne święto chrześcijańskie. Ale myślę, że każ-
dy Polak wie, o co chodzi z  Wielkanocą. A zastanawia-
liście się, jak takie święto wygląda  np. w Hiszpanii?  
 W Hiszpanii obchody Wielkanocy zaczynają 
się już od Niedzieli Palmowej. Najbardziej spektaku-
larne są procesje odbywające się praktycznie przez 
cały Wielki Tydzień z kulminacją w Wielki Piątek. 
Pochody organizują różne bractwa, z których każde 
ma swojego patrona. Ich powstanie datuje się na XIII 
wiek. Obecnie na terenie Hiszpanii jest ok. 60 zare-
jestrowanych kongregacji. Jak wyglądają procesje? 
Członkowie bractwa ubrani w historyczne stroje nio-
są wielkie platformy z figurami Matki Boskiej, Jezusa 
albo świętych. Towarzyszą im pokutnicy, nazywani 
capirotes. Tradycja pokutników wywodzi się z czasów 
inkwizycji, kiedy to grzesznicy musieli ubierać sza-
ty pokutne, a na głowy zakładać ogromne szpiczaste 
kaptury.  
 My jemy pączki w tłusty czwartek, a Hiszpanie 

w trakcie Wielkanocy. Ich pączki, nazywają się buñu-
elos i przypominają nasze mini pączusie, tyle że wypeł-
nione są nie dżemem, a kremem waniliowym. Innym 
przysmakiem, który spotkacie w każdej kawiarni to tor-
rija. Pod tą nazwą kryją się kromki czerstwego chleba, 
namoczone w mleku, z jajkiem i cukrem oraz obsma-
żone na głębokim tłuszczu. Ci, co lubią ekstremalne 
słodycze, mogą polać torrija miodem, polewą czekola-
dową, posypać cukrem z cynamonem – albo w wersji 
wytrawnej polać winem. Teraz, jak już jesteś zapozna-
ny z tematem, co powiesz na zagadki wielkanocne. 
• Malowane lub kraszane, na Wielkanoc ozdabiane. 
Co to? (aknasip)
• Choć już święta blisko, wiatr na dworze dmucha. 
Na talerzu, w domu kiełkuje... (caużrezh) 
• Na wielkanocnym stole to ona króluje. Polana słod-
kim lukrem i gościom smakuje. Co to?  (przeciwień-
stwo do dziada wielkanocnego)
• Długie ma uszy, przyjazne lica i z ogonkiem jak 
pompon po łąkach kica. Kto to? (cąjaz)
I na koniec coś po hiszpańsku: 
• ¿Cómo se llaman las cáscaras de huevo, cuáles son 
adecuadas para la Pascua?(yusazdmkw)

Mam nadzieję, że bawiłeś się dobrze, Czytelniku.

Nikola Kosior klasa 7b

Wielkanoc po hiszpańsku

W związku z tragicznymi wydarzeniami ostatnich dni obserwujemy duże zaangażowanie całego świata w po-
moc mieszkańcom Ukrainy. Dlaczego warto pomagać? Ten temat bardzo mnie zaciekawił, dlatego zaprosiłem 
do rozmowy Panią Bernardę Michaluk, która od lat niesie bezinteresowną pomoc drugiemu człowiekowi. 
Zachęcam Was do przeczytania przeprowadzonego przeze mnie wywiadu. 

Michał: Dziękuję, że zgodziła się Pani ze mną spotkać 
i na początku proszę opowiedzieć mi i naszym czytel-
nikom kilka słów o sobie oraz czym się Pani zajmuje?
Pani Bernarda Michaluk: Nazywam się Bernarda 
Michaluk. Pracuję w Państwowych Szkołach Budow-
nictwa i Geodezji w Lublinie, gdzie uczę religii. W 
młodym wieku zostałam wolontariuszką, a od kilku-
nastu lat opiekuję się także Szkolnym Klubem Wolon-
tariatu, którego jestem założycielką. 
Michał: Od kiedy zaczęła się Pani przygoda z wolon-
tariatem?

Pani Bernarda Michaluk: Wszystko zaczęło się od 
mojej uczennicy Kasi, która poprosiła mnie, żebym 
poszła z nią do Domu Pomocy Społecznej. Był to 
dzień, w którym w DPSie odbywała się zabawa. Usia-
dłam wtedy w kąciku i zaczęłam płakać. Zobaczyłam 
coś niezwykłego. Byłam wzruszona, że człowiek nie-
pełnosprawny może tańczyć i bawić się. Wszystko to 
było możliwe dzięki zaangażowaniu  młodych ludzi, 
którzy z radością i zupełnie bezinteresownie poświę-
cali swój czas dla pensjonariuszy.  I chociaż uwielbiam 
tańczyć, tego dnia nie byłam wstanie uczestniczyć we 
wspólnej zabawie. 
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Michał: Dlaczego zdecydowała się Pani na tego typu 
działania i co Panią do tego motywuje?
Pani Bernarda Michaluk: Już wspomnianego 
pierwszego dnia poczułam, że muszę w to wejść. Spo-
tkanie z tymi wyjątkowymi osobami Domu Pomocy 
Społecznej zmotywowało mnie do tego stopnia, że 
niemalże każdego dnia po pracy chodziłam, by się z 
nimi spotkać. Wydawało mi się, że nic wielkiego nie 
robię. Po prostu byłam. Sama moja obecność wywoły-
wała ogromną radość i  uśmiech u tych starszych osób. 
Było to dla mnie niesamowite doświadczenie, które 
dawało mi motywację do kolejnych działań. Chcia-
łabym podkreślić, że  w takich miejscach nawiązują 
się prawdziwe przyjaźnie i podopieczni niejednokrot-
nie stają się jak członkowie rodziny. Te sytuacje też są 
bardzo motywujące. Osobiście tego doświadczyłam. 
Zbudowałam niezwykłą przyjaźń  z panem Heniem. 
Był on pensjonariuszem DPSu, który w młodych wie-
ku uległ wypadkowi i stracił wszystkie kończyny. Przy 
najmniejszych czynnościach potrzebował pomocy 
drugiego człowieka. Trudno w to uwierzyć, ale odkrył 
w sobie talent malarski. Przy użyciu ust tworzył nie-
samowite obrazy o tematyce religijnej, a także pejzaże. 
Długie godziny spędzone z panem Heniem sprawiły, 
że stałam się częścią jego życia. On również pozosta-
nie w moim sercu i pamięci na zawsze. 
Michał: W jakie formy pomocy najczęściej się Pani 
angażuje?
Pani Bernarda Michaluk: Moja pomoc drugie-
mu człowiekowi przybierała różne formy na różnych 
etapach mojego życia. Najpierw mocno i osobiście 
sama zaangażowałam się w bycie wolontariuszem.  Z 
czasem, postanowiłam właśnie założyć wspomniany 
wcześniej Szkolny Klub Wolontariatu. Razem z mło-
dzieżą angażujemy się w różnego rodzaju ogólnopol-
skie akcje charytatywne: ,,Pomóż Dzieciom Przetrwać 
Zimę”, ,,Góra Grosza”, ,,Mikołaj o Tobie nie zapomni”, 
,,Szlachetna Paczka”. Bierzemy także udział w akcjach 
wynikających z potrzeby chwili. Teraz intensywnie i 
na różne sposoby pomagamy mieszkańcom Ukrainy. 
Działamy również na rzecz konkretnych instytucji. 
Współpracujemy z Hospicjum Dobrego Samaryta-
nina, Hospicjum Małego Księcia oraz Pogotowiem 
Wychowawczo–Opiekuńczym. Prowadzimy wszech-
stronne działania (zbiórki, koncerty, wystawy), by po-
magać konkretnym osobom: dwóm siostrom - Moni-
ce i Milenie, chorym na genetyczną  chorobę – zespół 
Friedreicha,  seniorom oraz ludziom potrzebującym z 
lokalnego środowiska naszej szkoły. Poza wymienio-

ną aktywnością akcyjną chciałabym szczególnie pod-
kreślić naszą wieloletnią, stałą pracę wolontariacką na 
rzecz Domu Pomocy Społecznej im. Matki Teresy 
z Kalkuty. Właśnie w nim odnaleźliśmy swoje miejsce 
i pole do działania. W DPSie od lat uczestniczymy w 
różnego rodzaju imprezach okolicznościowych, w za-
bawach andrzejkowych, karnawałowych, w piknikach 
organizowanych w ogrodzie. Nasza pomoc często po-
lega też na towarzyszeniu i współorganizowaniu róż-
nego rodzaju wycieczek dla pensjonariuszy. Kolejną 
formą działalności są także indywidualne spotkania 
i rozmowy z podopiecznymi. Chciałabym podkreślić, 
że zawsze uczestniczymy również w uroczystościach 
świątecznych. Dzielimy się wspólnie opłatkiem, śpie-
wamy kolędy, wystawiamy przygotowane przez nas 
Jasełka czy Misterium Męki Pańskiej.
Michał: Jakimi cechami według Pani powinien cha-
rakteryzować się wolontariusz?
Pani Bernarda Michaluk: Moim zdaniem każdy 
może być wolontariuszem. Warto jednak zaznaczyć, 
że jest to pomoc, która wymaga zaangażowania i po-
święcenia swojego czasu. Ponadto, wolontariusz to 
człowiek wrażliwy, empatyczny i otwarty na innych. 
No i nie zapominajmy, że są to osoby, które potrafią 
pomagać całkowicie bezinteresownie, bez oczekiwa-
nia na  jakiekolwiek  korzyści. 
Michał: Czy mogłaby Pani powiedzieć naszym czytel-
nikom, młodym ludziom, dlaczego warto pomagać?
Pani Bernarda Michaluk: Bo nadaje to sens ludz-
kiemu życiu! W mojej opinii nie ma lepiej wyko-
rzystanego czasu wolnego, jak na spotkanie z osobą 
potrzebującą. Pomaganie innym jest zawsze źródłem 
satysfakcji i sprawia, że stajemy się szczęśliwszymi 
ludźmi. No i oczywiście pamiętajcie, że dobro uczy-
nione drugiemu człowiekowi zawsze wraca. 
Michał: Dziękuję bardzo za poświęcony czas oraz za 
wartościową i pouczającą rozmowę. 

Michał Filip klasa 4C
źródlo obrazka: materiały własne autora
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 Szyszki, mundury oraz umiejętność rozsta-
wienia namiotu zamkniętymi oczami’’- po usłysze-
niu tych słów pewnie przyjdzie wam na myśl harcerz. 
Mimo że harcerstwo  nie jest tylko płytką zabawą, to 
harcerze rzeczywiście jedzą szyszki. 
 Harcerstwo kształtuje człowieka i rozwija 
mnóstwo umiejętności,  jak na przykład logistyka i 
topografia, uczy pierwszej pomocy, węzłów, no i oczy-
wiście survivalu.  Ale również bawi. A nawiązując zaś 
do tego, co napisałam we wstępie -  nie,  takich z drzew 
nie jemy, ale te z ryżu preparowanego jak najbardziej.
Podczas corocznych obozów spędzamy mnóstwo cza-
su na warsztatach i grach, lecz również wychodzimy 
na explaa (w skrócie: wychodzisz z zastępem na 2 dni 
z obozu i śpicie w domu mieszkańca najbliższej wsi  
czy miasteczka)  oraz  nad pobliskie jeziora. Na zbiór-
kach gramy w  przygotowane przez nas samych gry, 
prowadzimy różnorodne warsztaty, a jak jest ciepło, 

często  wspinamy się na drzewa. Dużo również udzie-
lamy się charytatywnie.  
 Drużyny dzielą się na Wilczki, czyli chłopców 
i dziewczynki do 11-12 lat  i harcerzy i harcerki do 17 
roku życia, a w związku z tym, że w FSE (Federacja 
Skautingu Europejskiego) nie ma koedukacji,  każda 
płeć idzie do innej drużyny. Działają one  przy Parafii 
pw. św. Maksymiliana Kolbe, a zbiórki odbywają się 
w każdą sobotę o godzinie 9:00. Szczegółowe dane do 
kontaktu podaje poniżej:
Dziewczynki do 4 klasy: kananoun@gmail.com                               
Chłopcy do 4 klasy: damian.zelechowski@gmail.com                                                     
Dziewczynki od 4 klasy: wanessaparol25@gmail.com                                      
Chłopcy od 4 klasy: rafalogorek@gmail.com
  Te dane można również znaleźć na tablicy z 
ogłoszeniami obok świetlicy ,,czternastki’’ : ). Zapra-
szamy wszystkich chętnych!!!

Ola Izdebska klasa 7b

Czy harcerze jedzą szyszki?

UWAGA SPOŁECZNICY!!!
 We wcześniejszych numerach naszej gazety 
mówiliśmy już o Wolontariacie czy Szkolnym Kole 
Recytatorskim. Dziś chcieliśmy jedynie przypomnieć, 
że na terenie naszej szkoły działają także inne orga-
nizacje uczniowskie, do których mogą dołączyć chęt-
ni uczniowie. Każdy znajdzie u nas jakąś dziedzinę 
działalności dla siebie, wystarczy tylko chcieć. A więc 
działajmy, uczmy się i bawmy!!!
Szkolne Koło Caritas- to organizacja dziecięca 
i młodzieżowa, działająca na zasadzie wolontariatu 
na terenie szkoły. Jej celem jest mobilizacja młodych 
ludzi do działania na rzecz potrzebujących. Organi-
zowanie pomocy dla będących w potrzebie koleża-
nek i kolegów na terenie szkoły, a także poza nią oraz 
uczestniczenie w ogólnych działaniach Caritas. Zada-
nia koła wynikają z Chrystusowego przykazania miło-
ści bliźniego. Poprzez swoją działalność koło Caritas 
uwrażliwia dzieci i młodzież na potrzebę drugiego 
człowieka bezradnego wobec choroby, biedy i cierpie-
nia. Opiekę sprawuje pani Danuta Grodek.
Szkolne Koło PCK (Polski Czerwony Krzyż) - 
Szkolne Koło PCK swoją działalnością obejmuje całą 
społeczność szkolną. Poprzez różne formy działalno-
ści społecznej na terenie szkoły i w środowisku lokal-
nym przyczynia się do poprawy życia uczniów. Pozy-
skiwanie środków finansowych np. z kwest czy loterii 

fantowych, często jest wsparciem dzieci, młodzieży, 
która znajduję się w trudnej sytuacji finansowo- ma-
terialnej. Uczniowie działając, pomagając drugiemu 
człowiekowi, uczą się życzliwości współodczuwania 
w stosunku do innych. Opiękę sprawuje pani Elżbieta 
Piekarczyk.
SKS (Szkolny  Klub Sportowy) i UKS (Uczniowski 
Klub Sportowy) – zajęcia prowadzone są w ramach 
programu “Szkolny Klub Sportowy”, który skierowany 
jest dla uczniów szkół bez względu na wiek, płeć oraz 
sprawność fizyczną. Mają na celu umożliwienie pod-
jęcia dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w 
formie zajęć sportowych i rekreacyjnych prowadzo-
nych pod opieką nauczyciela wychowania fizycznego. 
Zajęcia pozwalają wyrobić ogólne cechy motoryczne,  
takie jak siła, szybkość i skoczność. Opiekę sprawują: 
pani Danuta Grodek, pan Sławomir Goździcki, pan 
Tomasz Krysztoforski, pan Artur Wieczerniak.
Samorząd Szkolny- zbiera i reprezentuje wszyst-
kich uczniów szkoły. Ma za zadanie łączyć społecz-
ność danej szkoły, wytwarzać więź grupową, budzić 
poczucie wspólnoty, tworzyć określoną atmosferę 
szkoły, wzbogacać tradycje szkolne, a także zaspoka-
jać potrzeby ogółu uczniów. Opiekę sprawuje pani 
Aleksandra Robaczyńska.
Dołączcie do nas! Czekamy i serdecznie zapraszamy! G
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Moja dzielnica – historie odkurzone
 Dziś ulica Wrońska kojarzy nam się głównie z 
ciucholandem i nowym osiedlem, lecz czy wiedziałeś, 
że kilkadziesiąt lat temu zostały na nią zrzucone bom-
by? 
 Wszystko zaczęło się w 1860 roku na ówcze-
snej ulicy chełmskiej, gdzie Albert Plage prowadził 
swój warsztat metalowy. Jego działalność rosła w siłę 
i zyskała nawet miano ,,Fabryki Wyrobów Miedzia-
nych’’.  W 1897 roku przepisał działalność na syna – 
Emila, który wraz z Laśkiewiczem wybudował tam 
hangary i przemienił w ,,Zakłady Mechaniczne Pla-
gego i Laśkiewicza’’, w którym produkowano kotły. W 
1909 roku Plage zmarł, a Laśkiewicz po wykupieniu 
udziałów od rodziny zmarłego prowadził spółkę wraz 
z Arkiszewskim pod niezmienioną nazwą. 
 Podczas I wojny światowej zakład produko-
wał zaopatrzenie dla wojska austriackiego - głównie 
kuchnie polowe i menażki. W dwudziestoleciu mię-
dzywojennym firma otrzymała od wojska polecenie 
wykonania 300 sztuk 2 modeli włoskich samolotów 
- Ansaldo A-1 ,,Balila’’ oraz Ansaldo A-300.  Później 
ze względu na, lekko mówiąc, słaby projekt silnika zo-
stały okrzyknięte ,,latającymi trumnami’’. Być może 
zszarganą reputację zakładu mogłyby odbudować 
tzw. ,,lubelskie erki’’, czyli samoloty własnego projektu 
i produkcji LUBLIN R-[numer]. Gdyby nie fakt, że po 
produkcji 110 samolotów, z których około 20 odnio-
sło katastrofę, wojsko cofnęło zlecenie. Przez to mu-
siano ogłosić upadłość firmy.
  W lutym 1936 roku ,,reaktywowano’’ działal-
ność jako upaństwowioną ,,Lubelską Wytwornię Sa-
molotów’’( w skrócie LWS), która zajmowała się już 
wyłącznie produkcją samolotów, głównie włoskich. 
Zaledwie 3 lata później, 2 września 1939 roku ze 
względów strategicznych zbombardowano to miej-
sce. W trakcie II wojny światowej zorganizowano 
tu sortownię dóbr zrabowanych więźniom obozów, 
min. na Majdanku i w Sobiborze, utworzono skład 
zdobytej broni, a także obóz jeniecki, w którym pod 
koniec października 1939 roku osadzono około 200 
osób. Znajdował się tu też obóz pracy  Flugpatz - LWS 
miało również lotnisko, skąd pochodzi nazwa  obozu- 
gdzie podczas  akcji ,,Erntefers’’ zamordowano wielu 
Żydów. Była ona jednym z większych ludobójstw na 
terenach Lubelszczyzny, zginęło około 42 tys. osób. 
Obóz funkcjonował najprawdopodobniej do przeło-

mu stycznia i lutego 1940 roku. Po jego likwidacji na 
terenie pofabrycznym ulokowano stajnie i kwatery 
2 Pułku Kawalerii SS, Magazyny Odzieży Waffen SS 
oraz jednostkę obsługi technicznej Wehrmachtu, któ-
re działały najprawdopodobniej do lata 1942 roku. 
 Po wojnie powstał tam LZNS, czyli Lubelski 
Zakład Naprawy Samochodów - jak widać nie po-
wrócono już do produkcji samolotów. Przetrwała ona 
długo, ponieważ aż do 2008 roku.
 W sierpniu 2021 roku do Ośrodka „Brama 
Grodzka – Teatr NN” trafiły zdjęcia z okresu II wojny 
światowej, przekazane przez mieszkającego w Niem-
czech Andresa Rumpa. Fotografie pochodzą ze zbio-
rów dziadka darczyńcy, który podczas wojny w latach 
1941 - 1942 służył w jednostce technicznej Wehr-
machtu stacjonującej na terenie Flugplatzu przy ulicy 
Wrońskiej w Lublinie. Znaczną część kolekcji stano-
wią fotografie dokumentujące miejsce stacjonowania 
dziadka darczyńcy kolekcji – teren lubelskiego lotni-
ska przy byłej Lubelskiej Wytwórni Samolotów przy 
ulicy Wrońskiej w Lublinie (Flugplatz).
 Ciekawe, prawda! Warto znać historię miejsca 
naszego zamieszkania. Może się ona okazać równie 
fascynująca, jak te oglądane w filmach.
    Ola Izdebska klasa 7b

źródlo obrazka: pinterest.com

Ulica Wrońska 
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Na czekoladę pora!  
 Każdy z nas lubi czekoladę, ten przysmak ni-
gdy nam się nie znudzi. Dzięki niej, od razu czujemy 
się lepiej. Można by powiedzieć, że czekolada ma ma-
giczną moc „uzdrawiania” złego nastroju. Gorzka, 
deserowa, mleczna lub biała, dla każdego co innego. 
Choć produkuje się ją głównie z miazgi kakaowej, 
cały świat pokochał jej rozkoszny i przyjemny smak. 
Zastanawiałeś się kiedyś skąd się wzięła? A ile ważyła 
największa tabliczka? Dziś zaspokoję twoją ciekawość. 
12 kwietnia obchodzimy jej święto – Dzień Czekola-
dy.
 Skąd do nas przywędrowała? Czy wiecie, że 
czekolada liczy sobie 4000 lat? Została odkryta na 
półwyspie Jukatan, gdzie Olmekowie - lud, który za-
mieszkiwał tereny dzisiejszego Meksyku i Belize -  od-
kryli pierwsze krzewy kakaowca. Czekolada do Euro-
py zawitała jednak dopiero w 1528 roku, gdy Hernán 
Cortés  wraz z transportem złota oraz innych różnych 
skarbów przywiózł ten przysmak na Półwysep Iberyj-
ski.
Czy wiedziałeś, że ... ? Ciekawostki o czekoladzie:
• Światowy Dzień Czekolady obchodzimy 7 lipca, lecz 
w Polsce obchodzimy go 12 kwietnia.
• Wpływa na nasz nastrój, redukuję stres i wycisza: jej 
zapach wprowadza nas w stan relaksu.
• Poprawia koncentrację i skupienie.
• Zmniejsza ryzyko zawału serca.
• Przeciwdziała starzeniu się skóry.
• Gorzka czekolada wpływa korzystnie na nasze zdro-
wie.
• Największa tabliczka czekolada została wyproduko-
wana w Chicago i ważyła 5443 kg.
• Słowo “czekolada” pochodzi z języka Azteków od 
wyrazu “Xocolatl”, oznacza to dosłownie “gorzka 
woda”.
• Spożywana w dużych ilościach powoduje migrenę i 
problemy w zasypianiu.
• Najdroższa na świecie tabliczka została sprzedana za 
687 dolarów.
• W Pradze znajduje się Muzeum Czekolady, gdzie 
możemy poznać szczegółową historię, a także popró-
bować rozmaitych czekoladowych słodkości.
• Istnieje różowa czekolada (zwana czekoladą rubino-
wą), odkryta w 2017 roku, a w jej skład wchodzą ziar-
na rubinowego kakaowca.
• Śmiertelna ilość to 40 tabliczek.

Hania Puderecka klasa 7A
źródlo obrazka: freepik.com
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Książki? Książki. Książki!!!
 Książki są z nami od bardzo dawna. Tak naprawdę już od prehistorii, kiedy ,,pisano” je na ścianach, 
jak chociażby te pokrywające ściany jaskini Lascaux w południowo-zachodniej Francji. Książka to dokument 
piśmienniczy, czyli zapis myśli ludzkiej. Dzisiejsza jej postać wywodzi się z kodeksu, czyli kartek połączonych 
grzbietem, które wraz z upowszechnieniem pergaminu zastąpiły poprzednią formę dokumentu piśmiennicze-
go, czyli zwój.

Ale czy wiesz, że...  
• Manuskrypt to rękopis, czyli zapisany odręcznie tekst. Zwykle nazy-
wamy tak zabytkowe książki lub dokumenty pochodzące z okresu przed 
upowszechnieniem się druku. Każdy rękopis jest niepowtarzalnym 
dziełem.
• Zanim wynaleziono papier, książki pisano na glinianych tabliczkach. 
Jest to najstarsza forma zapisywania.
• Papier został wynaleziony przez Chińczyków. Choć nie jest to pewne, 
za wynalazcę uważa się Tsai Luna, urzędnika Wschodniej Dynastii Han. 
Najstarszy dokument pochodzi z 105 n.e.
• Najdłużej przetrzymaną książkę oddano do biblioteki po 47 latach. 
Spóźnialski zapłacił karę o wysokości 350 dolarów.
• Drukarnia Toppan Printing z Tokio zdołała wydrukować książkę wiel-
kości uszka w igle. Mikroksiążka ma 22 strony i nosi tytuł „Shiki no 
Kusabana”, co oznacza kwiaty i pory roku. Miniaturowe dzieło sztuki 
zawiera nazwy i mikroskopijne, czarno-białe ilustracje japońskich kwia-
tów.
• Największą książką na świecie jest atlas „Ziemia” o wymiarach, 8 m na 
2,75 m. Wydano jedynie 31 egzemplarzy, a jedna taka książka kosztuje 
aż 100 tysięcy dolarów.
• „The Collection, Obama and Pluralism” Damiena Dematry ma aż 5 
472 stron i aktualnie jest to najdłuższa książka świata.
• Najmłodszą autorką według „Księgi rekordów Guinnessa” jest Doro-
thy Straight, która swoją książkę „Jak powstał świat” napisała w wieku 
4 lat.
• Bertha Wood, wydała swoją książkę w setne urodziny. Opublikowała 
wówczas wspomnienia, które zaczęła spisywać 10 lat wcześniej.
• Badania pokazują, iż przedział wiekowy od 4 do 6 lat - to idealny mo-
ment na naukę czytania. Nauka czytania między 6 a 7 rokiem życia - sta-
je się już znacznie większym wyzwaniem.
• Niejaki Mateusz Jabłoński z Gniezna jest prawdopodobnie najszybciej 
czytającym na świecie człowiekiem. W minutę potrafił przeczytać po-
nad 110 tys. słów.
• Dorośli, którzy czytają regularnie książki, są prawie trzy razy częściej 
skorzy do uczestniczenia w wydarzeniach kulturalnych; prawie cztery 
razy częściej odwiedzają muzea lub ekspozycje sztuki, ponad dwa i pół 
razy częściej realizują wolontariat lub pracę charytatywną i ponad pół-
tora raza częściej uczestniczą w zajęciach sportowych.

Zosia Michalska klasa 6c
źródlo obrazka: freepik.com
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Dlaczego czytanie lektur jest zmorą?
 CZY KIEDYKOLWIEK ODCZUWAŁEŚ WIELKĄ NUDĘ, CZYTAJĄC LEKTURĘ SZKOLNĄ? CZY 
BORYKASZ SIĘ Z PRZECZYTANIEM PARU STRON DŁUGIEJ OBOWIĄZKOWEJ KSIĄŻKI? CZY KIEDY-
KOLWIEK ZASNĄŁEŚ Z LEKTURĄ W RĘKU? CZY FATYGUJESZ SIĘ Z ZAPAMIĘTANIEM WAŻNYCH 
SZCZEGÓŁÓW Z KSIĄŻKI? 
JEŚLI SIĘ Z TYM TRUDZISZ I NIE WIESZ, CO NA TO PORADZIĆ, TEN ARTYKUŁ JEST DLA CIEBIE! 
CZĘSTO ZDARZA SIĘ, ŻE WIĘKSZOŚĆ LEKTUR SZKOLNYCH NIE PRZYPADAJĄ NAM DO GUSTU 
LUB MAMY DO NICH NEGATYWNE NASTAWIENIE. KSIĄŻKI KOJARZĄ NAM SIĘ NIEPRZYJEMNIE I 
NIE MAMY NA NIE NAJMNIEJSZEJ OCHOTY. PRZECZYTAJ TEN ARTYKUŁ I SPRAWDŹ, JAK MOŻNA 
SOBIE UMILIĆ I UŁATWIĆ CZYTANIE LEKTUR SZKOLNYCH, KTÓRE MUSIMY CZYTAĆ NA JĘZYKU 
POLSKIM. 

Czy warto czytać lektury szkolne?
 Lektury szkolne są obowiązkowe z konkret-
nych przyczyn. Książki, które już od początku nauki 
są nam podyktowane, są wybitnymi i ważnymi w lite-
raturze dziełami, które powinniśmy znać. Znajdziemy 
tu  wspaniałe, rozpoznawalne na całym świecie dzieła 
znanych polskich autorów (i nie tylko), które każdy 
Polak powinien znać! Nie sądzisz, że warto zagłębić 
się w powszechne i wyjątkowe utwory?
Niektóre lektury szkolne mają ukryte przesłanie, istot-
ny morał dotyczący życiowych wartości, które mogą 
nam kiedyś przysłużyć się. Różne zagadnienia ukazu-
jące dany morał są niezwykle istotne dla naszego roz-
woju. Być może pomogą nam kiedyś odpowiedzieć na 
ważne pytanie, pomogą  rozwiązać nurtujący kłopot. 
Są różne lektury, mają też wielorakie oblicza, wiele 
gatunków - powieść fantasy, dramat, czy nawet kome-
dia. Możliwe, że czytając lekturę szkolną odnajdziesz 
gatunek, którym się zainteresujesz, przez co poko-
chasz czytanie książek, nie tylko lektur. 
Jak zapamiętywać szczegóły, czyli jak pamię-
tać lekturę na dłużej?
 Czasami, gdy lektura jest dłuższa i szczegóło-
wa, najważniejsze elementy wylatują nam z głowy i 
nie jesteśmy w stanie utrzymać ich w pamięci na dłu-
żej. Dlatego warto mieć własną książkę, w której bę-
dziemy mogli zakreślać kolorami najważniejsze punk-
ty, żeby łatwiej nam się przyswoiły, a potem nauka do 
testu lub wypracowania będzie produktywniejsza i 
przyjemniejsza. Warto też posiadać kolorowe kartecz-
ki, ozdobniki, którymi rozdzielimy sobie lekturę na 
elementy i będzie nam łatwiej do nich wrócić.  
                                               Hania Puderecka klasa 7A

I jak polubić czytanie.

źródlo obrazka: freepik.com
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Tajemnice Internetu- Instagram

 Instagram stał się jednym z największych serwisów społecznościowych, z którego miesięcznie korzysta 
aż 1 mld ludzi na całym świecie. Jest również ulubionym narzędziem blogerów, vlogerów oraz celebrytów. Ko-
rzysta z niego,  większość globalnych firm, np. modowych. Ale na czym tak właściwie polega Instagram oraz 
jak z niego korzystać? 
 Rozpoczynając przygodę z ową aplikacją, musimy założyć własne konto. Nadajemy mu ciekawą nazwę i 
przechodzimy do dodania biografii oraz zdjęcia profilowego. Są to ważne rzeczy, po których obserwujący będą 
mogli rozpoznać nas spośród milionów innych kont. Tak czy inaczej, chcąc zdobyć większą ilość obserwują-
cych, musimy zrobić coś bardziej wymagającego niż  dodanie zabawnego zdjęcia profilowego czy biografii. Aby 
zainteresować swoją osobą innych ludzi, najlepiej jest wstawić post na profil. Może być to zdjęcie zrobione pod-
czas spotkania ze znajomymi, zdjęcie jedzenia z restauracji, selfie czy fotografia z wyjazdu rodzinnego, co tylko 
chcesz! Dodając post na swój profil trzeba pamiętać o dodaniu opisu do zdjęcia oraz hashtagów, które pomogą 
nam w wypromowaniu dodanych zdjęć. Hashtagi to słowa lub zwroty poprzedzone znakiem #. Umożliwiają 
one przypisanie zdjęcia do odpowiednich grup tematycznych. Najlepiej jest używać tych ogólnych i popular-
nych opisujących promowany przez nas styl życia, takich, w które wpisuje się zdjęcie wrzucone na nasz profil. 
 Instagram daje nam dodatkowo funkcję dodawania stories. Są to zdjęcia lub krótkie filmiki, które zni-
kają po 24 godzinach. Wybrane relacje możesz zapisać i wyróżnić na swoim kanale. Instastories to format, któ-
ry docenili prywatni użytkownicy i znane marki. Nic dziwnego - relacje dają nieznane wcześniej możliwości 
na zaangażowanie i dotarcie do obserwujących. „Historie” zostały zaprojektowane z myślą o spontanicznym 
dzieleniu się chwilą. Możemy dodawać również różne interaktywne naklejki z pytaniami, muzyką czy z  od-
liczaniem do ważnego dla nas dnia. Instastories możemy podzielić na dwie grupy- publiczne i te dla bliskich 
znajomych. Różnią się one grupą odbiorców. 
 Instagram jest również w pewnym sensie komunikatorem, ponieważ umożliwia nam on czatowanie 
ze znajomymi. Podsumowując, aplikacja ta jest świetnym serwisem internetowym, dzięki któremu możemy 
dzielić się naszym życiem z innymi!  Zatem do dzieła!
   Hania Glanowska klasa 7b

źródlo obrazka: freepik.com
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Skrzydlata wiosna

 Owady są wszędzie!!! Zwłaszcza teraz na wio-
snę. Znajdowały się tutaj na Ziemi na długo przed 
ludźmi. Istnieje 900 tysięcy znanych gatunków i praw-
dopodobnie miliony więcej, które nie zostały jeszcze 
odkryte.   Głównymi kategoriami owadów są motyle, 
ćmy, chrząszcze, muchy, świerszcze i owady społecz-
ne.   Owady są zazwyczaj małe, ale mogą różnić się 
wielkością od prawie niewidocznej do ponad 16 cm 
długości. Nie mają one takich kości ani kręgosłupa jak 
my. Nazywa się je bezkręgowcami.
 Wszystkie owady wylęgają się z jaj, a ich dzie-
ci nazywane są larwami. Te małe stworzonka były 
najwcześniejszymi organizmami, które wydawały 
dźwięki i wyczuwały je.  Spośród ogromnej liczby 
owadów tylko niewielka ilość, tylko 1%, jest szkodli-
wa dla ludzi. Większość owadów jest nieszkodliwa 
lub rzeczywiście korzystna. Na przykład, bez pszczół 
do zapylania kwiatów, rośliny nie miałyby sposobu 
na rozmnażanie się i nie mielibyśmy nic do jedzenia.                                                                                                  
Owady spełniają ogromną rolę w procesie zapylania 
roślin. Aż 30% roślinności europejskiej to rośliny 
owadopylne. Stanowią  też ogromną rolę glebotwór-
czą. Szkody czynione przez owady są związane ze 
zjadaniem plonów roślinnych, upraw leśnych. Owa-
dy niszczą też przechowywane zbiory, a także rzeczy 
codziennego użytku. Szacuje się, że w sadownictwie 
straty wynoszą 30%, a w warzywnictwie  20%.
 Owady stanowią  źródło pokarmu dla samych 
owadów, ale także dla wielu innych zwierząt, a nawet 
człowieka. Dodatkowo są jednym z głównych nosicie-
li groźnych chorób i pasożytów. Do takich owadów 
należą wszy, pchły, komary, moskity, meszki, wszo-

ły, pluskwy oraz gzy. Najgroźniejsze choroby, które 
roznoszone są przez owady to malaria, tyfus i dżu-
ma. Mucha domowa roznosi takie choroby jak tyfus 
brzuszny, cholerę, gruźlicę, pierwotniaki jelitowe, peł-
zaki, czerwonki i wiele innych.
 Wiele owadów podlega ścisłej ochronie. W 
Polsce chronione są między innymi: straszka północ-
na, gadziogłówka żółtonoga, trzepla zielona, żagnica 
zielona, zalotka białoczelna, zalotka spłaszczona, za-
lotka większa, modliszka zwyczajna…
A czy wiesz, że: 
• Jest tylko jeden owad, który może odwrócić głowę – 
modląca się modliszka. 
• Karaluch może żyć do 3 tygodni bez głowy.
• Motyl ma receptory smaku w nogach.
• Średnia długość życia muchy domowej wynosi zale-
dwie 14 dni.
• Muchy nie rosną. Rodzą się od razu w docelowym 
rozmiarze.
• Ślimaki mogą spać 3 lata bez jedzenia.
• Szarańcza pustynna jest najbardziej niszczycielskim 
owadem na świecie. Każdego dnia może zjeść własną 
wagę w jedzeniu. 
• Mrówki mogą unieść do 50 razy więcej niż masa 
własna.
• Pszczoły mają po 5 oczu.
• Najmniejszym owadem na świecie jest tanzańska 
osa, która mierzy około jednej dziesiątej milimetra.
• Najdłuższym owadem na świecie jest patyczak, któ-
ry mierzył 62,4 cm długości.
Ciekawe, prawda!

Ania Złotnik klasa 4b
źródlo obrazka: freepik.com
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Mój kumpel zwierzak… 
 Koty to jedne z najczęściej spotykanych 
pupilów w naszych mieszkaniach i gospodarstwach 
domowych. Wiele osób traktuje je jako domową ma-
skotkę. Trzeba jednak pamiętać, że zwierzęta, to także 
obowiązki. Na świecie żyje około 100 ras kotów, które 
różnią się od siebie wielkością, kolorem, budową ciała 
i kształtem głowy. Średnio osiągają wielkość pomiędzy 
25 a 35 cm w kłębie. Większe rasy- takie jak norwe-
skie- mogą nawet osiągać od 40 do 45 cm. Przeciętny 
kot waży od 3 do 5 kilogramów. Oczywiście i w tym 
przypadku duże rasy kotów będą cięższe. Większość 
kotów żyje około 12-20 lat, zaś te niewychodzące za-
zwyczaj żyją dłużej.
       Zwierzaki  różnią się od siebie pod względem 
charakterów. Usposobienie kota zależy od jego rasy, 
płci i indywidualnych warunków rozwoju. Nawet te 
wychowane razem są od siebie różne. Wbrew krążą-
cej opinii  nie są samotnikami. Potrzebują codziennej 
opieki, najczęściej dają też właścicielowi sygnały, cze-
go im brakuje.  Dlatego warto im się przyglądać. Koty 
skaczą nie tylko na kanapach, ale wspinają się po szaf-
kach i regałach. Decydując się więc na tzw. „sierściu-
cha” w domu, trzeba odpowiednio zabezpieczyć swoje 
ulubione sprzęty i dekoracje. 
 Mimo, że kot lubi przytulanie, trzeba pamię-
tać o jego instynktach łowieckich. Uwielbia polować 
i często chwali się swoją zdobyczą z opiekunami, co 
niekiedy może być zaskakujące. Decydując się na 
kota,  należy pamiętać o wielu różnych rzeczach. Oto 
najważniejsze z nich:
• Koty lubią skubać i podgryzać rośliny domowe. Nie-
które z nich są bardzo trujące. Uwaga na takie rośliny 
jak: skrzydłokwiat, aloes, gwiazda betlejemska, dief-
fenbachia. 
• Decyzja o tym, czy twój kot będzie wychodził z 
domu, czy nie, powinna zostać podjęta przed ad-
opcją lub kupnem. Trzeba odpowiednio do tego się 
przygotować! Jeśli ma przebywać w domu, należy za-
bezpieczyć okna, balkony, aby pupil nie uciekł. Jeśli 
kot będzie wychodził na zewnątrz, trzeba regularnie 
go szczepić i odrobaczać. Zwierzak, który wychodzi 
z domu, powinien być również wykastrowany lub 
wysterylizowany. Dobrze byłoby zapewnić mu od-
powiednią rozrywkę i zamontować drapaki, drabinki 
do wspinania, zakupić zabawki i gryzaki. Pozwoli to 

uniknąć przykrych „niespodzianek meblowych”.
• Zanim sprowadzisz kota do domu, pamiętaj, że jego 
utrzymanie kosztuje. Trzeba brać pod uwagę nie tylko 
codzienne pożywienie czy wymianę żwirku w  kuwe-
cie, ale też wizyty u weterynarza. Największy wpływ 
na koszty utrzymania ma już pierwsza decyzja, którą 
masz do podjęcia: kupno czy adopcja? Tańszy nie-
wątpliwie będzie kot adopcyjny, ale w pozostałej czę-
ści - koszt, odpowiedzialność i miłość pozostają takie 
same.
 A  oto kilka zadziwiających ciekawostek na te-
mat tych zadziwiających czworonogów:
1.Koty nie mają obojczyka. To właśnie dlatego są w 
stanie wcisnąć we wszystkie szczeliny.
2.Każdy koci nos jest tak unikany, jak linie papilarne 
dla człowieka.
3. Koty nie rozpoznają słodkiego smaku.
4. Kot spędza 2/3 doby na drzemce. Oznacza to, że 
dziewięcioletni kot przespał całe sześć lat swojego ży-
cia.
5. Kot nie widzi tego, co znajduje się przed jego no-
sem. Dlatego często nie może znaleźć małych kawa-
łeczków ( np. jedzenia) na podłodze.
6.Koty wydają z siebie około 100 różnych dźwięków, 
psy tylko około 10.
7. Koty widzą na odległość 35 metrów.
8. Koty mają tak zwaną trzecią powiekę. Zapobiega 
ona wysychaniu oczu oraz powstaniu innych uszko-
dzeń.
9. Koty pocą się tylko na podeszwach łapek.
10. Kot singapurski jest najmniejszą naturalną rasą 
kota na świecie –jego waga mieści się w przedziale 
1,8–3,5 kg. Ashera zaś to największa rasa kota domo-
wego na świecie. Masa ciała dorosłego osobnika wy-
nosi nawet 15 kg, a jego długość może osiągać 120 cm. 
 Czy to wszystko nie jest fascynujące? I nie ma 
co się dziwić, że koty już w starożytności wzbudzały 
zachwyt. I tak jest po dziś dzień. Ponoć wszyscy ludzie 
dzielą się jedynie na kociarzy lub psiarzy. A do jakiej 
grupy należysz TY?

Gabriela Drabik klasa 4c

Co nieco o kotach.

źródlo obrazka: freepik.com
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My Słowianie… czyli o słowiańskim obrzędowaniu.
 Jestem ciekawa, czy obiło wam się o uszy takie zdanie „słowiański typ urody”.  Znaczy on co najmniej tyle,  że 
kobiety cechują się mocno zarysowanymi kośćmi policzkowymi. Brwiami układającymi się w estetyczny łuk, włosami, 
które nie mają zwykle zbyt intensywnych barw. Przeważnie jest to ciemny blond, brąz lub rudy wpadający w brąz. Nie 
należy jednak tych kolorów odbierać jako blond charakterystyczny na przykład dla Norwegów, czy rudego typowego dla 
mieszkanek wysp brytyjskich. Jako kolor oczu właściwy dla typu słowiańskiego podawany jest niebieski lub szary. Sło-
wianie należą raczej do osób szczupłych, ale dobrze zbudowanych, silnych, co dotyczy zarówno kobiet, jak i mężczyzn. 
Panie zatem mogą poszczycić się dobrą figurą, jednakże zazwyczaj biodra mają dość szerokie, nawet przy niewielkiej 
wadze. Niektórzy Słowianie posiadają też krótkie nogi w stosunku do reszty ciała.
 Chcąc zgłębić wiedzę na temat Słowian, należy przede wszystkim odpowiedzieć sobie na pytanie – kim są? 
Słowianie są jednym z przedstawicieli ludów indoeuropejskich o wspólnych korzeniach etnicznych oraz zbliżonych 
wierzeniach i zwyczajach. Skąd przybyli Słowianie? Niejasna jest szczególnie najwcześniejsza historia Słowian. Także 
wiedza na temat wierzeń słowiańskich na ziemiach polskich jest w dużej mierze owiana mgłą tajemnicy. Niestety brak 
jest rodzimych źródeł pisanych sprzed okresu chrztu, z tej prostej przyczyny, że poznanie pisma zawdzięczamy właśnie 
chrześcijaństwu. 
 Najprawdopodobniej pierwsze plemiona słowiańskie oddawały cześć przede wszystkim jednemu  konkretnemu  
bogu, sprawującemu nad nimi pieczę. Do najbardziej znanych imion słowiańskich bogów należy władający gromami i 
pozostałymi bogami Perun, jego antagonista Weles, patrzący na cztery strony świata Świętowit, związany ze słońcem i 
ogniem Swaróg, Trzygłów o trzech obliczach, czy też wielki i życiodajny wojownik Jarowit. Według dawnych Słowian 
węże były zwierzętami niezwykłymi, posiadającymi nadprzyrodzone moce i cechy. Obawiano się ich gniewu i zabiegano 
o przychylność. 
 Jeśli  jesteśmy w temacie wierzeń słowiańskich, zahaczmy o obrzęd zwany Nocą Kupały - święto związane z let-
nim przesileniem słońca Kupalnocka poświęcona była przede wszystkim żywiołom wody i ognia, mającym oczyszczają-
cą moc. To również święto miłości, płodności, słońca i księżyca. Wiążące się z Nocą Kupały zwyczaje i obrzędy słowiań-
skie miały zapewnić świętującym zdrowie i urodzaj. Rozpalano ogniska, w których palono zioła. W trakcie radosnych 
zabaw odbywały się różnego rodzaju wróżby i tańce. Dziewczęta puszczały w nurty rzek wianki z zapalonymi świecami. 
Jeśli wianek został wyłowiony przez kawalera, oznaczało to jej szybkie zamążpójście. Jeśli płynął, dziewczyna nieprędko 
miała wyjść za mąż. Jeśli zaś płonął, utonął lub zaplątał się w sitowiu, wróżyło to staropanieństwo. W niektórych re-
gionach wierzono, że do święta Kupały nie można kąpać się za dnia w rzekach, strumieniach czy jeziorach, natomiast 
kąpiel po zmroku lub przed wschodem słońca leczyła rozmaite dolegliwości, jako że woda była wówczas uzdrawiającym 
żywiołem należącym do księżyca. Według wierzeń wodniki, wodnice i utopce lubili zaczajać się na spragnionych lata lu-
dzi, którzy nierozsądnie zażywali kąpieli przed nocą Kupały. W okresie późniejszym wierzenia te znalazły swoje odbicie 
w święceniu wody w przypadającą na 23-24 czerwca wigilię św. Jana, co miało przeganiać złe moce i niejako oficjalnie 
otwierać sezon kąpielowy.
 Jak już wiecie Słowianie to lud mocno wierzący w różne zmory i przestrogi, więc wypadałoby opowiedzieć 
trochę o różnych demonach i stworach. Zacznijmy od postaci Baby Jagi, przetrwała jedynie jako element folkloru. Wy-
stępuje jako stara, odrażająca wiedźma ( jedna kościana noga, ślepa lub niedowidząca), mieszkająca w chatce na kurzej 
stopce w głębi lasu. Babie Jadze często towarzyszyły czarny kot, kruk, sowa lub wąż.  Natomiast południca to według wie-
rzeń słowiańskich złośliwy i morderczy demon polujący latem na tych, którzy niebacznie w samo południe przebywali 
w polu. Południcami stawały się dusze kobiet zmarłych tuż przed lub w trakcie ślubu lub  wkrótce po weselu. Zadawały 
napotkanym na polu ludziom zagadki, od odpowiedzi na nie zależał los pytanego. Strzygami zostawali ludzie, którzy 
urodzili się ze zrośniętymi brwiami, dwiema duszami, dwoma sercami i podwójnym szeregiem zębów, z czego ten drugi 
był słabo zauważalny. Co ciekawe, o bycie strzygą posądzano również lunatyków i osoby bez włosów pod pachami; starcy 
mówiący do siebie też mogli być uznani za strzygi. Leśny dziad - dziad borowy– to w wierzeniach słowiańskich demon 
lasu,  pan i władca zwierząt w nim żyjących. Według wierzeń Słowian ukazuje się pod postacią mężczyzny o nienatu-
ralnie białej twarzy i złym spojrzeniu, którego wzrost zmieniał się w zależności od wysokości drzewostanu. Mógł także 
przyjmować postacie zwierzęce (wilk, niedźwiedź, puchacz) lub postać wichru oraz potrafił naśladować głosy zwierząt i 
dźwięki przypominające wycie wiatru. Kikimora – w wierzeniach słowiańskich szkodliwy duch domowy, uważana była 
niekiedy za żonę domowika, przybierała postać maleńkiej kobiety, choć potrafiła także stać się niewidzialna. Była wro-
ga wobec mężczyzn, po nocach budziła niemowlęta, plątała przędzę, czasami szkodziła także zwierzętom domowym, 
zwłaszcza zaś kurom. Sama jednak bardzo chętnie przędła i dziergała koronki, przy czym furkot jej wrzeciona uznawano 
za zły znak. 
 I wiele, wiele innych. To temat rzeka. Mam jednak nadzieję, że udało mi się was zainteresować, a tym samym 
zachęcić do własnych poszukiwań w tym temacie. To w końcu nasza rodzima mitologia. N
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Czego słuchamy? Badanie sondażowe.
Badania światowe wykazują, że słuchanie muzyki poprawia samopoczucie, a nawet może zmienić kliniczny 
obraz choroby. W dzisiejszych czasach wybór muzyki jest bardzo wszechstronny. Każdy może wybrać coś dla 
siebie. Wśród uczniów naszej szkoły przeprowadziłam ankietę mającą na celu sprawdzenie, które utwory z 
Youtube są najpopularniejsze.  Okazuje się, że  młodzież naszej szkoły preferuje piosenki  polskich twórców. 
W wyniku przeprowadzonego w klasach 5-8 sondażu, największą popularnością cieszyły się:
• Sanah – Cząstka
• Zenek Martyniuk - Przez Twe Oczy Zielone
• Taylor Swift - Bad Blood
• Lija - Trzy
• MRJokerOficjalnie – Hejter
• SB Maffija  - Agrest i bez
Kolejność propozycji jest losowa. Tuż  po świętach odbędzie się głosowanie na najpopularniejszą piosenkę 
roku szkolnego 2021/22. Głosować będzie można na propozycje znajdujące się powyżej.

Zosia Michalska klasa 6c

Egzotyczne smaki - Tajwan
 Jak wszyscy wiemy, każdy kraj ma swoje wła-
sne tradycje oraz obyczaje. Posiada również własne, 
reprezentujące dany obszar jedzenie. Im bardziej jest 
ono egzotyczne dla nas, tym bardziej pociągające. 
 Chociażby słynący z nocnych targów Tajwan, 
na których sprzedawane są  dla nas dziwne i nie co-
dzienne potrawy. Night markets od dawna ogrywały 
ważną rolę w chińskim życiu codziennym. Obecnie  
potrafią one zajmować całe tajwańskie ulice bądź 
kawałki dzielnic. Atmosfera panująca tam jest dosyć 
tłoczna, przepychanie się między innymi ludźmi za-
zwyczaj towarzyszy oglądaniu fantastycznych, tam-
tejszych potraw. Jedzenie serwowane na Night Mar-
ketach określane jest jako xiaochi, co oznacza „small 
eat”. Za naprawdę niewielkie pieniądze, ludzie są w 
stanie nabyć tam wiele różnych potraw i przekąsek, 
których z pewnością nie posmakujemy w innych kra-
jach. 
 Jednym z ulicznych przysmaków na Tajwanie 
są kuleczki z batatów. Ta lekka przekąska o puszystym 
wnętrzu jest idealną propozycją ,,na wynos’’. Za to 
pysznego,  podawanego z pikantnym sosem omleta ze 
smażonymi ostrygami znaleźć można na każdym tar-
gu nocnym, jest to czymś w stylu ,,must have’’ Night 
Marketów. Kiełbaska zawijana w lepkim cieście ryżo-
wym, znana również jako ,, mała kiełbaska w większej 
kiełbasie’’, to słodko-słone mięso ukryte w cieście gril-
lowane na węglu drzewnym i  podawane się z sosem 
czosnkowym. Zastanawiającą potrawą jest śmierdzą-
ce tofu, które jak sama nazwa wskazuje, jest propozy-
cją idealną dla najodważniejszych smakoszy. Ten taj-
wański specjał, pomimo nazwy jest dość smacznym 

kulinarnym wynalazkiem. 
 Na nocnych targach dostać możemy również, 
ostatnio popularną na całym świecie, prawdziwą  her-
batę bąbelkową tzw. bubble tea. Równie ciekawym na-
pojem orzeźwiającym, dostępnym na Night Markets 
jest lemoniada  z galaretką aiyu. Ten gęsty orzeźwiający 
drink ma delikatny, słodkawy posmak. Galaretkę aiyu 
przygotowuje się z nasion różnych odmian figowców 
rosnących na Tajwanie, którą następnie dodaje się do 
cytrynowego napoju z miodem. Takie połączenie do-
skonale wydobywa wszystkie walory smakowe. 
 Kontynuując wywody o smakowitych ku-
leczkach, przedstawiam rybne kuleczki smażone na 
głębokim tłuszczu. Są one gratką dla fanów rybnych 
przekąsek. Natomiast mleczne kuleczki są wyśmieni-
tym  deserem. Ciekawa tekstura tego specjału i jego 
słodki smak sprawiają, że nie sposób przejść obok 
niego obojętnie. Kawałki wołowiny podpiekane ręcz-
nym płomieniem to pyszna przekąska przyrządzana 
na oczach konsumenta za pomocą palnika gazowego 
i podawana od razu po wysmażeniu. Przygotowaną 
w ten sposób wołowinę podaje się często z sosem te-
ryaki, pieprzem lub sproszkowanym chili. Ostatnim 
specjałem targów nocnych jaki wam tutaj opiszę są 
bułeczki nadziewane szczypiorkiem, pieprzem, mie-
loną oraz  marynowaną wieprzowiną. Każda bułeczka 
jest następnie obtaczana w nasionach sezamu i pie-
czona do chrupkości w specjalnym piecu chlebowym. 
 Brzmi smacznie, prawda?! Jeśli więc rodzice 
planują już rodzinne wakacje za granicą, to możecie 
szepnąć im własną sugestię. Na tajwańskich targach z 
pewnością każdy znajdzie coś dla siebie! H
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Co u nas słychać?
Spotkanie z Misjonarką

 We wtorek 1 lutego 2022r. gościliśmy w naszej 
szkole misjonarkę ze Zgromadzenia Sióstr Najświęt-
szej Maryi Panny Królowej Afryki, s. Wiktorię.
Spotkanie było dla nas niezwykłą lekcją:
 – religii, gdyż siostra pobudziła w naszych sercach 
miłość do Pana Boga i bliźnich, 
– geografii, bo poznaliśmy na mapie Afrykę i życia na-
szych rówieśników,
 – przyrody, ponieważ siostra opowiadała o klimacie, 
roślinności i zwierzętach Afryki,
 – lekcji języka obcego, bo siostra w  języku afrykań-
skim nauczyła nas krótkiej modlitwy,
– lekcji muzyki, gdyż siostra nauczyła nas tańczyć i 
śpiewać w obcym języku, akompaniując nam  na bęb-
nie.
Mieliśmy także możliwość przebrania się w stroje 
afrykańskie i grania na różnych instrumentach perku-
syjnych, wykonanych przez mieszkańców Czarnego 
Lądu. W naszych sercach zrodziły się pytania na te-
mat misji, na które uzyskaliśmy odpowiedź od siostry 
Wiktorii. Podczas spotkania złożyliśmy dar naszych 
serc – pieniądze na rzecz misji, które  przekazaliśmy 
siostrze.  Jesteśmy wdzięczni misjonarce Wiktorii za 
przybycie do naszej szkoły. Zapewniamy o pamięci w 
modlitwie.

Bale kanawałowe klas I-III
 Podczas tegorocznego karnawału uczniowie 
klas I – III wzięli udział w Balach zimowych.  Tańce 
towarzyszące uroczystościom, zabawy, poczęstunki, 
zostały zorganizowane w bardzo kameralnych gru-
pach. Każda klasa świętowała w swojej sali i w różnym 
terminie. Wszyscy bawili się znakomicie!

W Starym Przechwałkowie
Film w formie jasełek „W Starym Przechwałkowie”, w 
wykonaniu członków Szkolnego Koła Recytatorskie-
go „ Recytować każdy może…” jest do obejrzenia na 
stronie internetowej szkoły. Z przyczyn niezależnych, 
związanych z  pandemią, film został nagrany z mie-
sięcznym opóźnieniem.

Tydzień współpracy
wielopokoleniowej

 SK PCK od wielu lat współpracuje z DOS dla 
Osób Niepełnosprawnych w Lublinie. Tradycyjnie 2 
razy do roku odbywają się spotkania uczniów z pen-
sjonariuszami.  Najczęściej okazją do wspólnego spę-
dzenia czasu  są  święta Bożego Narodzenia i Wielkiej 
Nocy.    
             Uczniowie z klasy 2a i podopieczni świetli-
cy szkolnej własnoręcznie wykonali serduszka, które 
wraz z życzeniami osobiście przekazali starszym lu-
dziom. Gromkimi brawami mieszkańcy DOS podzię-
kowali za pamięć, wyrażając wdzięczność za zaintere-
sowanie i życzliwość ze strony najmłodszych osób ze 
społeczności szkolnej.

PODZIĘKOWANIE
 Szanowni Państwo, Drodzy Uczniowie my-

ślę, że powinniśmy wzajemnie sobie podziękować 
za ogromne zaangażowanie w zbiórkę darów dla 
mieszkańców Ukrainy, którzy przekraczają granicę 
Polski, ponieważ w Ich państwie od kilku dni jest 
wojna. Podczas trzech dni zbiórki, dzięki Naszej 
ogromnej ofiarności, zebraliśmy około półtorej tony 
produktów pierwszej potrzeby: krojonej, pakowa-
nej wędliny, żółtego sera,  pieczywa, masła, soków, 
musów oraz serków dla dzieci, butelkowanej wody. 
Zebraliśmy dla dzieci pampersy i mokre chusteczki. 
W tym miejscu w szczególny sposób podziękujmy 
pracownikom administracyjnym Szkoły, którzy pod-
czas wykonywania codziennych obowiązków, dbali 
o przyjęcie i układanie produktów. Miejsce zawiezie-
nia darów zostało uzgodnione z działem koordynu-
jącym pomoc dla Uchodźców zatrzymujących się w 
Lublinie, który znajduje się w  Urzędzie Wojewódz-
kim w Lublinie. Zgodnie z ustaleniami, dzięki wspar-
ciu p. Agnieszki Wyganowskiej, mamie Kuby, która 
użyczyła Szkole samochodu dostawczego, produkty 
zostały zawiezione do Lubelskiego Centrum Wolon-

tariatu przy ul. Gospodarczej 2.


