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Dzień Dziecka

O gustach się nie dyskutuje

I wiele innych...

Obycie umila życie
Co u nas słychać?

Masz wpływ na dobrą atmosferę!
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Dzień Dziecka w naszej szkole!!! 

źródlo zdjęć: materiał własny

 W dniu 3 czerwca obchodziliśmy uroczyście Święto Dzieci. Zawsze ma ono u nas niezwykłą formę.  
Były gry, zabawy, trening z Pszczółkami UMCS Lublin, zmagania sportowe,  malowane buźki, popcorn i wata 
cukrowa. A wszystko to skąpane w słońcu i uśmiechach uczniów.
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 Masz wpływ na dobrą atmosferę!

 Atmosfera ziemska to powłoka gazowa otacza-
jąca Ziemię. Sięga ponad 1000 km nad jej powierzch-
nię. Wypełnia ją powietrze, które jest mieszaniną ga-
zów, takich jak azot, tlen, argon i inne. 
 Atmosfera ziemska jest dla nas bardzo waż-
na. Ogrzewa powierzchnię Ziemi i zmniejsza różnicę 
temperatur między dniem i nocą. Ma wpływ na ist-
nienie życia na naszej planecie. Chroni nas również 
przed promieniowaniem ultrafioletowym. Dlatego 
też, powinniśmy o nią dbać. Jak możemy to zrobić? 
Z odpowiedzią przyszło nam nasze miasto – Lublin, 
które już w ubiegłych latach zaproponowało kampa-
nię edukacyjną pod nazwą ,,Miasto to też Twój dom 
– Masz wpływ na dobrą atmosferę”. 16 marca 2022 
roku także i moja klasa, czyli 4c przyłączyła się do tej 
kampanii. Jej celem jest kształtowanie postaw pro-
ekologicznych wśród uczniów, edukacja w zakresie 
ochrony powietrza, racjonalnego korzystania z ciepłej 
i zimnej wody oraz zrozumienie wpływu marnotra-
wienia ciepła na zasoby Ziemi. Postanowiliśmy dołą-
czyć do tej kampanii, ponieważ wszyscy oddychamy 
tym samym powietrzem. Dlatego też solidarnie wszy-
scy musimy zadbać o jego czystość i jakość. 
 W ramach kampanii w szkole miały miejsce 
różne wydarzenia. W naszej klasie została przepro-
wadzona lekcja przyrody na temat: ,,Masz wpływ na 
dobrą atmosferę”. W czasie jej trwania zobaczyliśmy 
zjawisko dyfuzji atramentu w wodzie. Polegało ono na 
tym, że atrament samorzutnie rozprzestrzeniał się w 
niej. W taki sam sposób w powietrzu rozchodzą się 
pyły rakotwórcze, toksyny i metale ciężkie. Przy du-
żej wilgotności i bezwietrznej pogodzie tworzą duszą-
cy smog. Na zajęciach poznaliśmy także źródła tych 
zanieczyszczeń: palenie węglem, drewnem czy śmie-
ciami w piecach i kuchniach węglowych  oraz zbyt 
duża ilość samochodów poruszających się dookoła 
nas, które wykorzystują paliwo w postaci benzyny 
czy ropy. Podczas lekcji przyrody wszyscy uczniowie 
dostali kolorowe broszury, które zawierały konkretne 

wskazówki służące poprawie jakości powietrza.   
 Na parterze szkoły na pewno też zauważyli-
ście zmiany. Pojawiła się nowa tablica przedstawiająca 
działania, jakie możemy podjąć, aby poprawić stan 
atmosfery. Jednym z nich jest palenie dobrej jakości 
paliwem, które ma niską zawartość popiołu, siarki i 
wilgoci. Ponadto warto wybierać niskoemisyjne źró-
dła ciepła, takie jak ogrzewanie na gaz czy prąd oraz 
ogniwa fotowoltaiczne. W naszych domach możemy 
zainstalować również kolektory słoneczne i pompę 
ciepła. To nowe rozwiązania, które są przyjazne śro-
dowisku. Innym sposobem proponowanym przez na-
sze miasto jest podłączenie budynków do miejskiej 
sieci ciepłowniczej. Ciepło systemowe LPEC powstaje 
w dwóch elektrociepłowniach, które podlegają rygo-
rystycznym normom emisji spalin. No i oczywiście, 
by chronić naszą atmosferę, warto do szkoły przyjeż-
dżać rowerem. A jeśli mieszkacie bardzo daleko to 
zdecydowanie bardziej od auta polecam komunika-
cję miejską. Sam z niej korzystam. W autobusach jest 
przyjemnie, luksusowo i można odpocząć. 
 Obok tablicy, postawiono także tabelę jakości 
powietrza na kolejne 30 dni. LPEC Lublin udostępnił 
nam pyłomierz, który służy do mierzenia stężeń py-
łów zawieszonych w powietrzu. Ocenialiśmy stan po-
wietrza wokół naszej szkoły, a wyniki zapisywaliśmy 
w tabeli. Podczas pomiarów dwa razy wystąpił stan 
alarmowy. Jednak przez większość dni nasz pyłomierz 
świecił zieloną diodą, co oznaczało, że mamy bardzo 
dobry stan powietrza. 
 Cieszę się, że moja klasa przyłączyła się do 
tej kampanii. Fajnie się bawiliśmy i poznaliśmy dużo 
ciekawych informacji. Dostaliśmy również konkretne 
wskazówki, jak zadbać o powietrze dookoła nas. Te-
raz trzeba tylko wykorzystać tę wiedzę w codziennym 
życiu. No i oczywiście pamiętajcie: Każdy z Nas ma 
wpływ na dobrą atmosferę! 

Michał Filip klasa 4C
źródlo zdjęć: materiał własny
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 Każdy z was na pewno posiada pewne talenty 
i umiejętności. Niektórzy odważyli się je nawet poka-
zać w naszej szkole poprzez udział w różnych konkur-
sach i projektach. Na pewno jesteście ciekawi, jakie 
osiągnięcia mają nasze koleżanki i koledzy. 
 20 kwietnia 2022 roku nauczyciele języka pol-
skiego zorganizowali Szkolny Konkurs Ortograficz-
ny dla klas VII. Uczestnicy prezentowali wyrównany 
poziom i mieli do rozwiązania zadania otwarte, jak 
i zamknięte. Największą liczbę punktów w ilości 90, 
zdobyło dwóch uczniów z klasy 7a – Jakub Oleszak 
i Hania Puderecka, którzy zajęli ex aequo I miejsce. 
Na drugim miejscu, z ilością 88 punktów był Jakub 
Zdybel z klasy 7a. III miejsce zajęły ex aequo uczen-
nice klasy 7b – Hania Glanowska i Asia Sikora, które 
osiągnęły wynik 86 punktów.
 W maju miało miejsce bardzo ważne wyda-
rzenie kulturalne, którego organizatorem jest już od 
kilku lat nasza szkoła, a realizujące jej misję: „Czło-
wiek dla człowieka bratem” .
 12 maja o godz. 16.00. 2022r. w szkole odbyła 
się IV edycja Wojewódzkiego Konkursu Historyczne-
go „Tutaj kiedyś był obóz…”. Jury przyznało  lokaty  i 
wyróżnienia.  I miejsce - Mateusz Wiater,  SP nr 32; II 
miejsce - Aleksandra Pawelec, SP nr 52, III miejsce - 
Hanna Targońska SP nr 52.
 Natomiast 20 maja 2022r. została rozstrzy-
gnięta IV edycja plastyczna Wojewódzkiego Kon-
kursu Recytatorsko - Plastycznego „Człowiek dla 
człowieka bratem”, w której przyznano nagrody i wy-
różnienia w  czterech  kategoriach wiekowych. W ka-
tegorii oddziałów zerowych I miejsce zajął  Mikołaj 
Ryczek z SP 32, II miejsce – Igor Niedźwiedź SP 32, a 
III miejsce – Bartłomiej Dąbrowski z Oddziału Przed-
szkolnego w  SP w Białopolu.W kategorii klas I- III  
przyznano I miejsce  Dorianowi  Mrozowiczowi z  SP 
nr 5, II miejsce - Maciejowi Wojcieszynowi z  SP 32, 
a III miejsce – Emilii Gadzała  z SP 32. W kategorii 
klas IV – VI  I miejsce otrzymała  Zuzanna Zielonka 
z SP 33,  II miejsce- Aleksandra Ścibura  z SP 32, a   
III miejsce – Maja Gancarczyk z SP 33. W kategorii 
klas VII – VIII jury nie przyznało I miejsca, natomiast  
II miejsce zajął Dariusz Kuciński SP 32, III miejsce – 
Hanna Glanowska SP 32.
 11 maja 2022 roku odbył się w naszej szko-
le Szkolny Turniej Wiedzy o Baśniach. Konkurs był 

przeznaczony dla klas IV i również został przygoto-
wany przez nauczycieli polonistów. Miał on charak-
ter drużynowy. Przedstawiciele trzech klas próbowali 
odpowiedzieć na pytania na temat różnych baśni. W 
ostatniej rundzie uczeń z każdej drużyny przedsta-
wił pantomimę. Widownia miała za zadanie odgad-
nąć tytuł odgrywanej baśni. Przenieśliśmy się w świat 
,,Czerwonego Kapturka”, ,,Kopciuszka” i ,,Kota w bu-
tach”. Zespoły klasowe wraz z wychowawcami przygo-
towały okrzyki i hasła dopingujące drużyny do walki. 
Było wesoło, emocjonująco i ciekawie. Jurorzy zgod-
nie przyznali zwycięstwo uczniom z klasy 4a. Na II 
miejscu znalazła się drużyna z klasy 4b, a III miejsce 
zdobyli przedstawiciele z klasy 4c. 
 Wiele możliwości udziału w interesujących 
projektach przygotowała nasza szkolna biblioteka. W 
kwietniu i maju uczniowie klas III wzięli udział w pro-
jekcie czytelniczym ,,Asiunia”. Jego celem było kształ-
towanie empatii wobec rówieśników, których kraje są 
obecnie w konfliktach zbrojnych. Projekt obejmował 
kilka etapów. Początkowo uczniowie poznali książkę 
Joanny Papuzińskiej pt. „Asiunia”, ukazującą wojenną 
historię tytułowej bohaterki. Następnie odbył się kon-
kurs czytelniczy ze znajomości lektury. Jego laureat-
ką została Helena Rudnicka z klasy 3c. Wyróżnione 
osoby to: Juliusz Bastrowski (kl. 3a), Franciszek (kl. 
3b), Rozalia Kapłan (kl. 3c) oraz Ada Poppe (kl. 3c). 
W kolejnym etapie trzecioklasiści zapoznali się z in-
nymi książkami o tematyce wojennej: „Która to Ma-
lala?” Renaty Piątkowskiej, „Teraz tu jest nasz dom” 
Barbary Gawryluk oraz „Kot, który zgubił dom” Ewy 
Nowak. Uwieńczeniem projektu były wykonane przez 
uczniów prace plastyczne pt. „MÓWIMY NIE! kon-
fliktom zbrojnym na świecie”.
 

Co u nas słychać?
Nasze osiągnięcia w konkursach i projektach
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 Panie z biblioteki przygotowały także projekt 
czytelniczy dla czwartoklasistów pt. ,,Kocham Komik-
sy”. Zadanie pierwszego etapu polegało na stworzeniu 
komiksu konkursowe-
go. Wyróżniono prace 
następujących uczniów: 
Sara Dziedzic (kl. 4c), 
Roxana Godula (kl. 4c), 
Aleksandra Zdybel (kl. 
4c), Michalina Kowalska 
(kl. 4b), Anna Złotnik 
(kl. 4b), Sebastian Listos 
(kl. 4a). Podczas etapu II 
uczniowie zmierzyli się 
z testem ze znajomości 
lektury ,,Kajko i Kokosz. 
Szkoła latania”. Laureatami tego zadania zostali Ga-

brysia Drabik i Michał Fi-
lip z klasy 4c. Wyróżnie-
nia otrzymali: Michalina 
Kowalska (kl. 4b), Sara 
Dziedzic (kl. 4c), Anasta-
siia Maksymchuk (kl. 4b) 
i Michał Przewor  (kl. 4a). 
W etapie III biblioteka 
szkolna oraz pracownicy 
naszej szkoły przygotują 
wystawę dla całej naszej 
społeczności pt. ,,Znane i 
lubiane komiksy”. 

 Powyższe dwa projekty zostały zorganizowa-
ne w ramach ,,Narodowego Programu Rozwoju Czy-
telnictwa”.  Ma on na celu rozwijanie zainteresowań 
uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa 
dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawni-
czych oraz wyposażenia do bibliotek. My też stworzy-
liśmy listę ciekawych książek. Już wkrótce pojawią się 
nowe tytuły w naszej bibliotece. To dopiero początek 
działań. W Szkolminku na bieżąco będziemy śledzić 
inicjatywy promujące książkę i czytelnictwo w ra-
mach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. 
Miłośnikom książek przypominam także, że nasza 
biblioteka daje możliwość wypożyczenia książek na 
wakacje. Serdecznie polecam. 
 Także na poziomie klasy przeprowadzone 
zostały ciekawe projekty dotyczące lektur szkolnych. 
Klasy czwarte przygotowały galerię bohaterów książki 
Carlo Collodiego pt. „Pinokio”. Technika wykonania 
zależaa od kreatywności twórcy dzieła, a efekty zasko-
czyły wszystkich, co prezentuję na fotografiach. 

W klasie 5c również realizowano projekt plastyczno – 
literacki po omówieniu lektury C.S Lewisa „Opowie-
ści z Narnii. Lew, Czarownica i stara  szafa”. Jego celem 
było podsumowanie  i utrwalenie wiedzy o powieści, 
ale w ciekawej formie. Uczestnicy przygotowali więc 
tytułowe SZAFY z odpowiednim wyposażeniem 
oczywiście.
   

Dużo się u nas ostatnio dzieje, a to i tak tylko niektóre 
działania. Wszystkim laureatom i uczestnikom opisa-
nych konkursów oraz projektów bardzo gratulujemy. 
Zapraszamy również inne osoby do angażowania się  
w tego typu wyzwania. 

Michał Filip klasa 4C
źródlo zdjęć: materiał własny
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 Czy wiesz, że każdego  roku 8 maja obcho-
dzimy Międzynarodowy Dzień Czerwonego Krzyża 
i Czerwonego Półksiężyca? Powołanie tych instytucji 
odegrało bardzo ważną rolę w historii i warto o tym 
wiedzieć. Jeżeli chcesz pogłębić wiedzę na ten temat, 
zachęcam do lektury artykułu.

• Czym jest Czerwony Krzyż?
Czerwony Krzyż jest ogromną organizacją humani-
tarną, zrzeszającą wolontariuszy z całego świata. In-
spiracją była chęć niesienia pomocy rannym żołnie-
rzom. 
Natomiast Czerwony Półksiężyc to siostrzana organi-
zacja w Turcji, jest muzułmańskim odpowiednikiem 
znaku Czerwonego Krzyża. Półksiężyc to symbol is-
lamu.

• Krótka historia obu organizacji
W 1863 roku szwajcarski kupiec Henri Dunant 
wstrząśnięty widokiem rannych w bitwie pod Solfe-
rino postanowił spontanicznie udzielić im pomocy. 
Niezależnie od narodowości pokrzywdzonych, zachę-
cił miejscową ludność do wynoszenia i pielęgnowania 
rannych. Dunant napisał książkę pt. “Wspomnienie 
Solferino”, w której opisał swoje przeżycia i przedsta-
wił ideę zorganizowania dodatkowej służby medycz-
nej, która miałaby nieść pomoc rannym w czasie woj-
ny. Wkrótce ideę tę poparli znani obywatele Genewy 
– Gustave Moynier, Guillaume Henri Dufour, Louis 
Appia i Theodore Maunoir powołując wspólnie Mię-
dzynarodowy Komitet Pomocy Rannym, który póź-
niej stał się Międzynarodowym Komitetem Czerwo-
nego Krzyża. 

• Polski Czerwony Krzyż
Czy wiesz, że mamy w Polsce własną, specjalną orga-
nizację PCK, czyli Polski Czerwony Krzyż? Jest ona 
najstarszą organizacją humanitarną w naszym kra-
ju. Została założona 19 stycznia 1919 roku. Celem  
działalności jest zapobieganie i łagodzenie cierpienia 
ludzkiego oraz ochrona ludzkiej godności, bez jakiej-
kolwiek dyskryminacji dotyczącej narodowości, rasy, 
płci, przekonań religijnych lub politycznych. I czy 
wiesz, że w naszej szkole także ona istnieje i działa?

Hania Puderecka klasa 7a

Czerwony Krzyż i Czerwony Półksiężyc

źródlo obrazka: wikipedia.org
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DE GUSTIBUS NON EST DISPUTANDUM

 Jak  wszyscy doskonale wiemy – gusta oraz 
preferencje każdy z nas ma inne. Niektórym podoba-
ją się niebieskie oczy, drudzy uważają długi oraz spi-
czasty nos za majestatyczny i urodziwy, a jeszcze inni 
uważają za ideały dworzanki Ludwika XIV ze smukłą 
talią oraz bladą jak ściana cerą. Mamy także skłonność 
do przypisywania sobie roli wyroczni ferującej wyroki 
w odniesieniu tego, co jest piękne, a co brzydkie, co 
niejednokrotnie prowadzi do gaf i kompleksów.
Czym jednak są te kanony piękna, o których w dzisiej-
szych czasach usłyszeć nie jest trudno? Otóż kanonem 
nazywamy zbiory wzorów oraz reguł, które obowią-
zują w danym czasie (epoce) na danym obszarze, w 
tym przypadku chodzi o ciało ludzkie, strój, fryzurę, 
itp. Przekonania te zmieniały się i ewoluowały z roku 
na rok. 
 Już w starożytności spotkać się można było 
z kanonami piękna. Niejedna osoba zdziwi się, gdy 
pozna prehistoryczne obiekty westchnień. Za piękne 
uważano kobiety o bardzo obfitych kształtach, co ide-
alnie pokazuje figura bogini piękna, Wenus z Willen-
dorfu, pochodząca z czasów paleolitu! W czasach nie-
regularnej diety, zależnej od pozyskiwania pokarmu, 
grubość ciała świadczyła o dobrobycie, płodności i 
powodzeniu. Kanon piękna nie zależał więc wyłącznie 
od estetycznych ideałów - był uwarunkowany pozycją 
i rolą kobiety w danym czasie. ,,Starożytność dosko-
nała” to hasło, które idealnie opisuje kanony przewo-
dzące w starożytnej Grecji. Harmonia, symetria, ład 
– właśnie tego żądano najbardziej. 
 Natomiast nieco później, w Chinach, jak i  w 
Japonii  kobietom od dziecka krępowano stopy, owija-
jąc je bandażami, gdyż takie skrócone i zdeformowane 
stopy uważano za piękne. W naszych czasach zapew-
ne mało osób chciałoby cierpieć dla stóp w kształcie 
lotosu. 
 Renesansowy malarz Tiziano Vecellio, uważa-
ny za jednego z najdoskonalszych kolorystów tamtej 
epoki, musiał mieć wielką słabość do rudych kobiet. 

To właśnie na jego obrazach, długie włosy płci pięk-
nej nabierały ciepłego i rdzawego odcienia, zwanego 
później kolorem tycjanowskim. W czasach renesansu, 
kanon kobiecej urody wyznaczały właśnie rudzielce.
Barokowe kobiety z kolei powiedziały zdecydowa-
ne NIE przypisywanej im delikatności i duchowości. 
Zeszły więc niejako z piedestału na ziemię i pokazały 
swoje prawdziwe oblicze. Pełne kształty wcale nie sta-
nowiły dla nich  zmartwienia i zupełnie ich nie krę-
powały. Spostrzec to można na obrazach wybitnego 
malarza tamtej epoki – Rubensa.
 W bliższych już nam czasach, po etapie ide-
ału „kobiety w gorsecie”, który został wykreowany 
na przełomie stuleci, ponad sto lat temu do kanonu 
weszła współczesna kobiecość. To w tym czasie ko-
biety uzyskały prawa wyborcze, poszły do pracy lub 
prowadziły auto. W latach 20 masowo ścinały włosy i  
skracały spódnice. Niepożądane były szerokie biodra 
lub wąska talia. To właśnie wtedy Coco Chanel zaczę-
ła czerpać inspirację z męskiej mody, dając kobietom 
więcej luzu i wygody. 
 Przejdźmy teraz do naszych czasów, tych po 
roku 2000. Yaeba to moda na… krzywe zęby uważa-
na za koszmar stomatologów. Dla mieszkańców Kra-
ju Kwitnącej Wiśni niezwykle istotne w kreowaniu 
upragnionego wizerunku jest uzębienie. Im bardziej 
nieidealne, tym bardziej pożądane i nadające twarzy 
młodzieńczego blasku. Kwestia ta jest dla Japończy-
ków na tyle istotna, że są w stanie poddać się zabiego-
wi specjalnego skrzywienia zębów, by tylko osiągnąć 
wymarzoną prezencję. A u nas wręcz odwrotnie – no-
simy aparaty korekcyjne. Jeśli dla zdrowia, to wspa-
niale, ale jeżeli tylko hołdujemy modzie…
 Kanonów było i jest wiele, jednak trzeba pa-
miętać, że często są one podkoloryzowane i nie po-
winniśmy się nimi zbytnio przejmować. Najważniej-
sze jest to, aby czuć się we własnym ciele dobrze i 
komfortowo. Nasz kanon – polubić siebie.
   Hania Glanowska klasa 7b

źródlo obrazka: wp.com

O gustach się nie dyskutuje czyli kilka słów o kanonach piękna
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Mama ostrzegała 
 Jak możemy przeczytać w słowniku, zabobony 
to bezpodstawna wiara w istnienie związku przyczy-
nowo - skutkowego między jakimiś zdarzeniami. Jest 
ona pozbawiona racjonalnych podstaw i niemożliwa 
do weryfikacji.
 Najpopularniejszymi przesądami, w które tak 
skrzętnie wszyscy wierzymy, choć niechętnie się do 
tego przyznajemy, są na przykład takie:
 • Przechodzenie pod drabiną przynosi pecha. 
• Czarny kot przecinający drogę przynosi pecha. 
• Fart nowicjusza. 
• Kiedy rozsypiesz sól, trzeba wysypać ją przez lewe 
ramię. 
• Pechowa 13-ka. 
• Odpukać w niemalowane drewno.
 • Skrzyżowane palce mają przynosić szczęście. 
 Jednak nasza historia skrywa dużo więcej  i 
znacznie ciekawszych przesądów, bardziej nieoczywi-
stych i intrygujących.
 Czy wiedzieliście, że między innym na Podla-
siu uważa się, że prezent z kapci zwiastuje rychłe roz-
stanie? Albo że małym dzieciom wiąże się czerwoną 
wstążeczkę przeciwko złym urokom? Jednym z cie-
kawszych zabobonów jest to, że koty potrafią przewi-
dzieć pogodę, bądź wyczuć, kiedy ktoś choruje. Jeden 
ze starszych i bardziej zapomnianych przesądów pole-
ga na ścinaniu drzew, które rosną przed domem, a gdy 
przerosną go, oznacza to, że w najbliższym czasie oso-
ba zamieszkująca dom umrze bądź zachoruje. Daw-
niej wierzono również w świętość roślin. Na przykład 
pod lipą brano ślub, ponieważ drewno lipowe strzegło 
przed złymi duchami. Natomiast jemioła była świętą 
rośliną pogan, przynoszącą płodność i odpędzającą 
złe duchy. Kwiat czarnego bzu zawieszony nad po-
duszką miał we śnie przepowiadać pannom narzeczo-
nego. Według dawnego ludu należało zasłonić usta 
przy ziewaniu lub śmiechu, inaczej  nieżyczliwy poli-
czy ci zęby i rzuci urok. Jeśli udało ci się kichnąć trzy 
razy przed śniadaniem, to  jutro będzie ładna pogoda. 
To tylko niektóre z wielu interesujących przesądów, w 
niektórych z nich trwamy do dziś. Przyznacie, że są 
intrygujące. A nuż by je sprawdzić?
       

Zosia Michalska klasa 6c
źródlo obrazka: freepik.com

- czyli o przesądach i zabobonach 
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Medialne fake news
 Mówi się, że fake newsy to zmora naszych cza-
sów. Dosyć łatwo się jednak domyśleć, że ZAWSZE, 
niezależnie od czasów znajdzie się ktoś, kto kłamie - 
dla zwrócenia uwagi, dla  zakładu.... W związku z tym, 
że aktualnie czytacie gazetkę, to głównie o gazetach 
napiszę.  
 24 czerwca 1899 roku w jednej z gazet moż-
na było przeczytać informację o rozbiórce MURU 
CHIŃSKIEGO. Ta rewelacja obiegła  cały świat, zanim 
dotarła do Chin, gdzie oburzeni mieszkańcy zaprote-
stowali. Informacja była zmyślona od góry do dołu. 
Jakiś czas później w tych samych Chinach wybuchła 
rewolucja, którą to gazety uzasadniły  domniemaną 
rozbiórką zabytku. To również była nieprawda. 
 W 1957 telewizja BBC wypuściła materiał 
mówiący, że w związku z łagodną zimą szwajcarska 
rodzina zdołała zebrać makaron z drzewa w ogródku. 
Stacja tłumaczyła również, czemu spaghetti rośnie ta-
kie proste, itp. Po tym materiale mnóstwo Brytyjczy-
ków dzwoniło do BBC z zapytaniem, jak mogą sami 
wyhodować makaron. Specjalnie zaś ,,wyedukowani’’ 
pracownicy odpowiadali, że wystarczy mieć gałązkę 
drzewa makaronowego, a gdy się ją posadzi w prze-
cierze pomidorowym, to od razu wyrośnie makaron 
w sosem. Już samo to jest nie do uwierzenia, a należy 
dodać, że materiał był wyemitowany 1 KWIETNIA.  
Z primaaprilisowych żartów można jeszcze dorzucić 
historię o gazecie, która za czasów raczkującej kolei, 
gdy przejażdżka pociągiem była nie lada gratką, po-
dała informację, iż feralnego 1 kwietnia ze stacji ta-
kiej-a-takiej będzie można przejechać się za darmo do 
pobliskiego miasta. Tłumy ludzi ściągnęły wówczas 
na stację, gdzie zostali powiadomieni, że jeśli chcą je-
chać,  to muszą słono za nią  zapłacić i nic nie wiado-
mo było  o jakiejkolwiek  promocji.  
 I perełka na koniec. W 1878 roku zaprezen-
towano czytelnikom jednego z czasopism maszynkę 
konwertującą ( przekształcającą) ziemię w ziarno, aby 
jedzenie było tańsze.  I jak się pewnie domyślacie, nie-
jeden dał się na to nabrać.
 Nasuwa się jeden wniosek- my, ludzie jeste-
śmy jednak strasznie naiwni. Może warto by było, 
zanim się całkowicie w coś zaangażujemy, sprawdzić 
rzetelność takiej wiadomości- dziś nie jest to trudne, 
a wręcz odwrotnie.

 Ola Izdebska klasa  7B
źródlo obrazka: freepik.com
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A to ciekawe… Czy Polska miała swoje kolonie?
Czym jest kolonializm?
Kolonializm jest to proces, polegający na podbijaniu 
i zasiedlaniu nowego terytorium, przeszczepianiu na 
jego gruncie swojej kultury  i obyczajów. Kolonializm 
trwał od XVI aż do XX stulecia.
Czym jest kolonia?
Kolonia to obszar poza Europą rządzony przez euro-
pejskie państwo.
Kiedy powstały pierwsze kolonie?
Pierwsze kolonie zakładano już w starożytności w 
rejonie Morza Śródziemnego, w okresie tak zwanej 
wielkiej kolonizacji greckiej. Najwięcej kolonii po-
wstało w efekcie wielkich odkryć geograficznych.                                                                               
Do XIX wieku obie Ameryki, Azja, Afryka i Australia 
zostały spenetrowane przez europejskich osadników. 
Do XVIII wieku kolonializm miał ograniczony za-
kres. W XIX wieku mocarstwa kolonialne opanowały 
prawie cały świat.
Jakie były przyczyny tego zjawiska?
1. Poszukiwanie przez ludzi ziemi i pracy.
2. Rozwój wielkiego przemysłu wymagał znacznej 
liczby surowców, taniej siły roboczej i rynków zbytu.
3. Tworzenie baz wojskowych w celach kontrolnych 
ważnych punktów strategicznych.
4. Imperializm, czyli dążenie do dominacji militarnej, 
politycznej lub gospodarczej nad częścią świata.
6. Europejczycy misjonarze chcieli nawrócić ludność 
tubylczą na chrześcijaństwo.
5. Kolonie były oznaką potęgi i bogactwa.
Jakie państwa brały udział w procesie kolonizacji?
Największymi potęgami kolonialnymi w historii była 
Hiszpania, Portugalia, a potem Anglia i Francja. Ko-
lonie zamorskie posiadały w swoich dziejach Włochy, 
Niemcy, Szwecja, Dania, a nawet niewielka Holandia, 
czy Belgia. 
Największe posiadłości kolonialne miała w XIX wieku 
Wielka Brytania. Pod koniec stulecia do Korony Bry-
tyjskiej należała czwarta część kuli ziemskiej, m.in. 
Indie, Australia, Kanada, Egipt i Afryka Południowa. 
Myślę, że warto zwrócić uwagę na państwa, które nie 
odegrały znaczącej roli w tym procesie, ale jednak za-
liczamy je do państw kolonialnych. Oto kilka cieka-
wostek na ich temat:
Ciekawy jest kolonializm Belgii. Zdecydowaną więk-
szość terytorium stanowiła tylko jedna kolonia – Kon-
go Belgijskie, które zajmowało ponad 95% powierzch-
ni całego imperium i było 76 razy większe od samego 
państwa, będąc początkowo prywatną własnością 

króla Belgii.
Dania – choć pewnie  trudno to sobie pewnie wyobra-
zić, ale do początku XX wieku. to małe państwo eu-
ropejskie posiadało kolonie zarówno w Nowym, jak 
i Starym Świecie. Sprzedane Stanom Zjednoczonym 
Ameryki w 1917 roku Wyspy Dziewicze stały się jed-
ną z ostatnich kolonii Danii. 
A co z Polską?
Czy Polska  miała zamorskie kolonie? Należy stwier-
dzić, że …miała! Jak to możliwe? Otóż częścią ów-
czesnej Rzeczpospolitej było Księstwo Kurlandii i Se-
migalii (dzisiejsza Łotwa). Było ono lennem naszego 
kraju, niezwykle wiernym sojusznikiem i wasalem. I 
właśnie to księstwo, cieszące się bardzo dużą swobo-
dą, prowadząc swoją własną politykę, organizowało 
wielokrotnie wyprawy zamorskie. W drugiej połowie 
XVII wieku koloniami zamorskimi Kurlandii była 
afrykańska Gambia oraz wyspa Tobago na Atlantyku. 
Panowanie kurlandzkie trwało tam co prawda zaled-
wie kilkadziesiąt lat, zachowało się jednak w pamięci 
mieszkańców tych krajów do dziś. Pod koniec osiem-
nastego stulecia Kurlandia podzieliła niestety losy 
Polski (rozbiory), toteż jakakolwiek polityka kolonial-
na obydwu tych krajów stała się niemożliwa. Do tego 
okresu jednak w ten oto sposób nasz kraj, nie prowa-
dząc klasycznej, zamorskiej polityki kolonialnej, for-
malnie kolonie posiadał. Ot i paradoks historii.
Do czego doprowadził kolonializm?
Kolonializm miał swoje pozytywne jak i negatywne 
skutki. Było ich wiele, ale warto zapamiętać te naj-
istotniejsze: rozprzestrzenianie się kultury europej-
skiej,  rozwój miast, społeczeństw i cywilizacji w ko-
loniach, wyniszczenie ludności tubylczej i środowiska 
naturalnego, polityka rabunkowa kolonizatorów.
Kiedy i dlaczego nastąpiła likwidacja systemu kolo-
nialnego?
Proces, w którym kolonie wyzwalały się spod zależ-
ności od mocarstw kolonialnych i tworzyły nowe pań-
stwa nazywamy dekolonializmem.
Tak naprawdę w ciągu kilkunastu lat po II wojnie 
światowej nastąpił całkowity rozpad systemu kolo-
nialnego. Dekolonizacja posiadała kilka faz. Ostatnią 
falą w połowie lat 70 XX w. był upadek portugalskie-
go imperium kolonialnego. Dziś na świecie jest już 
niewiele kolonii. A kolonializm okazał się sprzeczny 
z prawami człowieka i jako taki odrzucony przez spo-
łeczeństwa. 

Anna Złotnik klasa 4B
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A to ciekawe… W strefie czarnej dziury

Zapewne już słyszałeś o tym okropnie wielkim obiek-
cie znajdującym się w naszym kosmosie zwanym 
czarną dziurą. Ale czy wiedziałeś, że któregoś dnia 
ludzie mogliby ją wykorzystać do podróży w czasie? 
Astronomia jest pełna fascynujących zagadnień, które 
mogą cię zainteresować, nie tylko  czarna dziura, ale 
też  nasz Układ Słoneczny, księżyce planet, lub  Droga 
Mleczna. Jeżeli lubisz pogłębiać wiedzę na ten temat, 
ten artykuł jest dla ciebie!
Ciekawostki o Układzie Słonecznym
• Jest mnóstwo teorii o istnieniu kosmitów. Możliwe, 
że na Marsie też kiedyś istniało życie. Z matematycz-
nego punktu widzenia, istnieje możliwość, że w Ukła-
dzie Słonecznym jest jeszcze jedna, dziewiąta planeta. 
Czy zdołamy ją odkryć? 
• Jak powstał Księżyc? Najpowszechniejsza teoria 
zwana “teorią wielkiego zderzenia” mówi o tym, że 
kiedyś Ziemia zderzyła się z pewną, niewielką planetą 
i pozostałości po niej oraz fragmenty Ziemi uformo-
wały nasz Księżyc.
• Pluton, zwany przez niektórych “karłowatą planetą”, 
jest mniejszy niż Stany Zjednoczone, ma 2250 kilome-
trów szerokości, to mniej niż połowa szerokości USA. 
• Wenus obraca się bowiem w przeciwną stronę, czyli 
wstecznie do kierunku Słońca.
Czarna dziura – dlaczego się jej boimy?
• Czarne dziury to zdecydowanie jedne z najbardziej 
interesujących obiektów w całym Wszechświecie.
• Naukowcy mówią, że powstają, gdy pozostałości 
masywnych gwiazd zapadają się, stając się tak gęste, 
że zakrzywiają tkankę czasu i przestrzeni.
• Skąd się wzięła ta dziwaczna nazwa? Otóż czarne 
dziury pochłaniają każde światło, przez co nie do-

chodzi do odbicia i pozostaje ciemność, jak ogromna 
dziura we wszechświecie oświetlonym niezliczonymi 
gwiazdami.
• Działają tam bardzo silne siły grawitacyjne, co ozna-
cza, że gdybyśmy tam wpadli, zostalibyśmy rozerwani 
na pół. 
• Na szczęście, ze względu na prawa grawitacji, czar-
na dziura nie może się przemieszczać i zostaje w tym 
samym miejscu. Gdyby było inaczej, moglibyśmy wi-
dzieć, jak pochłaniają one różne planety.
• Największe czarne dziury osiągają masę miliardów 
mas Słońca. Dotychczas największą odkrytą znalezio-
no w 2012 roku - szacuje się, że ma ponad 17 miliar-
dów mas Słońca.
Ciekawostki o Drodze Mlecznej
•Droga Mleczna jest galaktyką, na której znajduje się 
Układ Słoneczny, co oznacza, że na niej się znajduje-
my. 
• Jak powstała Droga Mleczna? Kilkanaście miliardów 
lat temu uformowała się z potężnej chmury gazu. 
• Skąd wzięła się ta nazwa? Patrząc nocą w niebo na 
jasną gromadę gwiazd, nasuwa się skojarzenie z roz-
lanym mlekiem. W języku greckim słowo ‘galaktikos’ 
oznacza „mleczny”.
• W samym jej centrum znajduje się masywna czarna 
dziura.
• W Drodze Mlecznej można wyróżnić cztery ramio-
na: Ramię Strzelców, Ramię Węgielnicy, Ramię Perse-
usza i Ramię Krzyża. 
• Jest położona w Grupie Lokalnej Galaktyk, to obszar 
rozciągający się na ponad 10 milionów lat świetlnych.

Hanna Puderecka z klasy 7A 
źródlo obrazka: freepik.com
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Niezwykłe potrawy naszych dziadków i pradziadków

      Jedzenie – coś, co jest nam niezbędne do życia. 
My dziś możemy spróbować wszystkiego, na co tylko 
będziemy mieli ochotę. A jednak marudzimy, gryma-
simy, wybrzydzamy. Nasi dziadkowie, pradziadkowie 
jedli prościej, a przez to zdrowiej. Jakie były potrawy 
naszych przodków? Przychodzą mi do głowy różne 
epitety: niezwykłe, ciekawe, obrzydliwe, sycące, itp.
Oto niektóre z nich:
Minogi- elegancka potrawa z bezżuchwowców przy-
pominających pijawki. Smażona na maśle. 
Móżdżek- świeży móżdżek, w szczególności cielęcy, 
był pewnego rodzaju wizytówką kulinarnych upodo-
bań II RZECZPOSPOLITEJ.  Centralna część układu 
nerwowego była spożywana na kilka różnych sposo-
bów. Najbardziej typowym było smażenie go na pa-
telni z jajkiem czy podawanie go na grzankach po 
wcześniejszym skropleniu cytryną. Można było zrobić 
z niego również kotlety obtoczone w jajku i panierce 
jak sznycel. 
Gołąb- gołębie mięso można było podawać jako po-
trawkę z kasztanami z dodatkiem madery albo też po 
prostu z farszem z jajek i pietruszki. Nierzadko go-
towano z nich delikatny rosół-szczególnie polecany 
chorym, a zwłaszcza dzieciom.
Legumina- deser robiony na mleku i jajku. Wystę-
powała w wielu różnych wariantach; orzechowym, z 
makiem, z winem, a nawet z chlebem. Leguminy po-
lewane były zazwyczaj szodem, czyli sosem na bazie 
wina i jajek.
Kasztany- jadalne owoce kasztanowca często pojawia-
ły się na polskich stołach. Podawane były jako zupa, 
jak i w formie puree albo nadzienia. Serwowano je 
jako dodatek do mięsa po wcześniejszym ugotowaniu 
w mleku.

Wodzianka- to najprawdopodobniej najprostsza zupa 
na świecie. Ta potrawa to regionalny przysmak Śląza-
ków.  Do dziś jest symbolem skromności i oszczęd-
ności. Przygotowano ją z czerstwego chleba, smalcu 
lub masła, czosnku i wrzątku a na koniec doprawiono 
solą.
Kluski łyżką kładzione- to bardzo proste danie, gosz-
czące od pokoleń na stole. Podawano je na słodko z 
cukrem lub też na słono z cebulą i dodatkami. Pod-
stawowymi składnikami tej potrawy są mąka, jajko, 
woda lub mleko, sól. Wyrobioną masę kładziono łyż-
ką na wrzątek. Serwuje się je po dziś dzień.
Babka ziemniaczana- to bardzo sycąca, smaczna i pro-
sta potrawa, która często gościła na polskich stołach- 
zwłaszcza na Podlasiu. Przygotowuje się je z  ziemnia-
ków, cebuli, jajek, boczku, mąki, czosnku i przypraw.
Fajerki- placki sodowe pieczone bezpośrednio na go-
rącej płycie kuchni z paleniskiem. Coś pysznego!
Łobodzianka- prosta zupa, której podstawowym 
składnikiem jest z pospolity chwast-łoboda do dziś 
porastający rowy czy łąki, a nawet miejskie trawniki.
Woda z sokiem z saturatora – zapomniany napój z 
PRL-u - gazowany, słodki, wypijany bezpośrednio na 
ulicy. Saturatory na kółkach były oblegane nie tylko w 
gorące dni. Czysta woda sodowa z „kranówki” kosz-
towała 30 groszy. Woda z saturatora z dodatkiem soku 
owocowego – 1 zł. Saturator wyposażony był w butlę 
z dwutlenkiem węgla, który tworzył bąbelki, czyli ga-
zowaną wodę sodową z dodatkiem syropu. Zazwyczaj 
był to sok wiśniowy, malinowy, cytrynowy lub po-
rzeczkowy. I nikt nie przejmował się zbytnio bakte-
riami.

Gabrysia Drabik klasa 4c
źródlo obrazka: materiał własny
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Pod samym nosem,

 Zapewne większość z nas planuje wakacyjny 
wyjazd razem z rodziną nad morze, w góry lub za 
granicę. Przy  tej okazji staramy się odwiedzić wiele 
ciekawych miejsc. Będą jednak tacy, którzy nie będą 
mogli wyruszyć w daleką podróż. 
 Czy wiecie, że na Lubelszczyźnie również 
można się świetnie bawić? Na przykład w stolicy wo-
jewództwa lubelskiego znajdują się Podziemia Browa-
ru Perła. Mieszczą się one przy ulicy Bernardyńskiej 
i jest to zabytek lubelskiego przemysłu – zmoderni-
zowany dawny klasztor i kościół oo. Reformatów, w 
którym w latach 1846 – 2001 produkowano piwo. W 
2014 roku chcąc tchnąć nowe życie w pomieszczenia 
poprodukcyjne, udostępniono do zwiedzania Podzie-
mia Browaru Perła. Podróżując po ich zakamarkach, 
można poznać bogatą historię tego miejsca, wydarze-
nia i postaci z nim związane oraz dowiedzieć się, jak 
przebiega proces produkcji i z jakich składników po-
wstaje napój, którego dzieci oczywiście pić nie mogą. 
Następnym ciekawym muzeum, które znajdziemy na 
mapie Lublina jest apteka Muzeum Zakładu Historii 
Farmacji. We wnętrzu dawnej apteki odtworzono XIX 
wieczny wystrój z meblami, szafami pełnymi starych 
naczyń i wag aptekarskich o różnym przeznaczeniu, 
a także puszek, flasz oraz konwi. W muzeum można 
zobaczyć dawne apteczne laboratorium z bogatą ko-
lekcją moździerzy, sit, destylatorów, pras aptekarskich 
oraz ogromną ilością druków. W czerwcu muzeum 

organizuje doroczną wystawę roślin trujących. 
 Kolejnym ciekawym i wartym odwiedzenia 
miejscem jest Skansen Kolei Leśnej w Janowie Lubel-
skim. Przedstawia on historię znajdującej się w Lasach 
Janowskich wąskotorowej kolei z Lipy do Biłgoraja, 
która  wybudowana została w 1941 roku. Zobaczyć 
tutaj można eksponaty dokumentujące historię tej ko-
lejki, takie jak dokumenty, plany, mapy, fotografie, a 
także parowozy wagony towarowe, wózki kłonicowe, 
koleby i platformy. 
 Ostatnim miejscem, które zaprezentuję w tym 
wpisie są Chełmskie Podziemia Kredowe. Toto pozo-
stałość kilku wieków eksploatacji pod miastem kredy 
piszącej. Służyły one również mieszkańcom jako miej-
sce schronienia podczas napadów, wojen i grabieży. 
Pod staromiejską zabudową, na stokach kredowego 
pagóra, w ciągu setek lat powstawały wyrobiska, które 
swój początek brały w piwnicach mieszczańskich do-
mów. Szacuje się, że po zakończeniu eksploatacji, pod 
niewielkim obszarem Starego Miasta istniało kilkana-
ście kilometrów korytarzy. Chełmskie Podziemia Kre-
dowe kryją do dzisiaj wiele zagadek, niespodzianek i 
tajemnic. Owiane są też licznymi, pięknymi legenda-
mi. Tu mieszka i spotyka się z turystami jeden z naj-
słynniejszych duchów polskich – dobrotliwy Bieluch. 
Życzę wszystkim wspaniałych wakacyjnych odkryć.
   Hania Glanowska klasa 7 B

czyli ciekawa Lubelszczyzna na lato

źródlo obrazka: perla.pl
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Obycie umila życie
 Mówi się powszechnie, że podróże kształcą. 
Czysta prawda! Czy interesują was inne, egzotyczne 
kultury? Jeśli do tej pory nie, to czas zacząć! Jest to 
bardzo interesujące, a czasem nawet ratuje życie. 
 Załóżmy, że twoi rodzice chcieliby sponta-
nicznie w wakacje zabrać was  do Chin. I zdarzyłoby 
się wam odwiedzić jakąś chińską restaurację, gdzie za-
mówiłeś chińską herbatę. Po wypiciu osoba,  która ją 
przyrządziła,  krzywo na ciebie patrzy i nie wiesz, dla-
czego. Przecież nie zrobiłeś nic złego. W tym właśnie 
w  momencie obraziłeś kucharza, bo siorbanie, czyli 
głośne picie herbaty czy też zupy wprost z miski, wy-
nika ze względów praktycznych. W Chinach potrawy 
spożywa się na gorąco, nie czekając, aż ostygną, dla-
tego usta muszą pozostać otwarte. Siorbanie oznacza, 
że herbata czy zupa ci smakowała, co bardzo cieszy 
kucharzy. 
 Teraz skupimy się na tradycji i kulturze  pięk-
nego, słonecznego kraju, jakim jest Hiszpania. Wie-
lu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jak bogatym 
w tradycje jest ona państwem. Powitanie – ludzie w 
Hiszpanii są bardzo otwarci na nowe znajomości i na 
innych ludzi. Hiszpanie nie boją się okazywać emocji i 
w związku z tym nawet nowo poznaną osobę całują w 
policzki - dwa razy. Jeśli podamy Hiszpanowi rękę na 
przywitanie, istnieje bardzo duże prawdopodobień-
stwo, że uzna on nas za osobę zimną lub oschłą. 
         Siesta – wielu ludzi myli siestę z fiestą. Otóż 
są to dwa różne pojęcia, oba funkcjonują w kulturze 
hiszpańskiej. Fiestą określamy czas zabawy spędzo-
ny w gronie znajomych, najczęściej w barach. Nato-
miast siesta - to wymuszona klimatem dwugodzinna 
(14.00-16.00) przerwa na obiad. W tych godzinach 
temperatura w Hiszpanii potrafi przekraczać 40stop-
ni Celsjusza. W godzinach sjesty nie tylko restauracje 
są zamknięte, ale i banki, wszelkiego rodzaju urzędy, 
prywatne sklepy, muzea czy fabryki. W tym czasie 
uważa się za niestosowne wykonywanie telefonów, 
które mogą zaburzyć komuś odpoczynek i relaks.
 Natomiast Włosi, nie da się ukryć,  to bardzo 
żywiołowy i gestykulujący naród – typowy model za-
chowania dla mieszkańców południowych krajów. Są 
bardzo wylewni i witając się, podają sobie rękę i cału-
ją w oba policzki, zarówno kobiety, jak i mężczyźni. 
Dla nich to najbardziej naturalna rzecz na świecie. Ich 
kultura wymaga, aby na głównym miejscy stawiać ży-

cie rodzinne. Spotykają się w weekendy w dużych gro-
nach familii na obiadkach „u mamusi” , kolacyjkach 
ze znajomymi. To część integralna życia w tym kraju. 
Wbrew pozorom kuchnia włoska to nie są tylko zdro-
we warzywa i owoce morza kuchni śródziemnomor-
skiej. Tutaj króluje makaron, w tak wielu odmianach, 
że nie sposób zliczyć – bo każda wioska, ba – każdy 
dom ma swój własny rodzaj makaronu.  Na co dzień 
bardzo otwartych i grzecznych Włochów dwie rzeczy 
mogą wytrącić z równowagi i na pewno nie zasłużą 
na wyrozumiałość. Pierwszy fatalny nietakt to rzecz 
powszechnie znana – nie prosi się o ketchup do piz-
zy. Drugi, jeszcze gorszy, dzięki któremu zostaniemy 
uznani za kulinarnych ignorantów to poproszenie o 
parmezan do dań rybnych.
 Jeśli  przed tobą pierwszy wyjazd na dłużej do 
Niemiec, to te niemieckie obyczaje mogą być zaskaku-
jące! Niemcy świętują, ale… . Z reguły odbywa się to 
w skromnej oprawie i z zachowaniem porządku. Nie 
hołduje się zasadzie: zastaw się a postaw się. Ma to nie-
wątpliwie związek z historią kościoła ewangelickiego 
w Niemczech, wczesnym rozwojem mieszczaństwa i 
towarzyszącemu mu kultowi pracy i obyczajom. Jest 
jednak wyjątek od tej reguły, który przyprawia o za-
wrót głowy niemieckich policjantów. Otóż za przykła-
dem mniejszości narodowych (Turcy wiodą prym), 
Niemcy polubili weselne orszaki. W efekcie coraz 
częściej zakłócają, a niekiedy wręcz paraliżują, ruch 
uliczny korowodem trąbiących samochodów podczas 
weselnych przejazdów ulicami miast.  Z innej becz-
ki…Urodziny tak, imieniny raczej nie. W Niemczech 
prawie nikt nie obchodzi imienin, jedynie w Bawarii 
można spotkać ten zwyczaj. Za to Niemcy w sposób 
wyjątkowy obchodzą urodziny. Jeśli ktoś ma „okrą-
głą” rocznicę urodzin, np. kończy 80 lat, jubilata może 
odwiedzić jakiś urzędnik, np. burmistrz. Jubilatowi 
nie powinniśmy składać życzeń przed dniem urodzin 
- jest przesąd, że przynosi to pecha. Nie musimy też 
kupować drogich upominków, wystarczy bukiet kwia-
tów lub kartka.
 Jeżeli wybierasz się w podróż do innego, nie-
koniecznie egzotycznego kraju, warto poczytać trosz-
kę na ten temat, by nie popełnić gafy i nie znaleźć się 
w kłopotliwej sytuacji.
    Nikola Kosior klasa 7B

czyli z kulturą dookoła świata
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 DIY - ciasteczka szczęścia

 Przed nami wakacyjne spotkania z przyjaciół-
mi, wspólnie spędzany czas, relaks i zabawa. Oto moja 
propozycja na świetną zabawę w gronie przyjaciół.
Ciasteczko szczęścia, ciastko losu lub też ciastko z 
wróżbą - na świecie znane jako „Fortune Cookies”. Są 
to małe, kruche ciastka, wewnątrz których znajduje się 
bilet z wiadomością. Są one dostępne głównie w ulu-
bionych restauracjach chińskich. Ich pochodzenie nie 
jest pewne i podobno serwowanie tych wypieków  w 
chińskich restauracjach jest tradycją znaną wszędzie, 
także  poza Chinami. Do tych delikatnych, kruchych 
słodkości, skrywających tajemniczą sentencję w środ-
ku, wiele osób ma słabość i marzą im się takie własnej 
roboty. Jeśli Wy należycie do tej grupy, to zachęcam i 
polecam przepis na te rarytasy.
 Zanim jednak zabierzecie się za chińskie cia-
steczka szczęścia - zarezerwujcie sobie sporo czasu i 
odkopcie w sobie pokłady cierpliwości, przygotujcie 
się na lekko poparzone opuszki palców - ciastka mu-
szą być składane błyskawicznie i na gorąco. Nie przej-
mujcie się, kiedy pierwsze ciastka nie wyjdą albo wyj-
dą tak sobie - później nabiera się wprawy. Te wszystkie 
niedogodności na pewno wynagrodzi Wam smak cia-
stek i frajda z losowania i odczytywanie szczęśliwego 
przesłania :)
A oto przepis wg Wielkiej Księgi Kucharskiej - Kuch-
nia Azjatycka:

Chińskie ciasteczka szczęścia:
• 3 białka,
• 60 g cukru pudru,
• 60 g mąki,
• 45 g stopionego masła
• karteczki ze szczęśliwym przesłaniem
Białka ubić na sztywną pianę. Dodać cukier puder i 
schłodzone masło - wymieszać na gładko. Na końcu 
dodać przesianą mąkę i wszystkie jeszcze raz delikat-
nie wymieszać. Odstawić ciasto na 15 minut.
W tym czasie rozgrzać piekarnik do 180 stopni. Pła-
ską blachę wyłożyć papierem do pieczenia, na którym 
narysować 3-4 kółka o średnicy ok. 8 cm.
Na kółkach rozprowadzić cienką warstwę (ok. 1,5 
łyżeczki) ciasta. Piec 5 minut, aż ciastka lekko zaru-
mienią się na brzegach. Wyjąć blachę, szybkimi ru-
chami podważyć ciasto nożem i odkleić od papieru. 
Na środku położyć karteczkę z wróżbą, szybko złożyć 
ciasteczko na pół w półksiężyc, a potem zgiąć na środ-
ku na tępym brzegu jakiegoś naczynia (np. szklanki 
lub kubka). Odłożyć, aby ostygły - najlepiej na chwilę 
zostawiając ciastka w otworach formy do mufinek lub 
kokilkach, by zachowały swój kształt.

Pamiętajcie, że  przed zjedzeniem ciasteczko należy 
złapać za „uszka”, pociągnąć i przełamać w pół, aby 
odsłonić ukrytą wiadomość. Smacznego!
    Ania Złotnik klasa 4B

źródlo obrazka: freepik.com
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Szkolminkowe łamanie głowy

Czy wiesz, kto to jest OMNIBUS? Nie, nie ma to nic 
wspólnego z busem czy autobusem. Słowo „Omnibus” 
pochodzi z łaciny i oznacza m.in. człowieka wszyst-
kowiedzącego, znającego się na wielu rzeczach, zaj-
mującego się wieloma sprawami, specjalistę z każdej 
dziedziny. Oto 20 różnych łamigłówek, które mogą cię 
zaskoczyć i poszerzą twoją wiedzę z różnych dziedzin 
.Spróbuj odgadnąć moje zagadki, a poczujesz się jak 
omnibus!
1. Kto wynalazł bombę atomową?
2. Kto odkrył Amerykę?
3. Co stanie się o połowę większe, gdy postawimy to 
do góry nogami?
4. Ile liter jest w alfabecie?
5. Kto wynalazł wakacje?
6. Jeśli powiesz mnie dobrze, będzie źle. Jeśli powiesz 
mnie źle, będzie dobrze. Jakim jestem słowem?
7. Mężczyzna podróżował z lisem, gęsią i workiem 
zboża. Dotarł do rzeki i małej łódki, którą mógł prze-
wozić po jednym. Nie mógł zostawić na brzegu lisa sa-
mego z gęsią ani gęsi ze zbożem. W jaki sposób udało 
mu się bezpiecznie przekroczyć rzekę?
8. Przed lisem były dwa lisy, dwa lisy za lisem i jeden 
lis pośrodku. Ile w sumie było lisów? 
9. Prowadzisz autobus na trasie Kraków-Gdynia (nie 
używaj kalkulatora). W Katowicach wsiada do auto-

busu 8 osób, w Częstochowie 6 wysiada, 9 wsiada. W 
Łodzi 3 osoby wysiadają, 5 wsiada. We Wrocławiu 4 
osoby wysiadają, 3 wsiadają. Dojechałeś do Gdańska. 
Jak ma na imię kierowca autobusu?
10. Zawsze przyjdzie, ale nigdy nie przyjdzie dzisiaj. 
Co to takiego?
11. Jaka kobieta była drugą kobietą wybraną na króla 
Polski?
12. W jakim mieście miało miejsce największa kata-
strofa elektrowni atomowej?
13. Ile wgłębień ma przeciętna piłka golfowa? 
14. Które państwo jako jedyne nie uczestniczyło pod 
własną flagą na igrzyskach?
15. Jakiemu bogu poświęcone były starożytnie Igrzy-
ska Olimpijskie?
16. Wymień po sobie trzy dni tygodnia nie używając 
przy tym żadnej z nazw tygodnia.
17. Czy gęś może nazwać się ptakiem?
18. Rodzina składa się z dwóch matek, dwóch córek, 
jednej babci i jednej wnuczki. Ile osób jest w rodzinie?
19. Co waży więcej: kilogram pierza czy kilogram ka-
mieni?
20. Jeśli mnie masz, chcesz się mną podzielić. Jeśli 
podzielisz się mną, przestaniesz mnie mieć. Czym je-
stem?

Gabrysia Drabik klasa 4C
źródlo obrazka: freepik.com
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Tajemnice TikToka

 Chyba wiecie, że TikTok to najpopularniejsza 
aplikacja w tym roku. Myślę że większość młodzie-
ży wie, o co chodzi w tej aplikacji. Aplikacja, dzięki 
której można połączyć wideo z najbardziej znanymi 
utworami, robi prawdziwą furorę wśród młodzieży na 
całym świecie. Ale istnieje też grono osób, które nie 
mają o nim zielonego pojęcia. Więc… Co to jest? Jak 
działa i na czym polega aplikacja TikTok? Jak zacząć 
go używać? Jak pobrać aplikację i zarejestrować się w 
Tik Toku? 
 Aplikacja pozwala na nagranie krótkich (mak-
symalnie 15 sekundowych) form wideo pod dowolny 
utwór muzyczny. Taki klip można dowolnie modyfi-
kować za pomocą narzędzi dostępnych w aplikacji. 
Dlatego też wiele osób wspomnianą platformę określa 
jako „połączenie Snapchata i Spotify”. W odróżnieniu 
jednak od  Snapa, nagrania wideo nie znikają po 24 
godzinach od opublikowania. 
Jak pobrać? TikTok można pobrać na telefony z An-
droidem i macOS. Program jest darmowy, wystarczy 
znaleźć go w Google Play i App Store.  
Jak się zalogować? By zacząć używać TikToka, trzeba 
zarejestrować się za pomocą adresu e-mail, numeru 

telefonu, konta na Facebooku, Twitterze lub Google. 
Jak zacząć używać aplikacji?   Użytkownicy TikTo-
ka tworzą krótkie nagrania, do których podkłada się 
popularne utwory. W ten sposób powstają amator-
skie teledyski, które później można udostępniać na 
innych mediach społecznościowych – Facebooku czy 
Instagramie. By nagrać film, wystarczy wybrać jeden z 
przycisków na dolnym pasku funkcyjnym – „Utwórz”. 
Po tym, jak naciśniemy ikonkę z plusem, można roz-
począć nagrywanie wideo. Film nagrywa się dopiero 
wtedy, gdy czerwony przycisk jest wciśnięty. Obraz 
można powiększyć poprzez przesunięcie go (czer-
wonego przycisku) w górę. Użytkownik wybiera też 
szybkość odtwarzania, kąt nagrywania lub filtr, który 
nakłada na obraz. 
 Moim zdaniem warto używać TikToka za-
równo w celach rozrywkowych, jak i edukacyjnych. 
Do stania się popularnym na tej stosunkowo nowej 
aplikacji nie potrzeba wiele – wystarczy motywacja, 
kreatywność i interesujące pomysły, które zaciekawią 
internautów z całego świata i stajemy się kreatorami.
    Nikola Kosior klasa 7B

źródlo obrazka: freepik.com
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Krótka historia spodni
– dzwony znów wracają do łask!

 Pewnie każdy z nas zdaje sobie sprawę, iż 
spodnie jako ubiór damski nie mają zbytnio długiej 
historii. Panie mogły je dopiero nosić po II wojnie 
światowej, lecz i to wiązało się z licznymi kontro-
wersjami. Mężczyźni również nie zawsze (choć nie 
wszędzie!) mogli nosić spodnie - starożytni Grecy 
opisywali je jako strój niegodny porządnego człowie-
ka, mimo, że żyli oni w szerokościach geograficznych 
pozwalających na całoroczne noszenie togi. 
 Spodnie najprawdopodobniej powstały n tere-
nach dzisiejszych Chin, stworzone po to, aby ułatwiać 
jazdę konną. Korzystano z nich również przy pra-
cach tego wymagających, np. na wyprawach w góry, 
gdzie siłą rzeczy było dosyć zimno lub w państwach 
o klimacie uniemożliwiającym ciągłe noszenie tunik. 
Niewiele osób nosiło je również z tego powodu, że ich 
produkcja była trudniejsza od produkcji spódniczki.
 W średniowiecznej Europie nie wypadało 
nosić niczego w jakikolwiek sposób podkreślającego 
sylwetkę lub nogi, więc nie noszono spodni. Wszyscy 
bez wyjątku nosili długie tuniki. Pierwsi ubierali je 
rycerze, aby ułatwić sobie jazdę konną - wtedy składa-
ły się one z dwóch obcisłych rajtuz zakładanych pod 
ubranie. W związku z niemoralnością takiego stroju, 
gdy rycerz chciał pójść, np. do kościoła, zakrywał nogi 
długim płaszczem. W późniejszych czasach  królowie 

zainspirowani wschodnią modą (w Chinach ze wzglę-
du na klimat ubierano spodnie o wiele wcześniej), za-
częli nosić niezwykle strojne, bufiaste do klan i obcisłe 
na łydkach spodnie, które  były  podpinane do wyż-
szych części ubioru. Mieszczanie również nosili proste 
portki. 
 W XIX wieku w San Francisco Oskar Strauss 
(później Levi) próbował namówić  poszukiwaczy zło-
ta do zakupu brezentu -grubej, mocnej bawełnianej 
tkaniny , lecz gdy dowiedział się, że zamiast niego 
potrzebują spodni, uszył je z niego właśnie  i w ten 
sposób powstały jeansy, których pierwszym modelem 
było waist overall (spodnie w tym kroju są produko-
wane do dziś). 
 Te spodnie królowały w latach 70  i 90, kiedy to 
taki model spodni został spopularyzowany przez hip-
pisów. Ale i nasza dekada także należy do nich. Nad-
chodzą wakacje, a zatem idealny czas, żeby postawić 
na rozkloszowane nogawki. Dzwony to rodzaj spodni, 
który ma wiele odsłon. Pomimo że najpopularniejsze 
są te z jeansu, to wcale nie znaczy, że na nich wybór 
się kończy. Jednym z hitów w ostatnim czasie stały się 
skórzane spodnie. To jest jakiś pomysł na wakacyjny 
image.
    Ola Izdebska klasa 7B

źródlo obrazka: freepik.com
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COSPLAY
czyli kreatywność, praca, wytrwałość a przede wszystkim zabawa.

 Aby wytłumaczyć, czym jest cosplay, najle-
piej przetłumaczyć te słowo. ,,Cosplay” jest zlepkiem 
dwóch angielskich słów – costume (kostium) i play 
(grać). Termin powstał w Japonii w 1984 roku, ale za 
początki tego zjawiska uważa się konwent 1st World 
Science Fiction Convention, który miał miejsce w No-
wym Jorku w 1939 roku. W latach 90. zyskał miano 
fenomenu w wielu częściach Azji, szczególnie w Japo-
nii i po dziś dzień to właśnie z tą częścią świata jest 
najbardziej kojarzony.
 W potocznym rozumieniu można by określić 
cosplay jako przebieranki. Jednakże byłoby to duże 
uproszczenie. Zjawisko to nie ogranicza się jedynie 
do ubioru. Osoba przebierająca się za wybraną po-
stać całkowicie wciela się w rolę bohatera. Oznacza to, 
że cosplayer, bo tak nazywa się taką osobę, naśladuje 
zarówno jego wygląd, jak i charakter, sposób mówie-

nia czy nawet gestykulację. Określenie przebieranki 
jest również nie do końca trafne ze względu na to, że 
generuje stereotypowe skojarzenia, ponieważ zwykle 
przypisuje się je małym dzieciom. Tymczasem cosplay 
jest pojęciem dobrze znanym młodzieży, a nawet do-
rosłym. Cosplayerzy są fanami gier, seriali, filmów czy 
komiksów. To właśnie w ulubione postaci z fikcyjnych 
fabuł wcielają się cosplayerzy. 
 Warto  zaznaczyć, że cosplay uczy kreatywno-
ści, cierpliwości oraz innych pozytywnych cech. Oso-
by te zazwyczaj samodzielnie tworzą stroje postaci, do 
których chcą się upodobnić. Wiąże się to z ogromem 
pochłanianego czasu oraz wykorzystywaniem zdol-
ności dotyczących projektowania, krawiectwa, itp. 
Cosplay można więc określić jako artystyczne hobby, 
które nie zna granic wyobraźni oraz wieku.
   Zosia Michalska klasa 6c

Czego słuchamy? 
Wyniki badania sondażowego. 

O ile pamiętacie, w poprzednim numerze naszej gaze-
ty przeprowadziłam ankietę wyłaniającą najpopular-
niejsze wśród nas – nastolatków utwory muzyczne. W 
wyniku przeprowadzonego sondażu w klasach 5-8 na 
najchętniej  słuchaną piosenkę roku 2021/22 najwię-
cej głosów oddano  na:
 I miejsce - MRJokerOficjalnie  „Hejter” 
 II miejsce -  Sanah  „Cząstka”
 III miejsce -  SB Maffija  „Agrest i bez”
 Dziękuję wszystkim za oddane głosy i pomoc w reali-
zacji tego projektu.

Zosia Michalska klasa 6c

źródlo obrazka: freepik.com

źródlo obrazka: sanah.pl
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Drodzy Czytelnicy „Szkolminka”

ODPOWIEDZI DO SZKOLMINKOWYCH 
ZAGADEK

1. Robert Oppenheimer. 
2. Krzysztof Kolumb.
3. Cyfra 6.
4. 7   A-L-F-A-B-E-T.
5. Thomas Cook.
6. “źle”.
7. Najpierw przewiózł gęś i wrócił. Potem za-
brał lisa i przywiózł z powrotem gęś. Potem 
przywiózł zboże, a na końcu wrócił po gęś. 
8. Trzy. 
9. Ma twoje imię, bo ty prowadzisz autobus. 
10. Jutro. 
11. Anna Jagiellonka .
12. W Czarnobylu. 
13. 336.
14. Grecja. 
15. Zeusowi. 
16. Wczoraj, dziś, jutro.
17. Nie! Przecież nie umie mówić.
18. Są trzy osoby- babcia, jej córka i wnuczka. 
Babcia jest matką swojej córki, a jej córka jest 
matką wnuczki.
19. Oba ważą tyle samo, kilogram.
20. Tajemnica.

Zbliża się już koniec roku szkolnego! Hurra!!!  Zanim jednak zatopimy się w błogim odpoczynku, chcielibyśmy  
przedstawić się Wam i podziękować za aktywne zaglądanie na strony naszego „Szkolminka”. To dla nas ważne 
– tworzymy go dla Was i dzięki Wam nasza praca ma sens. Chcemy być wiarygodni – nie możemy więc być 
anonimowi. Poznajcie nas!!! I do zobaczenia w następnych numerach gazetki – już po wakacjach!

Nazywam się Gabrysia Drabik. 
Chodzę do klasy 4c. Bardzo lubię 
dowcipy i zwierzęta, a najbardziej 
psy .Interesuje mnie taniec, śpiew 
i żużel. Marzę o dalekich podró-
żach i o szczeniaczku.

Nazywam się Hania Puderecka  i 
jestem uczennicą klasy 7.
Lubię chodzić po górach i uczyć się 
języków obcych. Uwielbiam koty, a 
w wolnym czasie czytam książki.

Nazywam się Ania Złotnik i chodzę do klasy 4b. Jestem jedynaczką, ale za to mam swoją pupilkę - 
żółciutką papużkę, która wabi się Lotek. W wolnym czasie uwielbiam tańczyć, słuchać muzyki i oglądać 
programy o tematyce historycznej. Moim ulubionym przedmiotem jest język angielski i w przyszłości z 
pewnością będę rozwijać znajomość tego języka. Nigdy się nie poddaję, zawsze dążę do celu, nawet w 
trudnych sytuacjach! Myślę, że jestem spokojną, otwartą i szczerą osobą. Lubię otaczać się ciekawymi 
ludźmi. Praca w gazetce szkolnej daje mi wiele radości, satysfakcji i cieszę się, że mogę podzielić się z 
Wami moją wiedzą i przemyśleniami.

Nazywam się Hania i jestem uczennicą klasy 7B. W wolnym czasie często 
słucham muzyki, głównie tej z lat 90 i 00. Moim ulubionym zespołem jest 
Queen z jego wykonawcą Freddiem Mercury, których twórczość podziwiam. 
Oprócz tego lubię czytać, rysować i szydełkować, popijając ciepłą herbatkę. 
Jestem również harcerką. Dużą część mojego życia zajmuje nauka, ponieważ 
jednym z moich marzeń jest dostanie się do dobrego liceum, a później na 
studia architektoniczne. 

Nazywam się Michał Filip. Mam 10 lat. Jestem 
uczniem klasy 4c. Interesuję się sportem, przyrodą, matematy-
ką i językiem angielskim. Bardzo lubię grać w piłkę nożną i jeść 
lody - najbardziej smakuje mi sorbet mango. Marzę o zostaniu w 

przyszłości sławnym piłkarzem i dobrym człowiekiem

Nazywam się Nikola i mam 13 lat. Kocham muzykę z lat 80 i 90,  
zwierzęta i wieczorne spacery, lubię także śpiewać. Moim hobby 
jest gotowanie – ulubioną potrawą jest spaghetti. Po zajęciach 
szkolnych pracuję i pomagam w gospodarstwie .

Na imię mam Ola i po wakacjach pójdę do 8 klasy . W wol-
nym czasie  lubię czytać  i oglądać YouTube. W gry zbytnio nie 
gram, ale raz na jakiś czas zdarzy się. Moją życiową miłością 
jest harcerstwo i choć nie wiem zbytnio, co tam robię, to jest 
fajnie. A najlepsze żelki to te owocowe  z jarmarku pod Bramą 

Krakowską i nie zmienicie mojego zdania.

Mam na imię  Zosia i chodzę do szóstej klasy. Uwielbiam sport,  
a szczególnie akrobatykę powietrzną. Poza tym kocham czytać 
książki oraz bawić się z moim psem. Moim marzeniem jest skok 
na bungee i ze z spadochronu, ponieważ uwielbiam adrenalinę.


