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PRZYJEMNEJ LEKTURY! 

Drodzy czytelnicy, 
powitaliśmy w marcu wiosnę! Od razu 
widać efekty jej dobrego działania na nas 
wszystkich – uczniowie coraz bardziej 
kreatywnie spędzają czas w szkole, choćby 
organizując tematyczne dni, np. hit tego 
miesiąca – Dzień bez plecaka. Wszyscy  
(i uczniowie, i nauczyciele, i rodzice) z dużą 
energią przygotowują się do niezwykle 
ważnego wydarzenia – XX Koncertu 
Charytatywnego „Trochę słońca”. Próby 
trwają, emocje sięgają zenitu, a efekty 
naszych wspólnych działań będzie można 
zobaczyć na scenie 3 kwietnia o godz. 
17.00. Zapraszamy na koncert, na pewno 
opiszemy to wydarzenie w kolejnym 
numerze gazetki. W najbliższym czasie 
życzymy wszystkim „trochę słońca” i 
oczywiście przyjemnego czytania gazetki! 

Wasze cenzorki 
Agnieszka Kożuchowska 

Izabela Saganowska 

STOPKA REDAKCYJNA: 
- dziennikarze z kl. 7b – Gabriela 
Antonkiewicz, Zuzia Bała, Patrycja 
Maciejewska, Mateusz Jedliński, Alicja 
Końska, Emilia Piętka 
- dziennikarze z kl. 8c – Helena Kulma, 
Łucja Czyżewska, Michalina Gąsior, Marta 
Szymońska. Weronika Kruk, Paula Rosołek 
Julia Malinowska, Martyna Kopacz, 

- dziennikarze z kl. 8d - Roksana 
Adamiec, Oliwia Frydrychewicz, Kinga 
Trójczak, Magdalena Gągol 
- dziennikarze z kl. 8e – Julia Bakuła, 
Natasza Brzozowska, Maja Bezłada  
Martyna Kozłowska, Nikola Subocz 

- okładka – Joanna Luba z 7b  
- współpraca – p. Bożena Sawczuk 
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REKOLEKCJE – TRZY WAŻNE DNI 

 

Przez ostatnie dwa lata rekolekcje wyglądały inaczej niż przed pandemią. 
Uczniowie po tej dwuletniej przerwie ponownie mają możliwość poświęcenia 
trzech dni na przygotowanie się duchowe do zbliżających się Świąt 
Wielkanocnych. W parafii Narodzenia Najświętszej Marii Panny (czyli naszej 
szkolnej parafii) rekolekcje są w dniach 28-30 marca i w naszej szkole są to dni bez 
zajęć lekcyjnych. 

Cel rekolekcji? 
Dla uczniów wierzących rekolekcje to czas przygotowań do Świąt 
Zmartwychwstania Pańskiego. To także czas modlitwy oraz spowiedzi. Z założenia 
rekolekcje pozwalają nam łatwiej odnaleźć drogę do Boga, a również pomagają 
wyjść z duchowego kryzysu. Są one czasem, w którym dostaje się szansę 
nawrócenia i zmiany myślenia.  Rozpoczynają się niedzielną mszą ze specjalnym 
kazaniem rekolekcyjnym, a później przez trzy dni dzieci i młodzież są zapraszane 
na specjalne nauki dostosowane do ich wieku. 

Czas modlitwy czy czas wolny? 
Podpytałyśmy osoby z naszej szkoły, czy trzy dni rekolekcji potraktują  jako czas 
wolny, bez lekcji, czy jako dni przeznaczone na religijne skupienie. Odpowiedzi 
były różne  - dla pewnej grupy będzie to czas przygotowania się do Wielkanocy, 
ale duża część uczniów zamierza po prostu odpocząć. Oczywiście udział  
w rekolekcjach nie jest obowiązkowy. Z nauk przedświątecznych skorzystają ci, 
którzy zechcą.  
Mamy wolną wolę, więc możemy zdecydować, co dla nas jest ważniejsze.  

Oliwia Frydrychewicz i Roksana Adamiec 8d 
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CHEMICZKA MARZĄCA O PODRÓŻOWANIU  
W II semestrze w szkole pojawiła się nowa nauczycielka 

chemii - pani Nina Ostrowska. Zmiana nauczyciela nas 

trochę zaskoczyła, ale kilka tygodni współpracy 

wystarczyło, by się polubić. Poprosiłam panią Ostrowską  

o udzielenie mi wywiadu, byśmy mogli lepiej ją poznać. 

(Gabrysia Antonkiewicz, 7b): Dlaczego została pani 

nauczycielką? 

(p. Nina Ostrowska): Zostałam nauczycielką zupełnie z 

przypadku, nigdy tego nie planowałam. 

(GA): Jak długo wykonuje pani ten zawód?  

(p.NO): Pracuję w tym zawodzie już 12 lat, wcześniej uczyłam w gimnazjum, 

które zostało przekształcone w Szkołę Podstawową nr 3. 

(GA): Jaki jest według Pani najtrudniejsze zagadnienie z chemii? 

(p.NO): Wydaje mi się, że najtrudniejszym tematem jest chemia kwantowa. 

(GA): Dlaczego uczy Pani akurat chemii? 

(p.NO): Zawsze lubiłam eksperymentować, a do tego chemia mnie bardzo 

fascynowała. 

(GA): Jaki jest Pani wymarzony kierunek podróży? 

(p.NO): Najbardziej chciałabym zwiedzić Australię. 

(GA): O jakim zawodzie marzyła Pani w dzieciństwie i o czym Pani dziś marzy? 

(p.NO): Chciałam być stomatologiem, a teraz moim największym marzeniem są 

dalsze podróże. 

(GA): Jakie kwiaty Pani lubi? 

(p.NO): Róże. 

(GA): Czy ma Pani jakieś ulubione zwierzę? 

(p.NO): To pies, chyba tylko go tolerowałabym w domu. 

(GA): Jaka jest Pani lubiona książka i ulubiony film? 

(p.NO): Moją ulubioną książką jest „Kasztanowy ludzik”, nie mam jakiegoś 

ulubionego filmu. 

(GA): Dziękuję za rozmowę. 
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ŚPIEW SŁOWIKA W URODZINY… 

                                     
                  Sławomir Rybiński                                        Kacper Tomasiuk 
           (nauczyciel fizyki i chemii)                                  (uczeń klasy 8D)  
 

Chemia VS fizyka I TO, I TO CHEMIA 

Ulubiony wiosenny zapach ZAPACH KONWALII NIE WIEM 

Hiacynt VS przebiśnieg PRZEBIŚNIEG HIACYNT 

Najłatwiejszy temat z chemii TAKI NIE ISTNIEJE DYSOCJACJA SOLI 

Najciekawsze doświadczenie 
chemiczne 

OTRZYMYWANIE 
WODORU W DUŻYCH 
ILOŚCIACH I EKSPLOZJE 

DOŚWIADCZENIE Z 
WODĄ WAPIENNĄ 

Jakie jest najciekawsze zwierzę 
Pana/Twoim zdaniem? 

SZOP PRACZ PAPUGA 

Co według Pana/Ciebie jest 
pierwszą oznaką wiosny? 

ŚPIEW SKOWRONKA MOJE URODZINY 
 

Piosenka, która kojarzy się  
z wiosną 

„MAJÓWKA” NIE WIEM 

Ulubione wiosenne jedzenia RZODKIEWKA WIOSENNE ŻELKI 

                                                                    Julia Malinowska i Marta Szymońska 8c 
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KONSEKWENCJA I UPÓR – PRZEPIS NA SUKCES 
10 marca klasy 7a oraz 7b były w Bibliotece Miejskiej na spotkaniu z pisarzem, panem 
Tomaszem Sobanią. Ma on 23 lata. Napisał i wydał już trzy książki. Pisarz podzielił się 
ze słuchaczami swoją historią, pokazał przede wszystkim, że każdy może osiągnąć 
sukces, jeśli tylko bardzo konsekwentnie będzie dążył do wybranego celu. 

Tomasz Sobania zaczął pisać książki w wieku 13 
lat. Kiedy pisał druga książkę, zrozumiał, że 
żeby spełnić marzenia, trzeba być wytrwałym. 
Może od razu nasunąć się pytanie, jak pan 
Tomasz (kiedy był w naszym wieku) pisał 
książki, skoro wtedy chodził do szkoły, miał 
lekcje, sprawdziany i takie obowiązki, jak my 
teraz. Rozwiązaniem było wcześniejsze 
wstawanie i pisanie oraz od razu po szkole, 
zamiast odpoczynku. Dowiedzieliśmy się także, 

że pisarz, gdy skończy pisać książkę, musi zgłosić się do jakiegoś wydawnictwa. Zanim 
to nastąpiło, pan Sobania przeczytał swój tekst 8 razy, za każdym razem coś 
udoskonalał, a dopiero później wysłał książkę do różnych wydawnictw. Okazało się, 
że wydawnictwa niechętnie publikują dzieła nieznanych pisarzy, więc pan Sobania 
musiał zapłacić połowę pieniędzy za wydanie książki, ponieważ wydawnictwo nie było 
pewne, czy ktoś będzie chciał przeczytać książkę napisaną przez Tomasza Sobanię. W 
przypadku pierwszej książki była to kwota 6600zł. W takich momentach trzeba być 
kreatywnym. Książki rozwijają wyobraźnię, a dzięki temu jest się kreatywnym... Pan 
Tomasz Sobania poradził sobie z wyzwaniem, zorganizował publiczną zbiórkę, 
niestety z nią nie wyszło, autor – jak sam powiedział – zderzył się ze ścianą. Pisarz 
pokazał uczniom, że w takim momencie wiele osób by się poddało, ale on postanowił 
zawalczyć o swój sukces i… ostatecznie udało mu się doprowadzić do wydania książki. 
Gdy książka była już gotowa, okazało się, że jest na tyle dobra, że pan Sobania jako 
młody autor zaczął być zapraszany do  telewizji, mógł też osobiście wręczyć swoją 
książkę pani prezydentowej oraz dostał prezent od Roberta Lewandowskiego. Trzeba 
pamiętać, że nie zawsze dobrze jest tak od razu dostawać to, o czym się marzy, bo to 
rozleniwia. Natomiast na pewno warto dążyć do realizacji swoich celów. 
Podczas spotkania dowiedzieliśmy się, że – oprócz pisania – pan Sobania na jeszcze 
inne pasje. Bardzo lubi języki obce i uwielbia biegać. Robi to profesjonalnie - przebiegł 
jak na razie z Częstochowy do Rzymu, z Tatr nad Morze Bałtyckie. Ma w głowie kolejne 
pomysły na ciekawe trasy do przebiegnięcia. 
Spotkanie w bibliotece pokazało nam, że można pokonać przeszkody i zrealizować 
marzenia, ale nie uda się to bez pracy, uporu i konsekwencji w działaniu. 

                                                                                Zuzanna Bała i Mateusz Jedliński kl. 7b 
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NIEZAWODNE „METRO” 
W marcu aż 5 klas (7b, 7c, 7d, 8d i 8e) z naszej szkoły obejrzało musical pod 
tytułem “Metro” w Teatrze “Buffo” w Warszawie. Fenomen tego przedstawienia 
polega na tym, że jest ono wystawiane na scenie od ponad 30 lat! Prapremierowy 
pokaz „Metra” był 30 stycznia 1991 w Teatrze Dramatycznym w Warszawie. 
„Metro” było wystawiane też Minskoff Theatre na Broadwayu. Od 1997 spektakl 
można oglądać w Teatrze Buffo. Sukces musical zawdzięcza artystycznemu 
duetowi: reżysera Janusza Józefowicza i kompozytora – Janusza Stokłosy. Historia 
opowiedziana w przedstawieniu jest ponadczasowa - musical ten opowiada o 
grupie młodych ludzi, artystów szukających szczęścia w życiu, o marzeniach i 
miłości. Na castingu nie zostają zauważeni, co rujnuje ich plany i cele. Dostają 
przykrą wiadomość, że się nie dostali. Później muszą dokonać wyboru  - robić 
karierę i zarabiać pieniądze, czy raczej pozostać wiernym swoim wartościom?  

Mimo że spektakl jest na 
deskach teatru od 30 lat 
wykorzystane w nim 
rozwiązania sceniczne 
zachwycają widzów. 
Podobały nam się sceny z 
laserami, sceny z 
wykorzystanie świateł 

stroboskopowych, 
występy akrobatyczne i 
taneczne aktorów. 

Muzyka też – jak się okazuje – podoba się także współczesnym widzom, 
najczęściej młodzieży oglądającej musical. Wielu naszych rodziców oglądało w 
przeszłości to przedstawienie i też zachwycali się tymi rozwiązaniami scenicznymi.  
Chcemy też zaznaczyć, że przez te wszystkie lata w „Metrze” wystąpiło wielu 
znanych artystów, dla części z nich występ w „Metrze” był początkiem kariery. Być 
może kojarzycie tych artystów, którzy grali i śpiewali w „Metrze”? Oto kilkoro z 
nich: Robert Janowski, Katarzyna Skrzynecka, Edyta Górniak, Michał Milowicz, 
Barbara Melzer, Dariusz Kordek, Natasza Urbańska, Monika Ambroziak, Katarzyna 
Groniec.  
Jeśli Wasze klasy nie wybrały się jeszcze na „Metro”, to zdecydowanie zachęcamy 
do wybrania się na ten musical i obejrzenia historii pewnej romantycznej miłości 
(ale nie macie co liczyć na happy end).  

 Oliwia Frydrychewicz i Roksana Adamiec 8d 
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WIERSZE o MIŃSKU 
Uczennice z naszej szkoły wzięły udział w miejskim konkursie na wiersz o Mińsku 
Mazowieckim organizowanym z okazji 600-lecia nadania praw miejskich naszemu 
miastu. Swoje wiersze napisały – Martyna Kozłowska z 8e, Julia Malinowska i Tatiana 
Aniśko z 8c oraz Zosia Gągol i Natalia Dabrowska z 7c. Miło nam zakomunikować, że 
utworowi JULII MALINOWSKIEJ jury przyznało II miejsce w kategorii młodzieży w 
wieku 10-14 lat. Oto nagrodzony wiersz: 

Moje miasto 
Mińsk Mazowiecki moje miasto rodzinne, 

Jest piękne jak żadne inne. 
Historię ma bogatą, 600-letnią, 

Do przeniesienia na karty powieści świetną. 
Nad rzeką Srebrną jest położone, 

Niewiele od stolicy oddalone. 
W samym centrum park usytuowany, 

Słynny Pałac – Dernałowiczów dobytek. 
W moim mieście jest wszystko, czego potrzebuję, 

Szkoła, kino, basen, w którym nurkuję. 
Znam największe jego tajemnice, 

Których wszystkich sama nie zliczę. 
Mój Mińsk znany jest wszędzie, 

Podoba się każdemu, kto tu przybędzie. 
Mamy ładne skwery i deptak spacerowy, 

Mój Mińsk jest zadbany i kolorowy. 
Tu jest moja rodzina i przyjaciele, 

I miejsc do wspólnych spotkań wiele. 
Porządku pilnuje rycerz w srebrnej zbroi, 

A niedaleko niego Anna Mińska stoi. 
Każdego, kto do parku zmierza, wita jej postać, 

Wszyscy zdumieni jej osobą chcą tu zostać. 
Mińsk Mazowiecki to miasto kultur wielu, 
Zapraszam Cię tu do nas, mój przyjacielu. 

Festiwal 4M co roku organizujemy, 
Twórczość Piotra Skrzyneckiego celebrujemy. 

Mamy najstarszą sosnę, zwie się Wszebora 
I Janka Himilsbacha znanego aktora. 

Kocham moje miasto jedyne, rodzinne, 
Dla mnie bezcenne, dla innych gościnne. 
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2 kwietnia obchodzimy Światowy 

Dzień Autyzmu. Na całym świecie, ale 

i w naszej szkole wspieramy osoby z 

autyzmem i właśnie dlatego jest to 

wyjątkowy dzień dla naszej placówki. Aby dowiedzieć się czegoś więcej na temat 

autyzmu, postanowiłam zadać kilka pytań pani Marzenie Grzyb – jednej z nauczycielek 

wspomagających, które współpracują m. in. z uczniami autystycznymi w naszej szkole. 

[Patrycja Maciejewska]: Czym jest autyzm? 

[pani Marzena Grzyb]: Autyzm to zaburzenie rozwojowe, dotykające człowieka w 

niemal każdej sferze jego rozwoju, najbardziej sfer: społecznej, emocjonalnej, 

komunikacyjnej oraz świata zmysłów. 

[PM]: Czy w naszej szkole uczą się osoby z autyzmem? 

[p. MG]: Tak, takie osoby uczą się od zerówki do klasy 7 i najczęściej mają najlżejszą 

postać autyzmu, jaką jest zespół Aspergera (nazwa pochodzi od nazwiska lekarza, 

który po raz pierwszy napisał o tej formie autyzmu – Hansa Aspergera). 

[PM]: Jak nasza szkoła wspiera osoby z autyzmem 2 kwietnia i co każdy z nas  może 

zrobić, by takie osoby wesprzeć? 

[p. MG]: Przede wszystkim chcemy uświadomić innym, że są takie osoby w naszym 

otoczeniu oraz że oni postrzegają świat inaczej niż my, co nie oznacza, że gorzej. Aby 

wesprzeć takie osoby 2 kwietnia, możemy ubrać się na niebiesko (niekoniecznie 

całkowicie, wystarczy jakiś jeden element), możemy również zaświecić coś na 

niebiesko tzn. zapalić niebieską lampkę/świeczkę na parapecie lub podświetlić 

budynek na niebiesko. Do tej pory nasza szkoła organizowała „Rajd na niebiesko” pod 

hasłem „Wkręceni na niebiesko dla autyzmu”, lecz oprócz tego robimy również 

gazetki poświęcone funkcjonowaniu osób z autyzmem. Dla różnych klas 

przygotowujemy godziny wychowawcze poświęcone różnego rodzaju filmom, 

tekstom oraz artykułom dotycząym autyzmu. W szkole były też organizowane 

warsztaty teoretyczne pod hasłem „Jak osoba z autyzmem postrzega świat?”. 

Jak widać, nasza szkoła (i w poprzednich latach i w tym roku) stara się o to, by jej 

uczniowie zdawali sobie sprawę z tego, że autyzm NIE JEST CHOROBĄ i rozumieli, że 

ludzie z tym schorzeniem postrzegają świat inaczej niż my, co wcale nie oznacza, 

że gorzej. To co – w sobotę na niebiesko? 

Patrycja Maciejewska, 7b 
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WIOSNA, WIOSNA – ACH TO TY! 
W 2022 roku wiosnę zaczynamy w niedzielę 20 
marca, a będzie ona trwała do 21 czerwca. Jest to 
czas, kiedy pojawia się wiele nowych roślin, z 
zimowego snu budzą się owady i zwierzęta. Polska 
ma też różne tradycje związane z wiosną, jedną z 
nich jest obrzęd topienia marzanny. Wszędzie 
wygląda podobnie – jest kukłą ze słomy, ubraną w 
łachmany lub lokalny strój ludowy. Najczęściej jest 
ona nadziana na kij, dzięki czemu łatwiej ją 
trzymać w górze. Ciekawostką jest fakt, że w 
niektórych miejscowościach marzannę zastępuje 
jej męski odpowiednik – Marzaniok. Topienie 
marzanny to jeden z niewielu starosłowiańskich obrzędów, który do dziś jest 
kultywowany,  choć w zależności od regionu – w różny sposób. Marzanna to 
według ludowych podań słowiańska bogini, która symbolizowała śmierć. 
Niektórzy uważali ją wręcz za demona. Kukłę owijano białym płótnem, zdobiono 
wstążkami i koralami. Tradycja nakazywała, aby orszak złożony z kukły i dzieci z 
zielonymi gałązkami jałowca w dłoniach, obszedł wszystkie domy we wsi. Po 
drodze podtapiano marzannę w każdej wodzie. Wieczorem kukłę przejmowała 
młodzież. W świetle zapalonych gałązek jałowca wyprowadzano marzannę ze wsi, 
podpalano i wrzucano do wody. Z topieniem marzanny, również obecnie, 
związane są różne przesądy: nie wolno dotknąć pływającej w wodzie kukły, bo 
grozi to uschnięciem ręki, obejrzenie się za siebie w drodze powrotnej może 
spowodować chorobę, a potknięcie i upadek – śmierć w ciągu najbliższego roku. 

W naszej szkole dzieci z kl. 1-3 również 
przygotowały swoją marzannę i w ten 
sposób podtrzymały tę powszechnie 
znaną tradycję. Poza tym wielu 
młodszych uczniów tego dnia ubrało 
się bardzo wiosennie, dominowały 
żółte i zielone ubrania, dzieci miały na 
sobie kwiaty. Pogoda też dopisała, 
więc w szkole zrobiło się bardzo 
wiosennie i kolorowo. I niech tak 
będzie jak najdłużej! 

Maja Bezłada, 8e 



NR 7/186 

 

11 

QUIZ O WIOŚNIE! 
21 marca postanowiłyśmy 
sprawdzić wiedzę na 
temat wiosny. Z tego 
powodu przeszłyśmy po 
niektórych klasach i 
przepytałyśmy uczniów 
na temat ich wiedzy o tej 
porze roku. Oto pytania, 
jakie im zadałyśmy oraz 
wyniki: 

1. Kiedy zaczyna się kalendarzowa wiosna? – 21 marca 
Poprawnie odpowiedziały klasy: 8d, 7e, 8a, 8b, 7a, 7d oraz 7c. 

2. Jakie są nazwy wiosennych miesięcy? – Marzec, kwiecień, maj i czerwiec 
Poprawnie odpowiedziały klasy: 8d, 7e, 8b, 7a, 7d oraz 7c. 

3. Ile wiosną trwa dzień? – Dłużej niż noc 
Poprawnie odpowiedziały klasy: 8d, 7e, 8a, 8b, 7a, 7d oraz 7c. 

4. Który ptak nie kojarzy się z wiosną? – Jastrząb  
Poprawnie odpowiedziały klasy: 8d, 7e, 8a, 8b, 7d oraz 7c. 

5. Które zwierzęta budzą się na wiosnę? – Niedźwiedzie  
Poprawnie odpowiedziały klasy: 8d, 7e, 8b oraz 7a. 

6. Po jakiej porze roku występuje wiosna? – Zimie   
Poprawnie odpowiedziały klasy:8d, 7e, 8a, 8b, 7a, 7d oraz 7c.  

7. Kogo się pali lub topi na początek wiosny? – Marzannę  
Poprawnie odpowiedziały klasy: 8d, 7e, 8a, 8b, 7a, 7d oraz 7c. 

8. Jakie święta nie występują w Polsce wiosną? – Boże Narodzenie   
Poprawnie odpowiedziały klasy: 8d, 7e, 8a, 8b, 7a, 7d oraz 7c. 

9. Kiedy kończy się kalendarzowa wiosna? – 22 czerwca 
Poprawnie odpowiedziały klasy: 8d, 7e, 8a, 8b, 7a, 7d oraz 7c. 
 
Sporo wiemy o wiośnie. Teraz przyszedł czas, by cieszyć się tą porą roku. Dni są 
dłuższe, rano coraz głośniej śpiewają ptaki, a słońce grzeje coraz mocniej i pozwala 
zostawić w szafie zimowe ubrania. Za chwilę drzewa się zazielenią, a w ogródkach 
zakwitną kwiaty. Niestety zaczynają się też pierwsze alergie, ale przynajmniej 
powietrze ma szansę być czystsze, bo kończy się zimowe palenie byle czym. 
Wiosna, wiosna, wiosna, ach to TY! 

Łucja Czyżewska i Helena Kulma 8c 
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WYWIAD Z WŁAŚCICIELKĄ KRÓLIKA 
Zapewne niektórzy z was marzą o zwierzątku 
domowym. Często o pisie lub o kocie, ale czy myśleliście 
kiedykolwiek o króliku? Jeśli tak, ten artykuł jest właśnie 
dla was, a jeśli nie - przeczytajcie, może dowiecie się 
czegoś więcej i akurat spodoba wam się opcja 
posiadania królika. W celu pokazania, jak to jest mieć 
takie zwierzątko, przeprowadziłam wywiad z 
właścicielką królika. 
[Natasza Brzozowska]: Jakiej rasy jest twój królik? 
[Maja Bezłada]: Mój królik, Rysio, jest rasy Mini Lop. 
[N.B.]: Czy wychowanie takiego królika jest trudne? 
[M.B.]: Myślę, że zależy to od samego królika, bo częścią wychowania jest 
oswojenie go. U niektórych może trwać dłużej, a u innych krócej. Akurat Rysio jest 
bardzo śmiały i nie miałam z tym problemu. Króliki korzystają z kuwety i trzeba je 
tego nauczyć. 

[N.B.]: Jak wygląda pielęgnacja królika? 
[M.B.]: Co 1/2 miesiące obcinam mu pazury, czeszę ok. raz 
w tygodniu (chyba że jest to czas linienia - wtedy nawet 
codziennie), co 3-6 miesięcy chodzę do weterynarza. 
[N.B.]: Co taki królik jada? 
[M.B.]: Cały czas powinien mieć świeżą wodę i siano. Je on 
też różne suszone oraz świeże  rośliny. Króliki muszą też 
ścierać zęby. Pomagają im w tym różne korzenie, kory i 
gałęzie.   
[N.B.]: Czy bawisz się ze swoim królikiem? W jaki sposób? 
[M.B.]: Oczywiście, ma on nawet swoje zabawki. Rysio 

posiada kule smakule - jest to piłka, do której wkładam jedzenie, które wypada, 
gdy zwierzę turla przedmiot. Druga zabawka to plaster pnia z dziurami, do których 
wkłada się kawałki jedzenia. Zadaniem królika jest odkrycie przysmaku. Rysio 
bardzo też lubi głaskanie i przytulanie.   
[N.B.]: Czy masz jakieś rady dla osób, które planują wychowywać królika?  
[M.B.]: Na pewno potrzeba dużo cierpliwości, trzeba zabrać rzeczy z powierzchni, 
na które królik może wskoczyć (nawet z biurka). Trzeba być przygotowanym na 
głośne tupanie i koniecznie schować wszystkie kable. 
[N.B.]: Dziękuję za rozmowę. 
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PLASTYCZNY TALENT W 7b 
W szkole można znaleźć wiele osób, które lubią malować, szkicować, rysować. 
Podczas klasowego pokazu talentów w kl. 7b Asia Luba pokazała koleżankom i 
kolegom oraz nauczycielom swoje dzieła plastyczne. Asia maluje na wybitnym 
poziomie. O swojej pasji Asia opowiedziała Zuzi Bale z 7b.   
Zuzia Bała [ZB]: W jakim wieku zaczęłaś rysować/malować tak bardziej 
świadomie i profesjonalnie?  
Asia Luba [AL]: Rysowałam zawsze, odkąd pamiętam i nadal chętnie to robię, 
chociaż rok temu bardziej zainteresowałam się malarstwem.  

[ZB]: Wolisz rysować, szkicować, 
malować farbami czy robisz to w 
jakimś programie graficznym?   
[AL.]: Wolę malować farbami, ze 
względu na to, że da się nimi łatwo 
korygować błędy w trakcie pracy i nie 
muszę zaczynać obrazu od nowa, jeśli 
coś mi się w nim nie spodoba. Ostatnio 
myślałam też nad tworzeniem prac w 

programach graficznych.   
[ZB]: Czy myślisz o tym, że jak staniesz się dorosła, dalej będziesz zajmować się 
malowaniem i zostaniesz malarką, czy chciałabyś jednak robić coś innego?   
[AL.]: Nie jestem pewna. Rozważam różne opcje i prawdopodobnie malarstwo 
zostanie moim hobby, a nie czymś, co stanie się źródłem utrzymania.  
[ZB]: Czy codziennie znajdujesz czas na rozwijanie swoich umiejętności 
plastycznych, czy raczej robisz to rzadziej, kiedy masz wolną chwilę?   
[AL.]: Mój czas przeznaczony na rozwijanie umiejętności plastycznych zależy 
głównie od tego, czy mam wolną chwilę i chęci do tworzenia czegoś. Podchodzę 
do tego elastycznie.  
[ZB]: Chciałabyś kiedyś przeznaczyć swoje prace na jakiś cel charytatywny?   
[AL]: Jeszcze o tym nie myślałam, ale gdyby była potrzeba lub ktoś by mnie 
poprosił o udział w jakiejś charytatywnej aukcji, rozważyłabym to.  
[ZB]: Jeśli coś ci nie wyjdzie, to zaczynasz od nowa rysować, czy starasz się to 
naprawić?   
[AL]: Gdy zauważę jakieś pomyłki lub coś mi nie wychodzi, zwykle staram się je 
naprawić, ponieważ nie lubię zaczynać prac od nowa i często widzę możliwość ich 
naprawienia, niezależnie od tego, na jakim etapie jestem.  
[ZB]: Dziękuję za rozmowę. Życzę ci mnóstwa czasu na rozwijanie pasji. 
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NO BACKPACK DAY (DZIEŃ BEZ PLECAKA) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

17 marca w naszej szkole odbył się z inicjatywy samorządu uczniowskiego “No 
backpack day”.Jest to znana akcja na Tik Toku. Jej zasada jest prosta. Uczniowie 
zamiast zwykłych plecaków przynoszą coś innego, w co można włożyć książki. 
Wyobraźnia nie zna granic, co świetnie zaprezentowała młodzież. Przybory 
szkolne zapakowali, m.in. w koszykach na zakupy, chlebaku, tosterze, walizkach, 
wózku dla dzieci, dziecięcych samochodzikach, garnkach, poduszkach, deskorolce 
i wielu innych. Dzień ten cieszył się bardzo dużym odzewem, wielu uczniów 
postanowiło się wspólnie pobawić. Ten wyjątkowy 
czwartek przyniósł ze sobą wiele radości i 
kreatywności. Na stronie szkoły, na szkolnym 
facebooku można obejrzeć filmik przygotowany 
przez Michalinę Gąsior z 8c, na którym widać, że 
uczniowie tego dnia naprawdę świetnie się bawili. 
Zapraszamy do obejrzenia tylko niektórych 
uczniowskich pomysłów. 
P.S Przepraszamy wszystkie Żabki, z których 
pożyczono koszyki ;) 
 
Michalina Gąsior, 
Weronika Kruk 8c 
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DZIEŃ BEZ PLECAKA – FOTOREPORTAŻ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Julia Bakuła, 8e 
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DRUGIE ŻYCIE UBRAŃ 
Co zrobić z ubraniami, których nie 
potrzebujemy? Każdy z nas ma w swojej 
garderobie rzeczy, których już nie 
potrzebuje. Co zrobić z takimi ubraniami? 
Możemy pozbyć się ich na dobre lub 
podarować im nowe życie. Poniżej zostało 
wymienionych kilka ciekawych pomysłów, 
jak to zrobić.  
 
1. Sprzedać lub wymienić online  
Ubrania, które są w dobrym stanie, możesz 
z powodzeniem sprzedać albo wymienić 

przez internet. W takiej sytuacji przydatne mogą okazać się aplikacje lub strony 
internetowe takie jak: Vinted, Facebook Marketplace lub OLX.pl.  
2. Przekazać do recyklingu  
Odzież, która nie nadaje się już do noszenia, możesz oddać w miejsca, w których 
przyjmują tekstylia, by je przetworzyć. Więc zanim wyrzucisz ubranie, warto 
zobaczyć, czy firma tego typu działa w twojej okolicy.  
3. Oddać za darmo  
Świetnym pomysłem jest oddanie ubrań w dobrym stanie, które są na Ciebie za 
małe lub przestały się Tobie podobać. Można podarować je przyjaciółce lub 
przekazać do instytucji charytatywnej.  
4. Przerobić  
Jeśli masz w sobie trochę kreatywności, z pewnością jesteś w stanie wyczarować 
coś z “niczego”. W internecie znajdziesz wiele poradników DIY, które mogą być 
wspaniałym źródłem inspiracji.  
5. Wrzucić do kontenera  
Jednym z najłatwiejszych rozwiązań jest wrzucenie odzieży do kontenera PCK 
(Polskiego Czerwonego Krzyża). Część zebranych w nich tekstyliów bezpośrednio 
trafia do potrzebujących, reszta jest przekazywana firmom recyklingowym, które 
dzielą się zyskiem z PCK.  
6. Przekazać do schroniska  
Czasem zimową odzież można również oddać do schronisk dla zwierząt bądź 
przekazać na czyściwa. 

Martyna Kopacz 8c 
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KONTAKTY, RELACJE, PRZYJAŹNIE? 
W obecnych czasach, w których rządzą social media, bardzo często wspomina się 
o internetowych przyjaźniach. Mówi się, że przez internet łatwiej nawiązać z kimś 
relację. Ale czy to już przyjaźń? Jak się zachować 
podczas pierwszych spotkań? Jakich tematów 
unikać, a jakie rozwijać i kontynuować jak 
najdłużej? Zaraz się wszystkiego dowiecie ;). 
Czym właściwie jest przyjaźń internetowa? 
Przyjacielem nie nazwiemy kogoś, z kim pisaliśmy 2 
razy przez przypadek, ale jeśli nasza znajomość 
trwa już dość długo, rozwija się coraz bardziej, 
sprawia nam radość, planujemy spotkania, to jest coraz bliżej do przyjaźni. Mimo 
to wiele osób nie traktuje takiej znajomości poważnie. Przyjacielem są w stanie 
nazwać tylko osobę, z którą łączy ich coś więcej niż komputer czy smartfon.  
Przyjaciół i znajomych możemy poznać w każdej sytuacji. Internetowa przyjaźń  
też istnieje. Często może okazać się lepszą i bardziej prawdziwą przyjaźnią od tej 
“tradycyjnej”, jednak tylko wtedy, gdy obu osobom tak samo na niej zależy. O taką 
przyjaźń trzeba dbać wyjątkowo mocno, ponieważ nie mamy bezpośredniego 
kontaktu na co dzień. 
WSKAZÓWKI: Raczej większość z nas stresuje się przed pierwszym spotkaniem z 
nowo poznaną osobą (w realnym świecie i w tym wirtualnym). Zastanawiamy się, 
o czym mamy rozmawiać, aby nie było niezręcznej ciszy. Często jest to sporym 
problemem, bo przecież nie znamy dobrze tej drugiej osoby i nie wiemy, czym się 
interesuje. Właśnie dlatego warto wcześniej zapytać, czym lubi się zajmować albo 
o czym lubi rozmawiać. Taki krótki “wywiad” może później podczas spotkań 
bardzo się przydać. Radzimy unikać tematów o pogodzie, bo to znak, że nie 
wiemy, co mówić. Może lepiej zapytać np. o plany na przyszłość. Gdy osoba 
zacznie nam o nich opowiadać, łatwo będzie wywnioskować, czym się interesuje.  
Jeśli chcecie, aby rozmowa trwała jak najdłużej, warto słuchać osoby mówiącej, 
nie przerywać jej, skupiać się na tym, co to druga osoba ma do powiedzenia. Jeśli 
chcemy, aby nasza znajomość z daną osobą trwała, spróbujmy się jak najlepiej 
poznać, pomagajmy, wspierajmy w trudnych chwilach i cieszmy się z tych 
radosnych.  
To, co do tej pory napisałyśmy na temat przyjaźni, jest istotne, ale najważniejsze 
jest bycie sobą, nie udawajmy kogoś, kim nie jesteśmy, bo jeśli ktoś ma nas 
polubić, to za to, kim jesteśmy, a nie kogo udajemy.  

Magdalena Gągol Kinga Trójczak, 8d 
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WODA ZDROWIA DODA! 
WODA znana z lekcji p. Rybińskiego jako H2O jest nie tylko związkiem 
chemicznym, ale też niezbędnym dla nas napojem, bez którego życie nie byłoby 
możliwe. Woda stanowi istotny składnik odżywczy dla każdej komórki organizmu 
i jest jednym z podstawowych materiałów budulcowych. Przyczynia się do 
regulowania wewnętrznej temperatury ciała. Pomaga także w oczyszczaniu 
organizmu i wypłukiwaniu toksyn. Utrata płynów po wysiłku fizycznym osłabia 
nastrój, obniża zdolność koncentracji oraz przyczynia się do częstych bólów 
głowy.  Odwodnienie negatywnie wpływa także na wydolność fizyczną i zmniejsza 
wytrzymałość. 
Światowy Dzień Wody ———–——–———————–——————— 
22 marca na całym świecie obchodzi się Światowy Dzień Wody. Został on 
ustanowiony po to, aby każdego roku tego dnia wszyscy zastanowili się trochę 
bardziej niż zwykle, jak ważne jest mądre korzystanie z tych zasobów wody pitnej, 
które jeszcze mamy.  
Bilans wodny organizmu ———————————————————– 
Spożywanie odpowiedniej ilości wody pomaga uzupełnić niedobory, które tworzą 
się przez jej codzienne wydalanie. Kiedy naszemu organizmowi brakuje wody, 
uruchamia się reakcja pragnienia. Ważne jest jednak, aby nie czekać aż uruchomi 
się ta reakcja, tylko pić wodę regularnie. Aby bilans wodny utrzymywał się na 
pożądanym poziomie, wypijaj minimum 2 litry wody dziennie. 
Jak obliczyć bilans wodny organizmu?————————————— 
1) Jeśli chcesz poznać swoje zapotrzebowanie na wodę, przemnóż masę ciała 
przez 0,030. Przyjmuje się, że na 1 kilogram masy ciała, należy dostarczyć 
organizmowi 30 mililitrów wody. 
2)  Ile litrów wody dziennie należy pić? Na 1 spożytą kalorię, powinno się przyjąć 
1 mililitr wody. Jeśli w ciągu dnia spożywasz  2000 kalorii, powinieneś wypijać 
około 2 litrów wody.  
Ile wody należy pić? —————————————————————– 
Instytut Medycyny zaleca, by mężczyźni wypijali łącznie około 3 litrów płynów 
dziennie, a kobiety nieco ponad 2 litry. Jednak gdy temperatura na zewnątrz jest 
wysoka, należy spożywać jej jeszcze więcej, by nie dopuścić do udaru cieplnego. 
Podczas upałów wypijać przynajmniej 4 litry wody w ciągu doby.  
Zanieczyszczenia i braki wody ————————————————– 
W Polsce nie brakuje nam wody: jest w studniach i kranach. Wiele osób nie zdaje 
sobie sprawy, jakie to szczęście. Jednak w bardzo wielu krajach brakuje dostępu 
do wody pitnej. W naszym klimacie nie grożą nam katastrofalne susze, jednak w 
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niektórych miejscach Polski i w określonych porach roku wody może brakować. 
Zasoby wody w Polsce, przypadające na jednego mieszkańca, są mniejsze niż w 
krajach sąsiednich i znacznie niższe niż średnia w Europie. Drugim co do wielkości 
źródłem są wody podziemne, których jest tak dużo, że wystarczyłyby dla 
wszystkich, ale nie są rozmieszczone równomiernie. Ilość dostępnej wody pitnej 
stale zmniejsza się. Ogromnym problemem są także ludzie. To my przyczyniamy 
się do bardzo szkodliwego zanieczyszczenia wody. Zanieczyszczenia z rzek wraz z 
wodą spływają do mórz. To sprawia, że morza są coraz brudniejsze. Tak jest np. z 
naszym Bałtykiem, do którego wpływa około 250 rzek. Bałtyk jest jednym z 
najbardziej zanieczyszczonych mórz. Dzieje się tak dlatego, że stale napływają do 
niego zanieczyszczenia, podczas gdy jest on odcięty od oceanu i trudno mu 
„podzielić się” z oceanem swoimi zanieczyszczeniami.  
Oszczędzanie wody —————————————————————— 
Woda jest domem dla roślin oraz zwierząt i wszystkim na Ziemi jest potrzebna do 
picia. Ponieważ potrzebujemy jej coraz więcej, a dostępnej, czystej wody jest 
coraz mniej, trzeba ją szanować i używać jej mądrze. Zapasy wody są wspólne. To 
znaczy, że wszyscy jesteśmy ich właścicielami i możemy z nich korzystać, ale i 
musimy je chronić. Przez ostatnie 100 lat zużycie wody na świecie gwałtownie 
wzrosło. Nie tylko dlatego, że ludzi na Ziemi ciągle przybywa i jest ich teraz 7 razy 
więcej niż 100 lat temu. Rozwinął się też przemysł, a i każdy z nas zużywa jej coraz 
więcej. Dobra rada na koniec? Oszczędzajmy wodę!  

Nikola Subocz 8e 
***************************************************************** 

ULUBIONE ZIELONE JEDZENIE  
Marzec to wiosna, a skoro wiosna to kolor zielony. Co prawda drzewa się jeszcze 

nie zazieleniły, ale coraz więcej zieleni wokół – ubieramy się na zielono i możemy 

jeść na zielono. Z okazji pierwszych dni wiosny zapytałam kilku nauczycieli naszej 

szkoły o to, jaka jest ich ulubiona potrawa w koloru zielonego. Oto odpowiedzi: 

pani Joanna Sułek - szpinak w różnych formach przygotowania  

pani Katarzyna Wyszogrodzka - sałatka jarzynowa, ponieważ jest z groszkiem  

pani Agnieszka Kożuchowska - zupa krem z cukinii 

pani Marzena Grzyb - wszystko co ma groszek  

pan Sławomir Rybiński - sałata  

pan Artur Jankowski - ogórek  

pani Grażyna Olczak - Sałatka z brokułem  

Ala Końska, 7b  
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WIELKANOC ZA GRANICĄ 
Wielkanoc w tym roku przypada 
17 kwietnia. W chrześcijaństwie 
jest to dzień zmartwychwstania 
Pana Jezusa. Niektóre tradycje 
wielkanocne w Polsce różnią się 
od tych za granicą, np. święcenie 
pokarmu jest prawie nieznane w 
innych krajach. Jak świętują poza 
Polską?    
USA 
W USA Wielkanoc jest obchodzona tylko jednego dnia, w niedzielę wielkanocną. 
Rano odbywają się nabożeństwa wielkanocne. Amerykanie zazwyczaj śniadanie 
wielkanocne jedzą w restauracjach. Jednak bardziej znany jest obiad, lecz stół też 
nie jest bardzo zastawiony, kilka potraw, np. sałatka na bazie majonezu, pieczona 
szynka, jajka. Dzieci szukają pisanek, jajek czekoladowych lub  plastikowych, te 
drugie w środku mają jakieś smakołyki. Easter Egg Hunt (angielska nazwa tego 
święta) jest obchodzony także w szkołach, galeriach handlowych, w których dzieci 
rywalizują o koszyk pełen smakołyków. W USA znane są też parady wielkanocne. 
FRANCJA 
Francuzi zazwyczaj Wielkanoc spędzają z całą rodziną. We Francji najważniejszym 
posiłkiem Wielkiej Niedzieli jest obiad. Francuskie dzieci szukają czekoladowych 
jajek, które są chowane w całym domu i ogrodzie. W domach kładzie się na stole 
miseczkę z wodą, która jest poświęcona podczas liturgii Wielkiej Soboty. 
Najsłynniejszym świątecznym daniem we Francji jest foie gras (pasztet ze 
stłuszczonych wątróbek kaczych i gęsich).  
NIEMCY 
W Niemczech ozdabia się domy i ogrody. Jest wiele ciekawych gier dla dzieci, np. 
toczenie jajek z pagórków, bitwa na jajka, szukanie jajek schowanych przez 
zajączka. Na stole w  Niemczech podczas śniadania wielkanocnego musi znaleźć 
się zajączek z cukru lub czekolady i świece. Głównym daniem podczas śniadania 
jest pieczeń z barana, a na deser są babki drożdżowe. 
LITWA 
Na Litwie przed Wielką Niedzielą ubiera się choinkę wielkanocną. Tam nie maluje 
się jajek, tylko gotuje w różnych wywarach, a jajka są  zanurzane z siatkami o 
różnych wzorach. Jajka też zdobi się za pomocą wosku. Tak samo jak w Polsce w 
Wielką Sobotę chodzi się poświęcić święconki. Na Litwie stół wielkanocny jest 



NR 7/186 

 

21 

obfity, jest dużo dań, np. chłodnik litewski, cepeliny i przeróżne ciasta. Znaną 
zabawą wielkanocną jest toczenie jaj (kaczanie jaj), które polega na budzeniu 
węży (mieszkańców głębi ziemi). Gra odbywa się na podwórkach. Na Litwie dzieci 
także szukają  jajek i słodyczy. 
UKRAINA 
Na Ukrainie pisanki są bardzo ważną częścią Wielkanocy. Pisanki daje się jako 
prezent albo oznakę miłości. Są także wystawy pisanek. Na Ukrainie odbywają się 
też jarmarki wielkanocne, na których można kupić ozdoby i jedzenie. Po 
poświęceniu pokarmu, w niektórych miastach ludzie dzielą się pokarmem z 
osobami bezdomnymi, które zgromadziły się przed świątyniami. Obchodzi się też 
tam śmigusa-dyngusa, niektóre osoby wychodzą na ulicę z wiadrami wody i 
polewają każdego, kogo spotkają. Na Ukrainie na stołach na pewno znajdzie się 
Paska (słodkawy chleb drożdżowy). Bardzo ważną tradycją  są też Hrobki, 
mieszkańcy Ukrainy chodzą na groby swoich bliskich, by wspólnie z nimi 
biesiadować przy jedzeniu i piciu. 
SŁOWACJA 
Na Słowacji święcenie koszyczków odbywa się też w Niedzielę Wielkanocną. Je się 
tam obiad wielkanocny. Wielkanocnym daniem na Słowacji jest “baba”, czyli 
wytrawne ciasto zrobione z wędzonego mięsa, jajek, bułek, kiełbasy i ziół. Wzory 
pisanek na Słowacji są podobne do tych z Polski. Jedną z tradycji wielkanocnych 
jest lekkie “biczowanie” dziewczynek przez chłopców. Robią to za pomocą rózg z 
witek, które robią popołudniami.  
CZECHY  
W Czechach bardzo często ozdabia się domy. Przygotowuje się też świąteczne 
kartki i pisanki. W Wielkanoc na stołach zobaczymy jagnięcinę i królika. Jajka je się 
w Wielki Poniedziałek. Baranki nie są wykonane z cukru czy masła tylko z 
biszkoptu, który polewa się polewą cukrową. Na stole nie zabraknie też mazanca 
(słodka bułka na zakwasie) oraz ciastka boží milosti (faworki, ciastka bożej łaski). 
 

Jak widać, w różnych krajach są różne tradycje, 
ale niektóre się powtarzają. Jajka niemal; 
wszędzie są symbolem nowego życia.  
Z okazji Wielkiej Nocy życzymy wszystkim 
cudownego czasu spędzonego z rodziną, 
zdrowia i szczęścia. A najmocniej życzymy 
wszystkim nadziei! 

Paula Rosołek 8c 
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TOP 5 NAJLEPIEJ PŁATNYCH ZAWODÓW  

Wiele osób zastanawia się, co będzie robić w przyszłości. 

Pewnie większość patrzy na zarobki i na to, co lubią robić lub 

z czego są dobrzy. Niektórzy jeszcze nie wiedzą, czego chcą, 

więc postaram się pomóc… Poniżej znajdziecie informację o 5 

najlepiej płatnych zawodach świata.  

Numer 5 to chirurg dentystyczny, który zarabia 132 000 dolarów rocznie, czyli 11 000  

dolarów miesięcznie. Są dwa rodzaje takiej chirurgii - pierwsza to chirurgia 

stomatologiczna, a druga to chirurgia szczękowa. Chirurgia szczękowa jest dziedziną 

szerszą, ponieważ zajmuje się licznymi zagadnieniami związanymi z chorobami 

twarzy, kości twarzoczaszki oraz jamy ustnej oraz zajmuje się chirurgią urazową oraz 

chirurgią onkologiczną w szerszym zakresie niż chirurgia stomatologiczna. 

Numerem 4 jest pilot samolotu, który zarabia 135 000 dolarów rocznie, czyli 11 250 

miesięcznie. Pilot  steruje samolotem pasażerskim podczas lotu i manewrów na 

lotnisku. Przed startem sprawdza, czy  cały samolot jest sprawny. Potem wprowadza 

do komputera pokładowego samolotu informacje dotyczące lotu, a po wystartowaniu 

i osiągnięciu odpowiedniej wysokości włącza autopilota… Proste, prawda?  

Numer 3 - menedżer projektów inżynieryjnych zarabia odpowiednio: 140 000 i ponad 

11 660 dolarów. Obowiązkami projekt managera to: planowanie zadań, działań i 

wyników projektu przez opracowanie struktury podziału prac, harmonogramów, 

budżetu, przydzielanie zasobów do zadań oraz sterowanie ich realizacją dobór oraz 

organizacja zespołu projektowego. 

Numerem 2 to dyrektor zarządzający, który zarabia odpowiednio: 140 000 i ponad 11 

660 dolarów, tyle samo co menadżer projektów inżynierskich. Zajmuje się 

współtworzeniem oraz realizacją strategii firmy, przygotowywaniem i udziałem w 

podejmowaniu decyzji inwestycyjnych, podejmowaniem decyzji dotyczących 

kierunku rozwoju nowych produktów i usług.  

I uwaga - numerem 1 jest chirurg, który zarabia 80 000 dolarów rocznie, czyli 15 000 

miesięcznie. Chirurg przeprowadza operacje ratujące zdrowie i życie. W ten sposób 

leczy ostre i przewlekłe choroby, urazy, wady wrodzone, pomaga też ludziom 

poszkodowanym w wypadkach. Najpierw musi określić, czy i jakiego zabiegu 

potrzebuje pacjent, dlatego przeprowadza z nim dokładny wywiad lekarski, jeśli chory 

jest przytomny, i bada go, dokładnie czyta też jego dokumentację medyczną.  

Krótko mówiąc – im bardziej odpowiedzialne zadania ktoś ma do wykonania, tym 

lepiej jest opłacany. To jaki zawód wybierzecie? 

Emilia Piętka 7b 
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STEREOTYPY KRZYWDZĄ 
     Każdy z nas z pewnością nie raz spotkał osobę z rudymi włosami albo osobę w 
okularach. Wokół takich ludzi nagromadziło się wiele stereotypów, które na 
szczęście w dzisiejszych czasach mają coraz mniejsze znaczenie. Co zatem mówi 
się o ludziach mających rude włosy i noszących okulary?  
     Błędne przekonania, które funkcjonują w społeczeństwie, są raczej negatywne 
i często krzywdzące. Mówi się bowiem, że rudy jest wredny, fałszywy, złośliwy, a 
osoba w okularach to okularnik, kujon, nudziarz, mól książkowy. Takie opinie 
sprawiają, że nie mają oni łatwego życia.  
     Z czego wywodzą się takie opinie? Z pewnością z zamierzchłych czasów, kiedy 
nauka nie była jeszcze rozwinięta, a wszystko co inne i nie zrozumiałe, budziło lęk. 
Kolor czerwony był kojarzony z magią i siłami diabła. Dlatego kobiety o tym 
kolorze włosów uznawane były za czarownice, a ich piegi za znaki piekieł. Przez 
takie przesądy w średniowieczu były one palone na stosie. W starożytnym Egipcie 
uznawano je za pechowe. Także w Wielkiej Brytanii uważano, że  spotkanie takiej 
osoby przynosi pecha. Warto wiedzieć, że osoby rude należą do rzadkości, 
stanowią bowiem 1% - 2% społeczeństwa. Osoby w okularach, też były kiedyś 
zdecydowanie w mniejszości. Być może ta wyjątkowość i oryginalność w 
wyglądzie sprawiła, że zaczęto przyklejać takim osobom “łatki”, które na stałe 
utrwaliły się w społeczeństwie.  
      Na szczęście te niezrozumiałe przesądy tylko od czasu do czasu dają o sobie 
znać. W dzisiejszych czasach okulary nosi coraz więcej osób, więc nie czujemy się 
z nimi dziwnie. Można je również zastąpić soczewkami, co znacznie ułatwia 
codzienne życie. A na rudy kolor włosów coraz częściej decydują się brunetki, czy 
blondynki, farbując je 
zupełnie dobrowolnie u 
fryzjera. W ten sposób rude 
osoby też mogą w łatwy 
sposób zmienić swój kolor 
włosów, jeżeli poczują taką 
potrzebę. Stereotypy 
przełamują również 
pozytywni i sympatyczni 
bohaterowie książek, czy 
filmów, tacy jak Harry i Ron, których niejednokrotnie mieliśmy okazję oglądać.  

      Myślę, że się ze mną zgodzicie 😊 
                                   Martyna Kozłowska 8e 
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„NASZ OSTATNI DZIEŃ" –  

KSIĄŻKA, KTÓRĄ WARTO PRZECZYTAĆ! 
„Nasz ostatni dzień” jest to książka dla młodzieży, 

którą niedawno przeczytałam. Poruszyła mnie jej 

treść, dlatego chcę Was zachęcić do zapoznania się 

z jej treścią.  

W powieści ciekawe jest to, że bohaterowie żyją w 

świecie, w którym istnieje tak zwana prognoza 

śmierci. Polega ona na tym, że ludzie dostają się 

telefon z informacją, że umrą w ciągu 24 godzin. 

Pewnej nocy taki telefon zadzwonił u dwóch 

chłopaków - Mateo Toreza i Rufusa Emeterio. Było 

to dwóch samotnych, dziewiętnastoletnich chłopców, którzy nie mieli z kim 

spędzić swojego „dnia ostatecznego”. Poznali się przez aplikację stworzoną dla 

takich osób jak oni, by móc spędzić swoje ostatnie godziny z kimś, a nie samotnie 

we własnych czterech ścianach. Ich spotkanie wiąże się z wieloma 

niebezpiecznymi sytuacjami. Jeśli chcecie się dowiedzieć, jakie to sytuacje, jakie 

okoliczności i przygody przeżyli bohaterowie w ostatnich godzinach swego życia, 

to koniecznie przeczytajcie tę powieść. 

Książka ta jest przeznaczona dla osób w wieku 12-15 lat. Uświadamia ona wiele 

ważnych spraw – pokazuje, żeby spędzać jak najwięcej czasu ze znajomymi, z 

rodziną. Zwraca uwagę na to, że nie można zamykać się w czterech ścianach, lepiej 

wychodzić do ludzi, poznawać nowe osoby. Ważne jest też zwrócenie uwagi na 

to, by dbać o siebie i o innych, rozmawiać z ludźmi nawet o tym, co trudne i nie 

zamykać się w sobie. Ważne wydało mi się także to, że trzeba korzystać z życia, 

póki można i ma się na to szansę. Ludzie powinni mówić to, co czują i o czym 

myślą. Jest tam jeszcze jedna rada, która pewnie nie wszystkim się spodoba – 

chodzi o to, by nie marnować czasu przed komputerem czy konsolą, a raczej 

przeżywać swoje życie bardziej świadomie: poświęcać je innym ludziom, 

nawiązywaniu relacji. W dzisiejszym świecie to bardzo ważne, dlatego warto 

sięgnąć po książkę „Nasz ostatni dzień”! Polecam! 

Alicja Końska, 7b 
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TEMATY TABU 
W wiosennym numerze gazetki Łucja i Hela z 8c w rubryce TEMATY TABU 
poruszają temat chorób. Dlaczego? Ponieważ 21 marca przypada Światowy Dzień 
Zespołu Downa, a 2 kwietnia – Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu. 
Chorych na oba te schorzenia dotyka także często „inność”, brak zrozumienia ze 
strony otoczenia. Aby zrozumieć „inność” warto ją poznać. Czasem wiedza chroni 
przed lękiem i brakiem zrozumienia.  
AUTYZM 
Autyzm to odmienny od typowego sposób 
rozwoju człowieka, objawiający się różnicami w 
sposobie komunikacji, nawiązywania relacji, 
wyrażania emocji, uczenia się oraz 
zachowywania. Każda osoba z autyzmem jest 
indywidualistą, a wymienione wcześniej cechy 
mogą występować w różnym natężeniu. Autyzm 
dotyczy wielu obszarów funkcjonowania  i 
sprawia, że osoby ze spektrum rozwijają się 
inaczej. W przypadku autyzmu mówi się o spektrum zaburzeń, ponieważ nie 
istnieje jeden rodzaj poziomu funkcjonowania charakteryzujący te osoby. 
Oznacza to, że autyzm może przyjmować zupełnie inną postać, od łagodnych 
objawów, po bardzo nasilone, utrudniające „normalne” życie.  
Autyzm towarzyszy osobie przez całe życie, jednak dzięki odpowiedniej opiece i 
właściwie dobranej terapii można w znaczącym stopniu poprawić jej 
funkcjonowanie. Im wcześniejsza diagnoza i idąca za nią indywidualna terapia, 
tym większa szansa na poprawienie jakości życia osób z autyzmem i ich rodzin. 
Oznaki autyzmu: 

• Wrażliwość na bodźce 

• Śmianie się z nieadekwatnych sytuacji 

• Trudność w nawiązywaniu relacji 

• Napady złości i rozpacz z niewiadomych powodów 

• Powtarzanie słów i zdań 

• Niechęć przytulania 

• Nadaktywność lub pasywność 

• Niezwykłe przywiązywanie się do przedmiotów 

• Nieświadomość zagrożeń 

• Brak akceptacji zmian 

• Unikanie kontaktu wzrokowego 
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• Ekscentryczny sposób poruszania się 

• Kłopoty z interpretacją tego, co czują inny 

• Preferowanie samotności 

• Szybkie zniechęcanie się do różnych rzeczy 

• Przywiązanie do schematów 
W naszej szkole uczy się wielu uczniów z tym zaburzeniem lub podobnym do niego 
zespołem Aspergera. Jak podają badacze – każdy z tych uczniów jest inny, ma 
nieco inne objawy. Wszyscy mogą liczyć na specjalistyczną pomoc nauczycieli 
wspomagających, terapeutów, psychologa i pedagoga.  
2 kwietnia obchodzimy Światowy Dzień Wiedzy na Temat Autyzmu. Oznaką, że o 
tym pamiętamy, jest wpięcie sobie w bluzkę czy sweter znaczka niebieskiego 
puzzla – symbolu osób z autyzmem. Pamiętajmy o tym!  
 
ZESPÓŁ DOWNA  
Co to jest zespół downa?  
Zespołem Downa nazywamy zespół wad 
wrodzonych, który powodowany jest 
nieprawidłową liczbą chromosomów. Osoby 
z zespołem Downa dotknięte są 
niepełnosprawnością intelektualną w 
niewielkim lub średnim stopniu oraz 
odznaczają się cechami dysmorfii (zmianami w wyglądzie). Charakterystycznym 
objawem zespołu Downa jest fałda nad powiekami. Choroba wpływa również na 
funkcjonowanie ich organizmu, co może wpływać na komfort życia osób nią 
dotkniętych i występowanie chorób współtowarzyszących.  
Trisomia 21, czyli oficjalna nazwa medyczna Zespołu Downa, polega na tym, że w 
21 parze chromosomów występuje trzeci dodatkowy chromosom lub jego 
fragment. Ten nadmiar materiału genetycznego powstaje na etapie intensywnych 
podziałów komórkowych już po zapłodnieniu - dzieje się tak na kilka sposobów, a 
niektóre czynniki, jak na przykład wiek matki, zwiększają ryzyko patologicznego 
podziału komórkowego.  
Zespół Downa – przyczyny i objawy w ciąży  
Chociaż na ten moment wiemy już bardzo wiele na temat Zespołu Downa, 
przyczyny i konkretne czynniki fizyczne, które wpływają na zwiększenie ryzyka 
pojawienia się tej choroby, nadal są niepoznane. Istnieje jednak bez wątpienia 
zależność między wiekiem kobiety a prawdopodobieństwem rozwoju u jej dziecka 
trisomii 21 pary chromosomów. Istotna jest świadomość, że u pań starających się 
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o dziecko po 30. roku życia ryzyko to wzrasta dwukrotnie w stosunku do 
dwudziestolatek, natomiast u kobiet w okolicy 40. roku życia ryzyko to jest 
kilkukrotnie wyższe.  
Jak rozwijają się dzieci z Zespołem Downa?  
Dzieci z zespołem Downa rozwijają się znacznie wolniej pod względem fizycznym 
i psychicznym, niż dzieci zdrowe. Bywa, że diagnozowany jest u nich Zespół 
Aspergera, a także ADHD. Jednak te zaburzenia neurotypowe nie są warunkiem 
koniecznym.  
Zespół Downa - objawy dodatkowe, które występują najczęściej, to:  
● wady serca  
● zaburzenia słuchu  
● krótkogłowie 
● zaburzenia wzroku  
● wady układu pokarmowego  
● nieprawidłowości w budowie kośćca  
● zmiany w układzie płciowo-moczowym  
● zaburzenia płodności  
● padaczka  
● zaburzenia hormonalne wynikłe z zaburzeń pracy 
tarczycy.  
Na przestrzeni lat zgromadzono mnóstwo informacji na 
temat tego, z czym wiąże się zespół Downa. Ile żyją osoby 
nim dotknięte, jak choroba wpływa na ich komfort życia i 
możliwość samodzielnego funkcjonowania. Długość życia 
osób z zespołem Downa uległa dzięki temu znacznemu wydłużeniu - obecnie jest 
to ok. 50 lat. Zgon jest najczęściej wynikiem wad mięśnia sercowego lub 
nieodpowiedniego funkcjonowania innych kluczowych narządów wewnętrznych.  
Jeżeli chcecie zrozumieć świat osób z zespołem Downa, przeczytajcie książkę 
Doroty Terakowskiej „Poczwarka”. Jest to historia małżeństwa, któremu świetnie 
się wiedzie i któremu do szczęścia brakuje tylko dziecka. Kiedy rodzi się im 
córeczka Marysia, okazuje się, że dziecko ma zespół Downa. Autorka pokazuje, jak 
radzą sobie z tym faktem dorośli, ale pokazuje również w przejmujący sposób 
myśli i świat dziewczynki zwanej Myszką. Czytelnikom tej historii nie zabraknie 
okazji do wzruszeń. Być może dzięki tej lekturze będziemy w stanie choć troszkę 
poznać świat ludzi dotkniętych tych schorzeniem. 
A poznać często oznacza zrozumieć. 
 

Łucja Czyżewska i Helena Kulma 8c 
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DER  INTERNATIONALE WELTFRAUENTAG 
MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET 

Berühmte Frauen: 

Hildegard von Bingen   –  Benediktinerin und Schriftstellerin des Mittelalters, 
Mutter Teresa – katholische Nonne, Friedensnobelpreisträgerin, 
Margaret Thatcher –  erste weibliche Premierministerin des Vereinigten 
Königreichs, 
Michelle Obama – First Lady der Vereinigten Staaten, 
Hillary Clinton  – Politikerin, 
Maria Salomea Skłodowska-Curie –  Physikerin und Chemikerin, 
Nobelpreisträgerin, 
Maria Montessori – Ärztin, Reformpädagogin, Philosophin, 
Marie Tussaud – Wachskünstlerin und die Gründerin des Wachs-Skulpturen-
Museums „Madame Tussauds“ , 
Jane Austen – Schriftstellerin, 
Agatha Christie –  Schriftstellerin, 
Joanne K. Rowling – Schriftstellerin, 
Coco Chanel – Modeschöpferin, 
Heidi Klum – Model und Unternehmerin, 
Estée Lauder – Unternehmerin in der Kosmetikbranche, 
Helena Rubinstein – Unternehmerin in der Kosmetikbranche, 
Elizabeth Arden – Unternehmerin in der Kosmetikbranche, 
Greta Thunberg – Klimaschutzaktivistin, 
Emma Watson – Schauspielerin, 
Beyoncé – Sängerin, 
Lady Gaga – Sängerin, 

Geschenkideen für Frauen: 

Blumen/kwiaty/,  Schmuck /biżuteria/, Uhren /zegarki/, personaliesierte Tasse 

/spersonalizowana filiżanka/, Süßigkeiten /słodycze/,   Kosmetiktasche 

/kosmetyczka/, Handtasche /torebka/, Taschenspiegel /kieszonkowe lusterko/, 

Bücher /książki/, Notizbücher /notatniki/, Fotoalbum /album na zdjęcia/, Kleider 

/ubrania/, Schuhe /buty/, Handy /telefon komórkowy 

Alles Gute zum Frauentag! 
Heute ist der 8. März. Alles Liebe zum Frauentag! 
Liebe Grüße zum Weltfrauentag. Wir wünschen einen schönen Tag! 

pani Bożena Sawczuk – nauczycielka jęz. niemieckiego 

 

 

https://geboren.am/themen/naturwissenschaft/physiker
https://geboren.am/themen/naturwissenschaft/chemiker
https://geboren.am/themen/medien/models

