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Marek Grechuta 

Wiosna, ach to Ty! 

Dzisiaj rano niespodzianie zapukała do mych drzwi 

Wcześniej niż oczekiwałem przyszły te cieplejsze dni 

Zdjąłem z niej zmoknięte palto, posadziłem vis a vis 

Zapachniało, zajaśniało wiosna, ach to ty 

Wiosna, wiosna, wiosna, ach to ty! 



 

 

Powstanie Styczniowe - polskie powstanie narodowe przeciwko Imperium Rosyjskiemu, 

ogłoszone Manifestem 22 stycznia wydanym w Warszawie przez Tymczasowy Rząd Narodowy. Wybuchło 22 

stycznia 1863 w Królestwie Polskim i 1 lutego 1863 na Litwie, trwało do jesieni 1864, zasięgiem objęło ziemie 

zaboru rosyjskiego, Królestwo Polskie i ziemie zabrane.  

Było największym i najdłużej trwającym polskim powstaniem narodowym, spotkało się z poparciem 

międzynarodowej opinii publicznej. Miało charakter wojny, w której stoczono ok. 1200 bitew i potyczek. Przez 

oddziały powstania styczniowego przewinęło się około 200 000 osób, zarówno z rodzin szlacheckich, jak też w 

mniejszym stopniu z chłopstwa i mieszczaństwa. W niektórych rejonach ziem zabranych, np. na Żmudzi i 

rozrzuconych ośrodkach na Białorusi i w Inflantach Polskich zryw przybrał charakter masowy. Mimo początkowych 

sukcesów zakończyło się przegraną powstańców, z których kilkadziesiąt tysięcy poległo w walkach, blisko 1 tys. 

zgładzono, ok. 38 tys. skazano na katorgę lub zesłanie na Syberię, a ok. 10 tys. wyemigrowało. Wojska rosyjskie 

tłumiły powstanie z determinacją  okrucieństwem. Miejscowości, które udzieliły schronienia powstańcom, były 

palone, zdarzały się również przypadki rzezi ludności cywilnej. Niszczono dobra kultury, np. spalono archiwum 

Ordynacji Zamojskiej w Zwierzyńcu. Wilno zostało spacyfikowane przez oddziały Murawjowa Wieszatiela na Litwie 

zginęło 10 tys. szlachty polskiej na ogólną liczbę 40 tysięcy.                   . 

Ważne bitwy:  

bitwa pod Szydłowcem – 22 stycznia 1863  

bitwa pod Lubartowem – 23 stycznia 1863 

bitwa pod Węgrowem – 3 lutego 1863 

bitwa pod Rawą – 4 lutego 1863 

bitwa pod Siemiatyczami – 6–7 lutego 1863 

bitwa w Sosnowcu – 6–7 lutego 1863 

bitwa pod Słupczą – 8 lutego 1863 

bitwa pod Świętym Krzyżem – 12 lutego 

bitwa pod Miechowem – 17 lutego 1863 

bitwa pod Krzywosądzem – 19 lutego 1863 

bitwa pod Dobrą – 24 lutego 1863 

I bitwa pod Małogoszczem – 24 lutego 1863 

bitwa pod Staszowem – 17 lutego 1863 

bitwa pod Nową Wsią – 21 lutego 1863 

bitwa pod Mrzygłodem – 1 marca  1863                                 

bitwa pod Pieskową Skałą – 4 marca 1863 

bitwa pod Skałą – 5 marca 1863                                          

bitwa pod Chrobrzem – 17 marca 1863                                   Z:  https://www.nck.pl/projekty-kulturalne 

bitwa pod Grójcem – 18 marca 1863                 

bitwa pod Hutą Krzeszowską – 21 marca 1863 

bitwa pod Igołomią – 21 marca 1863 

bitwa pod Borowymi Młynami – 16 kwietnia 1863 

bitwa pod Brodami 16 kwietnia 1863 pod dow. Dionizego Czachowskiego        

Michał M. 
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Tym razem  wywiad przeprowadził 

nasz kolega Bartłomiej  Achciński ze swoją 

kuzynką - Adą Achcińską,  lat 18-  

wielokrotną reprezentantką Polski w piłce 

nożnej kobiet. Obecnie jest zawodniczką TIME 

GROT SMS Łódź i tam też mieszka. Dlatego 

wywiad został przeprowadzony online. 

- Cześć Ada! Dziękuję Ci, że znalazłaś 

czas, abym mógł z Tobą porozmawiać.  

- Cześć Bartek. Nie ma sprawy, słucham… 

- Ada… ja jestem chłopakiem, ale za 

piłką nożną nie przepadam. Skąd u 

Ciebie ta pasja ? 

- Zaczęło się głównie od taty, bo to on zabrał 

mnie na swój trening, gdzie oprócz dorosłych 

trenowali również moi rówieśnicy. Na 

początku byłam niechętna, ale po treningu 

powiedziałam tacie, że chcę chodzić regularnie 

na treningi. 

 - W związku z tym, że grasz w piłkę, a w 

Bogatyni dla dziewczyn nie było 

możliwości rozwoju, musiałaś szybko 

opuścić dom rodzinny. Ile miałaś wtedy 

lat i jak to przeszłaś? 

- Miałam 13 lat i pierwsze dwa lata byłam w 

Legnicy, gdzie bardzo tęskniłam 

 i płakałam, a w głowie miałam tylko jedną 

myśl: żeby skończyć z piłką i wrócić do domu. 

Dużo wtedy rozmawiałam z rodzicami, którzy 

mnie bardzo wspierali. I tak udało mi się ten 

okres przetrwać. Teraz jestem w Łodzi, jest 

lepiej, ale i tak mam chwile słabości. 

 - Grasz w kadrze Polski, więc dużo 

podróżujesz. Powiedz… czy oprócz 

grania, masz czas na zwiedzanie miejsc, 

w których akurat jesteś? 

- Wszystko zależy od ilości dni na wyjeździe, 

jeżeli są to cztery- pięć dni to jest czas,  żeby 

zwiedzić miasto lub wyjść na plażę. Natomiast 

jeśli wyjazd trwa krócej, to gramy mecz i 

wracamy do domu. 

- Czy teraz tęsknisz za domem? 

- Tak… Tęsknię, ale już nie jest tak jak kiedyś. 

Jak wygospodaruję trochę czasu, to 

przyjeżdżam do domu. 

- Czy oprócz grania w piłkę masz inne 

zainteresowania? 

- Kompletnie nie mam na to czasu. Dni 

zajmują mi treningi i szkoła a w weekendy 

przeważnie gram mecz. 

- Czy zawsze byłaś pewna swoich decyzji 

i wyborów, których musiałaś dokonać? 

- Wahałam się za każdym razem, a w 

wyborach pomagali mi rodzice i trenerzy. I za 

to jestem im bardzo wdzięczna. 

- Czy przejmujesz się przegranym 

meczem? 

- Tak, ale każdy przegrany mecz czegoś mnie 

uczy i pracuję nad poprawą błędów. 

- Czy wychodząc na mecz obawiasz się 

kontuzji? 

- Są kontuzje, które wykluczają na dłuższy 

okres z gry,  ale to mnie nie zniechęca 

i nie myślę o tym, wychodząc na boisko.  

- Ado, dziękuję Ci za wywiad i życzę 

dużo sukcesów w sporcie i jak najmniej 

kontuzji. 
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Z obserwacji nauczyciela… 

„ Jak przetrwać nauczanie zdalne???”  

Część I 

Dobra wiadomość jest taka, że To kiedyś minie! 

Druga wiadomość to taka, że to już niedługo! 

Wytrzymaj! Przeczekaj!  Przetrwaj! 

Zapamiętaj jedno, że choćby nie wiem jak teraz źle  Ci 

było, jutro będzie nowy dzień, a za jakiś czas będzie zupeł-

nie inaczej.  

Pomyśl, za rok o tej samej porze spojrzysz na to zupełnie 

inaczej. Tylko nie poddawaj się niepokojom,  smutkowi i  

lękowi. Powtarzaj  sobie, że to kiedyś minie. 

1.Ważne są teraz bardzo relacje z bliskimi.  

2. Nie bądź sam. Nie zamykaj się w swoim  pokoju.  

3. Rozmawiaj z najbliższymi. Pomagaj w obowiązkach 

rodzinnych. 

4. Wychodź na spacery.  

5. Nie wycofuj się z relacji z rówieśnikami. 

5. Myśl pozytywnie. Rób zapasy z marzeń. 

6. Planuj swoje działania ( na  tydzień, miesiąc, rok ) 

Istnieją pewne sposoby na radzenie sobie w czasie na-

uczania zdalnego. Są to pewne czynności, które będą od-

ciągać od pesymistycznego myślenia i lęku. Są to tak zwa-

ne Koła Ratunkowe. 

Koła ratunkowe: 

Słuchanie muzyki 

Techniki relaksacyjne 

Ćwiczenia gimnastyczne 

Znalezienie hobby ( czytanie książek, gotowanie, pro-

jektowanie wnętrz,  kurs szycia, koło zaintereso-

wań, wycieczki piesze itd..) 

Zabawy, spacery na świeżym powietrzu. 

Ciepłe kąpiele. 

Sen. 

Zdrowe odżywianie. 

Oszczędne  korzystanie z  komputera, telefonu i in-

nych urządzeń 

elektronicznych. 

Uśmiech. 

Renata Bilińska 

 

JAK PRZETRWAĆ CZAS NAUCZANIA ZDALNEGO? 

Część II 

 
Nauka w domu w ciągu ostatnich mie-

sięcy stała się jednym  

z najpilniejszych wyzwań, przed który-

mi nieoczekiwanie stanęli rodzice, 

nauczyciele, a przede wszystkim 

uczniowie. Oto kilka rad dla Was, jak 

poradzić sobie z trudami uczenia się w 

domu: 

1.Przygotuj się tak, jakbyś miał wyjść do szkoły! 

Zadbaj o dwój wygląd, higienę i zjedz śniadanie. Może krótka gimna-

styka poranna? Lekcje w łóżku i pidżamie to nienajlepszy pomysł.  

2.Rozpisz plan zajęć i powieś go w widocznym miejscu! 

Przed lekcjami przygotuj potrzebne zeszyty, książki i przybory. Uła-

twi Ci to pracę i nie przeszkodzi innym domownikom, którzy także 

pracują lub uczą się w domu.  

3.Postaraj się uczyć w wydzielonej do tego przestrzeni! 

Zadbaj o porządek na biurku, stole czy pokoju. Pamiętaj o wietrzeniu 

pomieszczenia, w którym się uczysz. Postaraj się, aby w czasie lekcji 

nie być na kanapie, bo o wiele trudniej wówczas o koncentrację i za-

burzony zostaje podział szkoła - rozrywka. 

4.Przerwy spędzaj bez urządzeń z ekranami i w miarę możliwości 

w innym pomieszczeniu! 

Wykorzystaj czas przerwy na posiłek, odpoczynek, ćwiczenia rozcią-

gające. Rozmowy z kolegami ogranicz do fonii (tylko głos), aby oczy 

mogły odpocząć. 

5.Korzystaj z czasu lekcji efektywnie! 

Jeżeli skupisz uwagę na treściach przekazywanych przez nauczyciela 

to łatwiej przyswoisz materiał.  Nie wystarczy się zalogować i “być” 

na lekcji.  

6.Nie bój się pytać nauczyciela o wyjaśnienie! 

 Pamiętaj, że nauczyciel, który jest po drugiej stronie komputera 

nie zawsze przewidzi, co może być dla Ciebie trudne. Możesz go 

zapytać lub poinformować o Twoich trudnościach, tak samo, jak to 

jest na lekcji w szkole. 

7.Bądź uczciwy! 

Postaraj się pracować samodzielnie. Uczysz się dla siebie, a nie tylko 

dla oceny! 

Po powrocie do szkoły Twoja wiedza i umiejętności zostaną przecież 

sprawdzone przez   nauczycieli.  

8.Pamiętaj o ruchu i zdrowym odżywianiu, a także o rozrywce 

bez telefonu czy komputera! 

Żeby wiedza wchodziła do głowy, człowiek musi być wypoczęty i 

dobrze się czuć. Wysypiaj się! Każdego dnia wyjdź z domu cho-

ciaż na krótki spacer. Może wspólnie z rodziną przygotujesz zdro-

wy posiłek?  

 9.Podejdź do obecnej sytuacji z pozytywnym nastawieniem!   

Mimo, że obecna sytuacja na całym świecie jest bardzo poważna, 

napawa nas lękiem troską o zdrowie, pomyśl też o tym, że nie 

będzie trwać wiecznie. Epidemia się skończy, wrócimy do szkoły i 

skończy się zdalne nauczanie.   

 Życzymy powodzenia w pokonywaniu trudności zdalnego 

uczenia się i optymizmu – mimo wszystko. 

Pedagodzy szkolni:  

Leokadia Kołodyńska –Zysk i Renata Belkner 

 



 

 

MŁODZI W AKCJI 

My, wolontariusze i uczniowie Szkoły Podstawowej nr 3 w Bogatyni, bierzemy udział w ogólnopolskim programie 

"Młodzi w Akcji", którego celem jest inspirowanie i podejmowanie nieszablonowych działań na rzecz swojej okolicy i jej 

mieszkańców. W ramach tego programu realizujemy projekt „Architekci przyszłości”, prowadzony przez Centrum Edukacji 

Obywatelskiej. Jako pełnoprawni obywatele i obywatelki chcielibyśmy współdecydować o tym, jak wygląda okolica, w 

której mieszkamy, uczymy się i odpoczywamy. Poznaliśmy zdanie mieszkańców przeprowadzając ankietę.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Po przeanalizowaniu jej wyników Architekci Przyszłości podjęli decyzję o działaniach na rzecz zagospodarowania i 

upiększenia terenu bogatyńskiego zalewu. W latach 70-ych ubiegłego wieku zalew był miejscem, gdzie mieszkańcy 

odpoczywali. Inicjatorem budowy i uatrakcyjnienia tego terenu był ówczesny dyrektor Elektrowni Turów Eugeniusz Mróz. 

Zwrócił on uwagę na to, że zabytkowe budynki w Radomierzycach i Rybarzowicach są okradane lub niszczone. Postanowił 

wykorzystać elementy architektoniczne, przenosząc je na zalew. Stworzył wyjątkowe i przepiękne miejsce. Z czasem 

miejsce to pozbawione patronatu i opieki Elektrowni Turów zostało zaniedbane. Nadal jednak chętnie udają się tam 

mieszkańcy chcący odpocząć. Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom mieszkańców i biorąc pod uwagę możliwości naszej 

grupy postanowiliśmy podjąć działania na rzecz przywrócenia świetności tego miejsca. Już w trakcie badań zwrócili się do 

nas przedstawiciele UMiG Bogatynia, Wydział Współpracy z Zagranicą i Promocji, którzy zadeklarowali swoją pomoc w 

dalszych działaniach na rzecz poprawy tego miejsca. Efektem końcowym projektu ma być upiększenie Zalewu i wydanie 

pamiątkowej fotoksiążki przedstawiającej Zalew dawniej i dziś. Zebrane wnioski i plany dalszych działań przedstawimy 

lokalnym władzom. 

Wiktoria Olszewska, Alicja Pluta, Anna Majewska, Agnieszka Majewska, Aleksandra Drewniacka, Aleksander Peremicki, 

Dominik Szantyka, Nikodem Dymarski 

Opiekunowie: Leokadia Kołodyńska-Zysk, Renata Belkner 
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  Jest pandemia… wiele wolnych chwil spędzamy w domu… gramy, czytamy, rozmawiamy, bawimy się, sprzątamy, uprawia-

my hobby... Są też i tacy, którzy piszą… chcemy pokazać Wam, jak można rozwijać się, zamiast narzekać. Może kogoś z was zainspiruje 

to do własnej twórczości? Zachęcamy… 

 

 

 

 

Igor Zasadziński, kl.6c     

,,Nieznany świat”  

Za owocami, za warzywami żyły sobie roztocza i bakterie. Żyły w krainie zwanej Odkurzacz-polis. 

Była to kraina tysiąca roztoczy, w której każda ameba i brud mogły znaleźć bezpieczne miejsce. Wszelkie 

brudy rodziły się w zwykłym świecie, ale były “sprzątane” - tak przynajmniej sądzili naiwni ludzie. Lecz 

istniała obawa, że worek odkurzacza zostanie opróżniony, a całe miejsce Odkurzacz-polis zostanie znisz-

czone. Dlatego nasze brudy się zbuntowały, zaczęły wypełzać z odkurzacza i potajemnie planować ekspan-

sje świata. 

Na świecie nikt o tym nie wiedział, oprócz dwóch osób - starszych pań, które robiły na drutach. To 

o czym wiedziały, a dokładniej przewidziały, sprzedawały w sweterkach z obrazami zniszczenia świata.  

Jakimś cudem swetry te cieszył się wielką popularnością. Babcie wiedziały o tym, a gdy zobaczyły 

T-rexa z kurzu, były pewne, że ich wizje to prawda, więc uszyły sobie schron z materiału, który jest nie do 

przebicia i ubrudzenia, czyli nieubrudzalny. Wszyscy ludzie, niestety, zginęli, a potem babunie też dokona-

ły żywota z powodu starości.  

Tym sposobem kurz przejął władzę nad światem i wiódł szczęśliwe życie. Powstały wielkie metro-

polie, bo okazało się, że kurzaki, to bardzo dobrzy obywatele, cieśle, informatycy budowniczy i wiele by 

wymieniać. Ogólnie we wszystkim byli lepsi od ludzi. Najbardziej wyróżniały się dwa kurzaki: Eminen-

cjusz Kłakowy i Elbertyna Grzybowa.  

Elbertyna i Eminencjusz mieli się ku sobie i wkrótce mieli czterysta dwadzieścioro dzieci, bo ku-

rzaki rodzą ich właśnie tyle. Każdy kurzaczek miał na imię albo Karapusek albo Minikus, lecz była jedna 

dziewczynka Kurkumella. Wszystkie dzieci były wynalazcami a jedyna Kurkumella została absolwentką 

kurzowróżkostwa. Przepowiedziała ona napad na ich świat wielkiej istoty zwanej Odkurzator-

Elektronikus, niszczyciel wielu planet i brudnych wymiarów. 

Przepowiednie Kurkumelli się sprawdziły, Odkurzator-Elektronikus przybył na ich świat i wszyst-

kich wciągnął, a był wyposażony w kurzousuwator w swoim cie-

le. Był to specjalny jad do głęb- szego czyszczenia kurzu, więc 

wszyscy zginęli i nikt się nie ostał.  
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Hanna Mandyk, kl.6c 

Baśń bez tytułu 

Całkiem dawno, nie za daleko, nie za blisko, w krainie gór i jezior, żyła sobie mała, szczęśliwa rodzina. Należały do niej siostry 

bliźniaczki oraz ich rodzice. Mama od najmłodszych lat ubierała córki identyczne, ale bez problemu je rozróżniała. Dziewczynki - Nikola i 

Monika – bardzo się kochały, jednak jednej z nich coś nie pasowało - bardzo nie lubiła jak coś się powtarzało.  

A powtarzało się dużo... 

W poniedziałki na śniadanie zawsze było jajko sadzone, w czwartki nie jedli mięsa, w piątki obiad spożywali na dworze, niezależnie 

od pogody, a w niedziele chodzili do babci. Ale to nie wszystko. Siostry wyglądały wręcz identycznie. Miały ten sam odcień skóry, ten sam 

kolor oczy, identyczny walor rudych włosów, a nawet piegi w tych samych miejscach. Nikola miała tego dosyć. Chciała różnorodności, aby nic 

nie było takie samo. 

Pewnego dnia dziewczynki postanowiły wybrać się nad jezioro, pod namiot. Wtem, siedząc nad wodą, zauważyły małą złotą rybkę 

pływającą beztrosko na malutkich falach. Obie szybko rzuciły się, aby ją złapać, ale zwierzątko trafiło prosto w ręce Nikoli. Dziewczynka 

szybko zatrzasnęła dłonie, aby rybka jej nie uciekła. 

- Pokaż mi ją! Pewnie z bliska jest jeszcze ładniejsza niż z daleka. - poprosiła Monika, podchodząc do siostry. 

- Lepiej nie, boję się, że może mi uciec. Najlepiej zaniosę ją do domu, mamy tam przecież małe akwarium po naszej starej rybce. Tylko że jest 

już późno, więc niedługo będzie ciemno, a ja boję się wracać sama z powrotem do ciebie. - oznajmiła Nikola, z niecierpliwością czekając na 

odpowiedź siostry. 

- Nie musisz tutaj wracać, dam sobie radę. Przenocuję noc czy dwie, a ty jak będziesz chciała to do mnie jutro wrócisz. 

-  Ale ja się będę martwić o ciebie. Na pewno dasz sobie radę?  

 - Na sto procent. 

 

- Dobrze, to ja już pójdę.  

I Nikola poszła. Gdy doszła do domu, opowiedziała rodzicom całą historię, po czym zaniosła 

zwierzątko do akwarium. W pewnej chwili, gdy dziewczynka miała kłaść się spać, rybka 

powiedziała do niej: 

- Proszę, nie trzymaj mnie w tym akwarium. Wypuść mnie, jeśli chcesz mogłabym spełnić 

twoje największe marzenie.  

-  Naprawdę? - odpowiedziała zdziwiona Nikola. - Jutro po śniadaniu zwrócę ci wolność, a życzeń wielkich nie mam, ale od dawna chciałam, 

aby nic się nie powtarzało. 

Rybka zgodziła się na to, a dziewczynka poszła spać. 

Obudził ją zapach gofrów. Była zaskoczona, ponieważ był poniedziałek, a w ten dzień zawsze na śniadanie było jajko sadzone. Nikola, 

uśmiechnęła się, bo przypomniała sobie o życzeniu. I faktycznie, wszystko było inne niż w ten dzień tygodnia. Radości dziewczynki nie było 

końca. Tak jak obiecała, poszła z rybką nad jezioro, aby zwrócić jej wolność. Chciała też opowiedzieć wszystko siostrze. Po dotarciu na miejsce 

okazało się jednak, że Moniki tam nie było. Nikola spytała więc rybkę: 

-  Nie wiesz przypadkiem, dlaczego mojej siostry tutaj nie ma? Coś jej się stało? 

Zwierzątko odpowiedziało: 

-  A czy nie takie było twoje życzenie? W końcu twoja siostra była taka sama jak ty, więc moja moc sprawiła, że ona zniknęła. 

Dziewczynkę przeraziło to, co powiedziała rybka. Usiadła na ziemi i zapłakała. Mimo wszystko dotrzymała słowa i wypuściła złote zwierzątko 

do wody, a ta odpłynęła. Nikola płakała jeszcze bardzo długo. Przez łzy powiedziała: 

-  Bardzo żałuję swojego życzenia. Marzę o tym, aby wszystko wróciło do normalności. 

W pewnym momencie nie zauważyła, że rybka podpłynęła do niej ponownie. 

-  Dziękuję ci, że pomimo tragedii, ty zgodnie z obietnicą zwróciłaś mi wolność. Mogę spełnić jeszcze jedno twoje życzenie, pomyśl je głęboko 

w sercu i wróć do domu. – powiedziało cichutko zwierzątko, po czym odpłynęło. Nikola wróciła szybko do mieszkania, a tam stojąc w drzwiach, 

ujrzała swoją siostrę. Niemal z prędkością światła podbiegłą do Moniki i mocno ją przytuliła. Zdała sobie sprawę, że warto przemyśleć, co sobie 

życzymy, ale przede wszystkim, żeby zawsze doceniać to, co się ma. 
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We Francji Dzień Babci od 1987 roku obchodzi się w pierwszą niedzielę marca, czyli 2 października. 

Tego dnia Francuzi organizują konkursy na laurki i życzenia dla babci i najpiękniejsze wspomnienia o 

babciach. Organizuje się także pochody na cześć babć, tzw. Mamif'estatio oraz spotkania z babciami przy 

cieście dla babci i kawie Café Grand'Mère (kawa babci). To właśnie od tej kawy, a właściwie kawiarni, w 

której ją podawano, rozpoczęły się obchody Dnia Babci we Francji. 

Dzień Dziadka to rodzinne święto, obchodzone m. in. we Francji, w tym roku przypada 3 

października  w celu uhonorowania dziadków. Przyjęło się, że w ten dzień wnuki składają życzenia swoim 

dziadkom, a w uczelniach i przedszkolach  organizowane są spotkania, pokazy artystyczne dzieci i 

poczęstunek. Zwykle towarzyszy temu wręczenie laurek.  

W Rosji nowe święto zwane Dniem Babci i Dziadka pojawiło się niedawno, bo dopiero w 2009 roku. 

Oficjalna data obchodów nie została jednak ustalona. Ale obchody tego święta nie różnią się niczym niż w 

Polsce.  

 

 

Do Polski walentynki trafiły wraz z kultem św. Walentego. Popularność 

uzyskały jednak dopiero po 90 latach XX wieku. Pierwszy raz w Polsce odbyły się 14 

lutego 2002 roku w Chełmnie.                                                                                                                           

Przypominamy Wam, że najważniejszym miejscem kultu św. Walentego jest 

bazylika jego imienia w Terni, na srebrnym relikwiarzu ze szczątkami patrona 

umieszczono inskrypcję „Święty Walenty patron miłości”. Co roku w niedzielę 

poprzedzającą dzień 14 lutego przybywają do bazyliki pary narzeczonych z całych 

Włoch i świata, w celu złożenia przyrzeczenia miłości. Gromadzą się tu również 

małżonkowie świętujący 25 lub 50 rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa. W Terni 

w tym dniu wręczana jest również nagroda „Rok Miłości”. 

Walentynki na UKRAINIE są obchodzone 14 lutego. Chyba tylko jedną rzeczą, którą się różni się to 

świąt od naszych zwyczajów to konkurs na najdłuższy pocałunek… 

 Symbolem Walentynek w Niemczech są przede wszystkim czerwone róże  oraz czekoladowe lub 

piernikowe słodycze w kształcie serca. Jeśli są to czekoladki, to robi się  je z marcepanu w polewie z 

mlecznej czekolady, a piernik z  polewą lukrową z miłosnymi wzorkami. W Niemczech  symbolem, 

walentynkowym  także jest  świnia. Dlatego też często pojawia się w kartkach walentynkowych obok 

serduszek.  

 W Chinach  dawniej   walentynki   miały na celu przedstawienie dam w jak najlepszym świetle 

przed potencjalnymi kandydatami na męża. Wykonywały one wtedy różne zadania, takie jak nawlekanie 

igły w świetle księżyca, a także inne czynności, które pokazywały je w roli żony. Modliły się również do 

bogini o dobre małżeństwo oraz męża. 

Wyszukał: Łukasz P. 
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17 marca Dzień Świętego Patryka 
Dzień Świętego Patryka (ang.Saint Patrick’s Day) to irlandzkie święto narodowe, religijne, patrona 

Irlandii –św. Patryka, które jest obchodzone 17 marca. To dzień, w którym zmarł święty Patryk. Dlatego 

właśnie tego dnia co roku wspomina się jego życie i dokonania. 

Święty Patryk urodził się około 390 r n.e. w Brytanii. Jako młody chłopak został porwany i sprzedany 

do niewoli. Gdzie, jak mówią legendy poprzez modlitwę zbliżył się do Boga. Po sześciu latach uciekł z 

niewoli do Gali i wstąpił tam do klasztoru. Po kilkunastu latach życia w zakonie wrócił do Irlandii jako 

misjonarz.Przyczynił się do tego, że Irlandia przyjęła chrzest i została ewangelizowana. 

 

Dzień Świętego Patryka w Irlandii 

Dzień Świętego Patryka jest dniem wolnym od pracy w Irlandii. Tradycją dnia św. Patryka jest kolor 

zielony (jest to kolor kojarzony z Irlandią „zieloną wyspą). W tym dniu wszyscy ubierają się na zielono, a kto 

nie ma na sobie zielonego koloru, jest szczypany przez innych. Pije się irlandzkie piwo zabarwione na 

zielono, gotuje się zielone potrawy, czasem brwi się rzeki na zielono. Odbywają się wtedy koncerty, parady 

wszyscy bawią się przy muzyce i tańcu. 

Symbole Dnia Świętego Patryka 

Koniczyna (Shamrock) jest symbolem Irlandii oraz dnia Świętego Patryka. Posłużył się on właśnie 

trzylistną koniczyną by wyjaśnić pierwszym irlandzkim chrześcijanom dogmat Trójcy Świętej tzn., że istnieją 

trzy osoby Boskie, a jednocześnie całość tworzy Boga. 

Ważną postacią irlandzką jest leprechaun - rodzaj skrzata. Leprechauny są samotnikami, 

mieszkającymi w odległych miejscach i trudnią się wyrobem butów. Leprechaun przypomina drobnego, 

włochatego, starego człowieka o pomarszczonej twarzy i wzroście nieprzekraczającym trzech stóp. Nosi 

kapelusz, skórzany fartuch roboczy, wełnianą kamizelkę, krótkie spodnie długie pończochy i buty ze 

srebrnymi sprzączkami. Leprechauny znają miejsca, w których zakopane są skarby, jakimi często są gliniane 

naczynia wypełnione złotem. Jeżeli jeden z nich zostanie złapany to zdradzi to miejsce, ale kosztowności nie 

odda łatwo, skąd wzięło się powiedzenie, że skarb leprechauna leży „po drugiej stronie tęczy” tzn., że jest nie 

do zdobycia.  

 W innych krajach święto to związane jest przede wszystkim z serwowaniem „zielonego piwa” oraz 

pokazami irlandzkich tańców i muzyki. 

 

Magdalena Walkowiak kl. 6e 
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Powtórki z lektur – „Kamienie na szaniec” 

1.Jak nazywają się główni bohaterowie? Wymień również ich pseudonimy. 

……………………………………………………………………………….. 

2.Kto jest autorem książki „Kamienie na szaniec”? 

Jan Kochanowski 

Aleksander Kamiński 

Juliusz Słowacki 

3. W jakim czasie rozgrywa się akcja lektury? 

I rozbioru Polski 

I wojny światowej 

II wojny światowej 

4. Jak długo trwa akcja powieści? 

5 miesięcy 

3 lata  

5 lat 

5. Do fragmentu czyjego wiersza nawiązuje tytuł książki? Podaj autora i tytuł. 

……………………………………………………………………………. 

6. Do jakiego zespołu należeli główni bohaterowie? 

Jastrzębi 

Buków 

Mrówek 

7. Wymień 4 akcje małego sabotażu.  

……………………………………………………………………………. 

8.  Kim był Lechosław Domański? Podaj jego pseudonim. 

……………………………………………………………………………. 

9. Kto otrzymał przydomek „Kopernik”? Opowiedz krótko dlaczego. 

…………………………………………………………………………… 

10.  Który z bohaterów był torturowany przez gestapowców? 

………………………………………………………………………….. 

11. Którego dnia umiera dwóch głównych bohaterów tej książki? 

30 marca 1943r. 

25 marca 1943r. 

30 marca 1944r. 

12. Akcja odbicia Rudego z rąk gestapowców przeszła do historii jako: 

Akcja Pawiak 

Akcja pod Arsenałem 

Akcja Celestynów 

13. Do jakiej znanej szkoły uczęszczali chłopcy? 

…………………………………………………………………………… 

14. Który z bohaterów opisał w swoim pamiętniku wspomnienia o  swoich zmarłych przyjaciołach? 

……………………………………………………………………………… 

 

ODPOWIEDZI NA PYTANIA Z POPRZEDNIEGO WYDANIA: 

1.c, 2.b, 3.a, 4.a, 5.c, 6.b, 7.c, 8.c, 9.b, 10.a; 

Ania i Agnieszka  
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Jak się okazało nauczanie zdalne też może być bardzo ciekawe…  Klasa 8 d przygotowała po przeczy-

taniu lektury „Kamienie na szaniec” profile internetowe bohaterów. Próbkę ich talentu pokazujemy, aby i inni 

uczniowie przypomnieli sobie przed egzaminem tę ciekawą książkę i jej głównych bohaerów… 
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CIEKAWOSTKI Z BIBLIOTEKI 

Uwaga Amor! 

6 objawów świadczących o tym, że właśnie dosięgła cię strzała 

Amora : 

problemy z koncentracją 

obsesyjne myślenie o obiekcie westchnień 

śnienie o tej osobie 

brak apetytu 

wyczekiwanie spotkania, kontaktu, sms-a 

uczucie lekkości lub motyle w brzuchu 

14 lutego - Święto zakochanych „Walentynki” – chyba nie ma osoby, która by nie lubiła tego 

święta. Fakt, czasem może być nam smutno gdy nie mamy swojej Walentynki lub 

Walentego. Nie martwcie się jednak moi drodzy, zawsze można miłosna kartkę lub słodki 

upominek podarować komuś, kto nam się podoba lub bardzo go lubimy, a wtedy być może 

miłość znajdziemy…lub przyjaźń J 

Kult św. Walentego 

Najważniejszym miejscem kultu św. Walentego jest bazylika jego imienia w Terni, gdzie na srebrnym 
relikwiarzu ze szczątkami patrona umieszczona została inskrypcja „Święty Walenty patron miłości”. Co 
roku w niedzielę poprzedzającą dzień 14 lutego przybywają do niej pary narzeczonych z całych Włoch i 
świata w celu złożenia przyrzeczenia miłości. Gromadzą się tu również małżonkowie świętujący 25-tą lub 
50-tą rocznicę zawarcia sakramentu małżeństwa. 
W roku 1997 list do par narzeczonych skierował Jan Paweł II, a jego przesłanie wyryto na marmurowej 
tablicy przy grobie św. Walentego. Brzmi ono: „Miłość zwycięża, obalagranice, znosi bariery między 
ludźmi i tworzy nowe społeczeństwo”. 
Na walentynkowy wieczór polecam książki o miłości, które królują wśród najchętniej wypożyczanych w 
bibliotekach na całym świecie. 
Z naszych zbiorów polecam: 
 

 
 

Wasza BiblioTeka 
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Sprzęt jeździecki: Porozmawiamy sobie o sprzęcie dla konia i 

jeźdźca, omówimy jego budowę i wymienimy typy. Zaczniemy od 

czegoś prostego:  

Siodła: Istnieją różne rodzaje siodeł, w zależności od przeznaczenia 

możemy je podzielić na: 

- Siodła wszechstronnie użytkowe – 

zapewniają dość głęboki i wygodny 

dosiad, a jednocześnie umożliwiają 

skoki przez przeszkody. 

- Siodła ujeżdżeniowe – wyróżniają 

się charakterystycznie 

wydłużonymi trybinkami; 

zapewniają głęboki dosiad. 

- Siodła skokowe – lekkie, dość 

płaskie, zapewniają swobodne 

ruchu na parkurze; poduszki 

kolanowe są przesunięte nieco do 

przodu. 

- Siodła westernowe – duże i 

ciężkie, ale dzięki budowie ciężar 

ciała jeźdźca dobrze się rozkłada. 

Bywają bogato zdobione; posiadają 

specjalny rożek pomocny w pracy z bydłem.  

- Siodła wyścigowe – bardzo lekkie i płaskie składają się tylko z 

siedziska, puślisk i przystuł; przeznaczone do jazdy wyścigowym 

półsiadem.  

-Siodła damskie- przystosowane do jazdy po damsku czyli z obiema 

nogami po jednej stronie konia. Wyróżniają się specyficzną budową, 

z lewej strony mają tzw. Kule, które pozwalają utrzymać nogi, jedno 

tylko lewe strzemienie oraz dodatkowy popręg. 

- Siodła rajdowe, kulbaki- rodzaj siodła typu wojskowego, o budowie 

pozwalającej na leprze rozłożenie ciężary jeźdźca; odpowiednie do 

pokonywania dużych dystansów i codziennej pracy. 

Obok zamieściłam Wam dokładną budowę siodła. 

Osprzęt do siodła: 

By siodło mogło być użytkowane potrzebnych jest kilka dodatkowych 

elementów są to: 

Puślisko – pasek na którym wisi strzemię, w które wkładamy stopę.  

Strzemię- metalowy element w kształcie zamkniętej podkowy, 

służące do oparcia stopy. Strzemiona mogą być lżejsze lub cięższe, 

wykonywane z metali lub z tworzywa sztucznego.  

Popręg- pas zapinany do siodła z jednej strony przechodzący pod 

brzuchem konia i przypinany do siodła z drugiej strony. Pozwala na 

utrzymanie siodła w wybranym miejscu na brzuchu. Producenci 

ofiarują popręgi z rozmaitych materiałów, jak skóra, pianka, 

sznurki. 

Czaprak – służy do ochrony końskiego grzbietu przed bezpośrednim 

działaniem siodła. Spotyka się je w najrozmaitszych odcieniach, 

wzorach i fakturach. Mają  dobrze wchłaniać pod i zapobiegać 

otarciom.  

Ogłowie  - Zestaw pasków do zakładania na końska głowę – ma 

służyć do powstrzymywania kiełzna na pysku lub powodowania 

koniem w inny sposób. Najczęściej jest wykonana ze skóry, czasem 

także z tworzywa sztucznego. Ogłowia maja ten sam cel ale różnią 

się od siebie budową. 

 

Wędzidło- Jest to część uzdy wkładana koniowi do pyska. 

Najczęściej jest zrobione z metali, ale bywają także gumowe lub 

plastikowe. Jest wiele rodzajów wędzideł : proste ,pojedyncze  i 

podwójnie łamane, munsztuk, pelham. 

  Dodatkowy sprzęt jeździeck 

Warto wspomnieć o ochraniaczach na nogi, derkach o najróżnieszym 

przeznaczeniu, najrozmaitszych wodzach pomocniczych, wytokach, 

lonżach. Koń potrzebuje także Kantara i uwiązu, które służą do 

prowadzenia lub wiązania konia. Kantar to zestaw pasków bez 

wędzidła, zakładany na głowę konia, a kantar to linka z 

karabińczykiem, pozwalająca na prowadzenia konia. 

     Sprzęt dla jeźdźca  

1. Bryczesy – są to specjalne spodnie bezszwowe, które 

zapewniają odpowiednie trzymanie w siodle, a przez to łatwiej jest 

uzyskać nam prawidłowy dosiad. 

2. Sztyblety lub oficerki – są to specjalne buty do jazdy konnej. 

Oficerki są butami wysokimi za kostkę natomiast sztyblety sięgają 

do kostki. Sztyblety są bardziej przydatne w ciepłe dni. Istnieje 

możliwość założenia sztylp do naszych sztybletów dzięki czemu część 

nogi powyżej kostki będzie również chroniona tak jak ma to miejsce 

w przypadku oficerek. 

3. Kurtka jeździecka – profesjonalna kurtka jeździecka przyda 

się z pewnością w chłodniejsze dni. Powinna być zrobiona z 

przewiewnego a zarazem wodoodpornego materiału. Zwróćmy przy 

jej zakupie również uwagę na ilość kieszeni, które na pewno będą 

przydatne podczas dłuższych wyjazdów w teren.  

4. Kask lub kasko-toczek – jest to jeden z najważniejszych 

elementów wyposażenia jeździeckiego ponieważ od niego zależy 

nasze bezpieczeństwo. Pamiętajmy by przy jego zakupie wybrać 

model z atestem. Różnica pomiędzy nimi polega na tym, że kasko-

toczek wyglądem przypomina toczek. Jednakże zarówno kask jak i 

kasko-toczek w jednakowym stopniu będą chronić naszą głowę. 

To tylko niektóre sprzęty, które używamy w świecie jeździeckim, nie 

chciałam się rozpisywać. W następnym rozdziale porozmawiamy o: 

budowie konia, końskich odmiankach, chodach i o dyscyplinach 

jeździeckich.  

Do następnego!!! 

                                                                                                                  

Napisała Maja K. 
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Kameleon Jemeński  (Chamaeleocalyptratus) 

 Kameleon Jemeński osiąga długość nawet 65cm. Jest 

bardzo popularnym kameleonem wśród hodowców.Występuje przy 

granicy między Arabią a Jemenem Saudyjską. Bardzo jaskrawy 

kameleon z zazwyczaj gołym grzbietem, koloru jasnego złota, 

zielonego i niebiesko-żółtego. Na czubku głowy znajduje się kask. 

Samce mają większe ciało niż samice. Długość życia zależy od 

warunków, lecz najczęściej samiec 7lat a samica 5lat.  

Gekon  Toke ( Gekkogecko) 

Jest to jeden z największych gekonów. Długość: samiec 30-

40cm, samice 20-28 cm. W hodowli żyje nawet 20 lat, a w naturze od 

7 do 10 lat. Oczy nie mają ruchomych powiek. Ogon jest długi, 

walcowaty. Skóra jest pokryta delikatnymi łuskami. Ubarwienie od 

bladoszarego do ciemnoniebieskiego. Karmi się go różnymi owadami 

np. świerszczami - jak kameleona. Aktywny jest nocą. 

Tristan T. 

 

 

 

 

 

 

Jak wiemy ludzie noszą ubrania, ale nie tylko o n i ! 

Dzisiaj pokażę Wam ubranka dla waszych pupili, a więc co? 

Zaczynajmy!!! 

To ubranko dla kotka, jest wygodne więc kociak będzie się w 

nim czuł dobrze, polecam jak najbardziej coś takiego! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UWAGA! Każdy chce, aby jego pupil wyglądał słodko, lecz 

musimy pamiętać, że można w ten sposób drażnić lub 

nawet i męczyć swoje zwierzątko, dlatego zachęcam, aby 

czytać na ten temat, u mnie znajdziesz więcej takich 

ciekawostek... 

 

Są ubranka dla psów, kotów, ale nie można zapomnieć również o 

tych małych zwierzątkach, takich jak świnki morskie! Oto 

jeden z przykładów: 

UWAGA!!! Świnki morskie mają już długą sierść i może im być za 

gorąco, dlatego radziłabym ubierać coś takiego pupilowi w zimę 

lub kiedy wypada mu sierść i ma już jej bardzo mało. 

 

 

 

 

 

 

3.Hmmmm… czy o czymś 

zapomniałam??? A no tak! 

Jeszcze czas na zwierzątka nie domowe! Chodzi o węża? Nie! 

To może o konia? Też niestety nie, hmmmmm może jakieś 

podhalańskie? Ooo…  blisko, blisko, podpowiedź: broni przed 

wilkami, które chcą zagryźć biedne zwierzęta. Wiem!!! 

Owczarki podhalańskie!!!!! Tak dokładnie!!! Oto jedno ubranko 

dla dzielnego owczarka, który czuwa dniem i nocą. To ubranko 

nie ma żadnych wad, jest po prostu idealne!!!     

DOBRZE, ŻEGNAM SIĘ Z WAMI I ZACHĘCAM DO CZYTANIA 

NASZEJ GAZETKI TO PA! 

Polecała: Amelia Sz. 

Schronisko „Maja”-adopcja psa 

 Jeśli zdecydowałeś się na zaadaptowanie pieska, to polecam Ci, 

abyś zajrzał do schroniska „Maja”, jest tam dużo piesków czekających na 

to, aby ktoś je pokochał. Wiele z tych psów ma łamiące serce historie, 

były np. bite  albo zostawione w lesie na pastwę losu. Schronisko nie ma 

na tyle pieniędzy, aby zapewnić psom lepsze warunki, robią co mogą, ale 

niestety... mają ograniczone możliwości. Jeśli nie możesz mieć psa bądź 

kota, (którego też można tam zaadoptować) to na pewno możesz pomóc 

zwierzętom ze schroniska, poprzez zakup karmy dla piesków lub  kotów 

albo marchew i jabłek dla koni. Schronisku przyda się na pewno też 

pomoc finansowa. Warto się dzielić … 

 Bo my mamy co jeść i gdzie spać, a zwierzęta w schronisku nie mają 

prawie niczego. Ja i moi rodzice podjęliśmy decyzję o zaadaptowaniu 

pieska ze schroniska „Maja”.  Wabi się on Vento i  nie mogę sobie bez 

niego wyobrazić świata. Kiedy go na początku wzięliśmy, był 

wychudzony, dlatego że miał problemy żołądkowe. Bardzo mu 

współczułam. Kiedyś nie umiał nawet szczekać i 

ma także odcięty ogon (co uważam za szczyt 

okrucieństwa). Vento jest z nami już około 5 lat 

i troszkę się przez ten czas zmienił. Jest 

wesołym, chętnym do zabawy psiakiem, a 

swoim głośnym szczekaniem potrafi 

przestraszyć. Waży też więcej, ale spala dużo 

energii podczas biegania. Niestety, ma 

klaustrofobię, bo panicznie się boi małych 

pomieszczeń, a także boi się nagłych i głośnych 

hałasów. Ale co najważniejsze dostał dom! Inne 

pieski też na niego czekają, czekają na Ciebie! 

Więc jeśli możesz, pomóż im, aby już nigdy 

więcej nie musiały cierpieć oraz aby miały swój 

dom. Wszystkie informacje o schronisku 

„Maja” możesz znaleźć na Facebooku pod 

adresem https: / /www.facebook.com/

fundacjamaja 

Weronika Firlet    VIIIB 

 

https://www.facebook.com/fundacjamaja
https://www.facebook.com/fundacjamaja
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Przygotowanie: 

Mleko, margarynę, cukier, kakao, i zapach zagotować. Odlać ¾ szklanki tej masy i odstawić. Do reszty, gdy ostygnie, 

dodać mąkę i żółtka. Białka ubić na pianę i wszystko utrzeć razem. Piec około 1 godziny 170 stopni. Gdy ostygnie 

wierzch posmarować pozostałą masą. 

Najlepiej dodać Walentynkowe ozdoby. Polecała i wykonywała: Katarzyna Drozdowska. 

Ciasta Walentynkowe 

Cześć, w tym artykule będą ciasta. Można je ciekawie ozdobić i podać na Walentynki 
lub inną miłą okazję. 

Sernik na zimno 

Składniki:  

½ szklanki sera 

3 jajka 

1 kostka margaryny 

1 szklanka cukru 

1 szklanka mleka 

2 łyżki żelatyny  

1 olejek waniliowy 

2 galaretki 

herbatniki lub biszkopty 

Przygotowanie: 

Jedno jajko, 2 żółtka, szklankę cukru, margarynę i olejek utrzeć na masę. Ser przekręcić przez maszynkę i dodać 

do masy.  Z białek ubić pianę i dodać. Zagotować żelatynę i odstawić. Na tortownicę ułożyć herbatniki. W między-

czasie przygotować galaretkę. Masę podzielić  na 2 części, do jednej dodać połowę mleka z żelatyną i włożyć do 

formy na ciastka, odstawić do zastygnięcia. Gdy zastygnie, wlać przygotowaną 1 galaretkę. Gdy galaretka zasty-

gnie, wlać mleko do 2 części sera i zalać na galaretkę i odstawić. 

Murzynek 

½ szklanki mleka 

2 szklanki cukru 

2 szklanki mąki 

1 kostka margaryny 

3 jajka 

3 łyżeczki kakao 

3 łyżeczki proszku do pieczenia 

1 zapach waniliowy 
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Na początku stycznia były ferie i byłam bardzo ciekawa kto, gdzie był. Jak to 

ja… postanowiłam zrobić wykres. Zapytałam się moją klasę i kilka osób w ro-

dzinie. Oto wyniki mojego śledztwa: co ciekawego robiliście na feriach: 

 

 

Z tego co powstało wnioskuję, że większość osób była na Jasnej Górze. 

Także osoby dorosłe z mojej rodziny gdzieś były. Dla nich też wykonałam wy-

kres: 

 

 

Ankietę ułożyła, przeprowadziła i wykonała: Alicja Sz. 
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KORONAWIRUSOWE INFO 

 

Ostatnio gorącym tematem związanym z Covid-19 są szczepienia. W dzisiejszym świecie, podczas pandemii, już 

nikt nie wie, co jest prawdziwą informacją, a co nie i jakie fakty są przed nami ukrywane. Postanowiłam, że zagłębię się 

w ten temat i z różnych źródeł postaram się znaleźć szczere opinie, aby je Wam tu przekazać. 

9 listopada 2020 roku firma farmaceuto logiczna Pfizer ze Stanów Zjednoczonych i niemiecka firma biotechnolo-

giczna BioNTech ogłosiły, że ich szczepionka jest skuteczna w 90%. BNT162b2, bo tak nazywa się ta szczepionka nowej 

generacji, zawiera mRNA (z ang. „messenger RNA”), inaczej informacyjny RNA, matrycowy RNA lub przekaźnikowy 

RNA. Jest to rodzaj kwasu rybonukleinowego (RNA), który przenosi informacje o budowie białek z jądra do cytoplazmy 

– czyli przepisuje informacje z DNA na RNA; powstaje na matrycy DNA. 

To coś innego niż tradycyjne szczepionki – nie wprowadza się do ciała osłabionego wirusa. Ten niecodzienny 

sposób polega na tym, że mRNA trafia do komórek, które prezentują go układowi immunologicznemu. On rozpoznaje go 

jako coś obcego i zaczyna wytwarzać przeciwciała. One osiądą na mRNA i blokują mu wejście do komórek. 

Przy takiej szczepionce nie ma ryzyka, że dojedzie do wystąpienia objawów ubocznych u osób ze spadkiem od-

porności. Natomiast u nich replikacja koronawirusa trwa nierzadko znacznie dłużej, co daje pole do natężonych mutacji. 

Monitorowanie nowych szczepów jest bardzo ważne. Im ich więcej, tym szczepionka jest mniej skuteczna. Nowe 

mutacje koronawirusa, które pojawiły się np. w Wielkiej Brytanii, Brazylii czy RPA, sprawiają wrażenie bardziej zakaź-

nych. Jednak nie wygląda, aby śmiertelność wzrosła wśród zainfekowanych nimi. 

„Szczepionka Pfizera jest skuteczna w neutralizowaniu koronawirusa, także w tych przypadkach, gdy nastąpiła 

mutacja białka fuzyjnego” – mówi Phil Dormitzer, wirusolog - „Przetestowaliśmy 16 różnych mutacji i żadna z nich nie 

zdołała oprzeć się naszej szczepionce.” Nawet te nowe szczepy z Wielkiej Brytanii i RPA. 

Te badania nie zostały jeszcze poddane osądowi środowisk eksperckich na najwyższych szczeblach, więc nie 

możemy być ich do końca pewni. 

Nie wiadomo czy ozdrowieńcy posiadają podobne zabezpieczenia. 

Bez szczepionek na każdy milion Polaków umarłoby 30 tys. Im więcej zaszczepień, tym mniej powinno być mu-

tacji. Udokumentowano już dziesiątki tysięcy mutacji koronawirusa (może ich być teraz setki tysięcy a nawet miliony). 

Na szczęście większość zmian nie ma większego przełożenia na zachowanie patogenu. 

Najczęstsze skutki uboczne po szczepionce Pfizera to ból w miejscu iniekcji, ból głowy, mięśni i stawów, zmę-

czenie, dreszcze i gorączka. Mogą one wystąpić u więcej niż 1 na 10 osób. 

Często (u mniej niż 1 osoby na 10): 

- obrzęk w miejscu iniekcji, 

- zaczerwienienie w miejscu iniekcji, 

- nudności. 

Najrzadziej (u mniej niż 1 osoba na 100): 

- powiększone węzły chłonne, 

- złe samopoczucie. 

Zgodnie z ulotką należy zgłosić takie objawy lekarzowi lub pielęgniarce (również te nie wymienione na niej). 

Można też to zrobić na stronie internetowej lub aplikacji MHRA. 

Zwykle występują łagodne skutki, czyli zaczerwienienie lub ból w miejscu iniekcji. Od każdego z nas zależy, czy 

postanowimy się zaszczepić. Jednak przed podjęciem tak ważnej decyzji, warto poznać wszystkie informacje o takich 

szczepieniach, tym bardziej, że są one niecodzienne.  

Alicja P. 
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AMERYKA ŁACIŃSKA TOP 10 

1. Rio de Janeiro - stolica Brazylii 

Miasto położone jest w malowniczym 

otoczeniu śnieżnobiałych plaż i gór 

porośniętych  lasami deszczowymi. 

WARTO ZOBACZYĆ : 

zachód słońca ze szczytu Pão de Açúcar, 

główny symbol miasta, Cristo Redentor, 

pomnik Chrystusa Odkupiciela, 

Escadaria Selarón, czyli słynne schody 

pokryte kolorową mozaiką. 

 

 

 

2. Machu Picchu – Peru 

Słynne ruiny Inków, położone w 

peruwiańskich Andach. Wpisane na listę 

dziedzictwa kulturalnego i przyrodniczego 

UNESCO. 

3.Buenos Aires - Argentyna 

WARTO ZOBACZYĆ: 

pokazy tanga w Esquina Carlos Gardel, 

symboliczne centrum miasta - Plaza de 

Mayo, 

imponujące posągi i marmurowe 

sarkofagi w Cementerio de la 

Recoleta. 

4. Amazonia - Brazylia 

Amazonia stanowi ponad połowę 

wszystkich lasów deszczowych oraz 

największy i najbogatszy gatunkowo 

obszar na planecie. 

 

5. Torres del Paine – Chile 

Najpiękniejsze szlaki chilijskiego parku 

narodowego, ekstremalne i piękne 

krajobrazy Patagonii. 

6.Quito – Ekwador 

WARTO ZOBACZYĆ: 

wąskie uliczki, kolonialną architekturę 

i tętniące życiem Stare Miasto, 

7.Cartagena – Kolumbia 

Historyczna miejscowość i 

niekonkurencyjna królowa Karaibów. 

 

 

WARTO ZOBACZYĆ: 

Stare Miasto pełne pięknie 

zachowanych kościołów, klasztorów 

oraz pałaców, 

archipelag 27 wysp, Islas del Rosario,  

otoczony rafami koralowymi. 

 

 
Wyszukały: 

Anna Listkiewicz i Antonina Chojnacka  



 

 

Fantasy 

Jest to gatunek, od którego moim zdaniem po-

winno się zacząć swoją przygodę z literaturą. 

Książki tego rodzaju są niezwykle wciągające i 

czytając je, możemy urozmaicić swoje nudne 

wieczory o przygody w zaczarowanych krainach 

i spotkania z mitycznymi stworzeniami. 

Pierwsza powieść, którą chcę 

Wam polecić jest pewnego ro-

dzaju klasykiem tego gatunku. 

Oczywiście mam na myśli se-

rię J.K Rowling, która opowia-

da o przeżyciach młodego cza-

rodzieja Harrego Pottera. 

Cykl powieści to nie tylko 

świat magii i zaklęć, powieść 

odwołuje się do tęsknoty za 

prawdziwą przyjaźnią, miło-

ścią i poświęceniem. Jest to 

jedna z pierwszych książek, które przeczytałam i 

od tamtej pory ją uwielbiam.  

„Baśniobór” 

Brandona Mulla to 

książka, która pod nie-

pozornym tytułem kryje 

świat pełen tajemnic, 

potwornych stworów i 

niczego nieświadomego 

rodzeństwa Kendry i 

Setha, którzy muszą sta-

wić czoło wielkim nie-

bezpieczeństwom.  

                                                                                                                                                                                                                       

Moją ostatnią propozycją 

jest cykl Ricka Riordana, którego głównym boha-

terem jest nastoletni chłopiec Percy Jackson. 

Życie nastolatka diametralnie zmienia się po tym 

jak dowiaduję, się, że jest synem starożytnego 

greckiego boga Posejdona. Polecam tę serię dlate-

go, że jest nie tylko ciekawą i porywającą powie-

ścią, ale również pozwala nam w przyjemny spo-

sób poznać mitologię grecką oraz rzymską. 

Polecała: Wiktoria O. 

Sposób na nudę 

 Ostatnimi czasy coraz częściej nam się nudzi. 

Nie mamy pomysłu, co moglibyśmy zrobić. Zapomina-

my o tak ciekawym sposobie na spędzenie z rodziną i 

przyjaciółmi, jakim jest granie w gry planszowe. Na dzi-

siaj przygotowałam dwie, które sama przetestowałam i 

które warto poznać. 

 Pierwszą z nich jest „Gra planszowa - Wsiąść 

do pociągu: Europa” firmy Rebel. Zasady są bardzo 

proste – gracze zbierają karty, na których są przedstawio-

ne wagony. Dzięki nim mogą budować linie kolejowe i 

tunele. Głównym celem jest zdobycie jak największej 

liczby punktów, które można otrzymać za: połączenia 

między sąsiadującymi miastami, nieużyte dworce, a tak-

że za najdłuższą trasę. Gra składa się z tur, w której gra-

cze mogą wykonać jedną z czterech akcji: dobranie kart 

wagonów, utworzenie połączenia, dobranie biletów, bu-

dowa dworca. 

 Planszówka przeznaczona jest dla graczy od 8 

lat. Może w nią grać od 2 do 5 osób. Czas gry wynosi ok. 

60 min. Jest tylko jeden minus – nietrwała, rozpadająca 

się plansza. Jednak sama rozgrywka nie powinna spra-

wiać problemów, a reguły powinny być łatwe do zrozu-

mienia. 

 Drugą grą jest „Talisman: Magia i Miecz”. 

Gracz wciela się w niej w jedną z 14 postaci i – jak sama 

nazwa wskazuje – jego bronią jest magia lub miecz. Po-

dróżuje po różnych krainach w celu odnalezienia Korony 

Władzy. Podczas tej wędrówki napotyka wiele przeszkód 

w postaci potworów czy niepomyślnych wydarzeń. 

Wszystko kończy się, gdy jeden z poszukiwaczy znajdzie 

koronę i wygra ze wszystkimi przeciwnikami. 

 Ta gra posiada wiele atutów – wysokiej jakości 

planszę, grafikę, która wiernie oddaje klimat fantasy, 

wiele postaci czy różnorodność w rozgrywce. Gdyby sa-

ma podstawa Ci się znudziła, jest do tej gry wiele dodat-

ków. Planszówka jest dla maksymalnie 2 osób, a czas 

rozgrywki to ok. 2 godziny. Minimalny wiek to 13 lat. 

 Przedstawione wyżej gry trafiły do rankingu „8 

Najlepszych gier planszowych 2021”. Mam nadzieję, że 

któraś z nich Cię zainteresowała i zaopatrzysz się w choć 

jedną. Planszówki rozwijają nas i są ciekawym pomy-

słem na spędzenie czasu z najbliższymi.  

Polecała: Alicja P. 
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 Dla osób zaczynających dopiero zabawę z jazdą na rowerze kolarstwo może wydawać się kiepskim sposobem 

na utrzymanie dobrej kondycji. Często bardziej polecanym sportem dla początkujących jest bieganie, nordic walking 

albo siłownia. Wszystkie te czynności przegrywają z kolarstwem w wielu aspektach. Jednym z nich jest problem ból 

stawów, a w szczególności kolan i łokci, który w kolarstwie nie istnieje. W przeciwieństwie do treningów siłowych, 

podczas jazdy na rowerze bardzo trudno jest zerwać albo naderwać mięsień. Kolarstwo pomaga także utrzymać kon-

dycję, przeciwdziała zawałom serca i co dla niektórych jest najważniejsze: pozwala  zrzucić zbędne kilogramy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaki rower wybrać dla początkującego?  

Rowery dla osób chcących zadbać o swoje zdrowie można podzielić na cztery kategorie: rowery trekkingowe, 

fitnessowe, crossowe i miejskie.  

Pierwszy typ roweru przeznaczony jest dla ludzi chcących wybierać się na długie, ale szosowe wyprawy. Ro-

wery tego typu (wszystkie podane powyżej rodzaje rowerów) wyposażone są w wiele mocowań do sakw i bagażników 

rowerowych. 

Rowery typu crossowego różnią się od trekkingowych tylko szerokością opon, skoki amortyzatorów w obu ro-

werach jak i w rowerze miejskim są takie same (60mm). Rower pozwala nam poprzez zastosowanie szerokich opon na 

wjeżdżanie w małe kamienie i na ubite szutrowe trasy. 

Rower fitnessowy posiada bardziej agresywną geometrię (jesteśmy mocniej pochyleni nad kierownicą), dzięki 

czemu jeździ się na nim szybciej, lecz mniej wygodnie. Taki rower nie posiada przedniego amortyzatora, ale na jego 

miejscu znajduje się sztywny widelec przedni. Rower typu fitness jest najlżejszym i zarazem najdroższym rowerem z 

czterech podanych rodzajów. Przeznaczeniem tego roweru jest jazda głównie szosowa. 

Ostatni na liście znajduje się rower miejski. Jest to typ z przeznaczeniem do jazdy po miejskich drogach, 

ścieżkach rowerowych i parkowych ścieżkach. 

Największym minusem kolarstwa jest niestety cena rowerów, która przez pandemię wzrosła jeszcze bardziej. Z tego 

powodu radzę szukać rowerów używanych na znanych portalach aukcyjnych.  

Polecał: Dominik  
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Co zrobić , kiedy kot nam ,,przeszkadza” , 

oczekując uwagi ? To proste , dajmy mu za-

bawkę ...Tylko jaką? 

Koty są typowymi domato-

rami, a ich właściciele mu-

szą to zaakceptować. 

Szczególnie, kiedy zaadop-

tujemy kocięta, musimy 

mieć świadomość, że będą 

potrzebować opieki. Nawet 

w kreskówkach motyw 

małych kociąt drapiących 

zasłony, niszczących meble 

jest przedstawiony, trochę zgadza się to, z rzeczywisto-

ścią, jednak przedstawię sposób, jak uniknąć szkód w 

mieszkaniu.  

Koty, w każdym wieku, nawet seniorzy, potrzebują 

uwagi, a jeżeli jej nie zapewnimy, spotkają nas zacho-

wania jak wyżej opisane, będą rozrabiać, chcąc zwrócić 

na siebie uwagę. Jeżeli jesteśmy zajęci pracą, prze-

szkadza nam hałasujący kociak, przydają się wtedy 

zabawki. Jednakże trzeba wiedzieć, jak je odpowiednio 

dobrać do wieku pupila, czyli trzymiesięczny kocur 

będzie bawił się małymi, szeleszczącymi piłeczkami, 

nie należy podawać zbyt dużych zabawek, bo będzie to 

niepotrzebny wydatek, a kot, jak to on, znajdzie sobie 

inne zajęcie, na przykład podrapanie Twojego łóżka.  

Aby takich sytuacji uniknąć, trzeba codziennie 

bawić się z kotem, jeżeli chcemy, aby również nasz 

starszy kociak się kształcił, a nie chce biegać za piłecz-

ką, to można zainwestować w różnego rodzaju wędki z 

pluszową ,,przynętą" na końcu, kule-smakule (o któ-

rych również wspomnę), zabawki interaktywne, tune-

le, drapaki z elementami piórek, legowisk itp. Obecny 

rynek artykułów zoologicznych przedstawia nam bar-

dzo dużo ciekawych ofert zabawek, podajnik karmy, 

jest ciekawym rozwiązaniem, kiedy nie będzie nas w 

domu, a nie ma osoby, która nakarmi kota w ciągu kil-

ku godzin nieobecności. Pod koniec artykułu dodam 

zdjęcia tych najciekawszych zabawek. Są specjalne 

projektory laserowe dla kotów, choć ograniczałabym 

korzystanie z nich, dla zdrowia pupila. Kula- smakula, 

zabawka, o której w ostatnim artykule również pisa-

łam, to kula z otworem na suchą karmę, smakołyki. 

Ma specjalne elementy, dzięki którym kot turlając ją 

może zjeść przysmak, musi użyć łapek i być skoncen-

trowany, dlatego jest to tak świetna zabawa 

w ,,polowanie". Już wcześniej wspominałam, że kot to 

drapieżnik, jeżeli w zabawie ma takie elementy zdoby-

wania pokarmu, tym większa jego radość, przy okazji 

korzysta z ruchu. Wspólne spędzanie czasu, buduje 

więź między właścicielem a zwierzakiem (nie tylko ko-

tem ). W dodatku to i dla człowieka jakaś nowa nauka 

na przykład składania tunelu, obsługi zabawki inte-

raktywnej. My uczymy się czegoś nowego, a kot jest 

zadowolony z zabawki i z obecności właściciela. Koty 

mają różne reakcje na nowe ,,prezenty”,  więc chciała-

bym Was ostrzec, że czasami lepiej przynieść do domu 

karton niż drogi drapak. Przecież nasi cudowni mru-

czący przyjaciele nie kochają nas za kosztowne prezen-

ty. Zmęczony kot to szczęśliwy kot, po zabawie i odpo-

wiednim posiłku ( o żywieniu możecie przeczytać w 

poprzednim artykule) po prostu pójdzie spać, kiedy nas 

nie ma, pewnie to sen zastępuje mu długie oczekiwa-

nia.  

Adopcja  

Jeszcze jednym, krótkim tematem, będzie od-

powiedzialna adopcja. Jeżeli przygotowujecie się do 

adopcji / kupna kota, to proponowałabym wybrać 

schronisko, jest tam wiele zwierząt, które czekają na 

ciepły dom. W takiej sytuacji trzeba pewnie przejść 

odpowiednie ,,przesłuchanie" czy na takiego opiekuna 

się nadajemy. Pamiętajmy , żeby przy wyborze zasta-

nowić się czy w domu są dzieci, które mogą ko-

ta ,,niepokoić”, wtedy warto zapytać, który kociak ma 

charakter łagodny, otwarty na ludzi czy mamy inne 

zwierzęta, które mogą nie zaakceptować drugiego, czy 

mamy odpowiednie warunki bytowe, miejsce i akceso-

ria dla kota oraz nakłady finansowe, należy kupić kar-

mę, a dla kotów niewychodzących żwirek i najważniej-

sze, czy sami jesteśmy gotowi na opiekę nad kotem, 

który nie obrażając innych ras, jest dość wymagający 

w opiece.  

W tym artykule to tyle, na temat zabawek i 

adopcji kotów, nadal zapraszam do przesyłania swoich 

rad o odpowiedniej opiece nad kotem, przypominam 

adres e-mail to : kocieciekawostki@spoko.pl   A niżej 

znajdziecie zdjęcia zabawek, 

o których pisałam...  

Paulina J. 
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Cześć, jestem Michał a dzisiaj opowiem Wam kilka ciekawostek ze świata technologii. 

Nie wiem czy wiecie, że można już zamawiać teslę model s plaid, ale wyszła jeszcze 

jedna mocniejsza wersja o nazwie plaid + jest to najszybsze auto w Europie, które jest produ-

kowanie seryjnie! Ma ono poniżej 2,1 do 100km/h i w wyścigu na 1/4 mili ma poniżej 9 se-

kund. Jest ona szybsza niż porhe 918, a to jest ogromne auto rodzinne.  

 

Elon Musk czyli założyciel tesli na zdjęciach reklamowych dał grę Wiedźmin 3, dlatego 

że polskiej wytwórni  gier cd project po prezentacji  CYBERPUNKA 2077 bardzo spadły ak-

cje. Elon Musk przy okazji im tym pomógł, pisząc jeszcze, że w tesli cyberpunk też pójdzie i 

to w aucie, co jest ogromną zaletą tego pojazdu, bo podczas jego ładowania można oglądać coś 

na Netflixie albo grać.  

Michał O. 

STR. 26 NR 3 /  2021  ROZMAITOŚCI 

TRÓJKOWA GAZETKA 

W świecie piłki  
Najważniejsze transfery zimowego okienka : 

Martin Odegaard z Realu Madryt do Arsenalu za 

40mln euro  

Dominik Szoboszlai z RB Salzburg do RB Leipzig za 

25mln euro   

Arkadiusz Milik z SSC Napoli do Marseille za 22mln 

 

 

 

 

 

 

 

Wilian Jose z Real Sociedad do Wolverhampton. Koniec 

Wypożyczenia 

Rekordowy sezon Gerda Müllera  

Gerd Müller posiada dwa rekordy w Bundeslidze. Jest to 

zawodnik, który ma najwięcej goli w Bundeslidze. Łącz-

nie w 427 meczach strzelił 365 goli, lecz nie ten rekord 

jest tak ekscytujący, jak jego rekord z sezonu 1971/1972. 

W tamtym sezonie niemieckich rozgrywek napastnik 

Bayernu strzelił 40 goli na swoim koncie. Rekord do dziś 

nie został przejęty przez innego zawodnika, lecz po rekord 

zmierza równie bramko strzelny napastnik Bayernu i 

kapitan reprezentacji Polski, Robert Lewandowski. Polak 

po 20 kolejkach Bundesligi pakował piłkę do bramki aż 

24 razy! Zawodnik znajdujący się za Lewandowskim w 

klasyfikacji Króla Strzelców w Bundeslidze ma 7 goli 

mniej. To pokazuje, jak nasz kapitan zbliża się po rekord 

Gerda Müllera. 

Rekordowy mecz piłki nożnej 

Mecz piłkarski AS Adema – SO de l'Emyrne (2002) – spo-

tkanie ligi madagaskarskiej pomiędzy zespołami AS Ade-

ma i SOE Antananarivo, które rozegrano 31 października 

2002 roku. Potyczka zakończyła się wynikiem 149:0 dla 

AS Ademy; jest to rekordowe zwycięstwo i najwyższy wy-

nik w historii piłki nożnej. 

Zawodnik z największa liczba bramek w jednym 

meczu. 

Yanick Djouzi Manzizila, zawodnik Kongo United, po-

bił ostatnio 60-letni rekord. Piłkarz strzelił 21 goli w me-

czu z Balrog Botkyrka Sodertaelje, a jego drużyna wygra-

ła to spotkanie 30:0. 

Przygotował: Miłosz Skorupa 
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KONKURSY WALENTYNKOWE ROZSTRZYGNIĘTE  

 

W Walentynki obdarowujemy się drobnymi upominkami, słodkościa-

mi, wręczamy sobie kartki z życzeniami oraz przesyłamy życzenia 

walentynkowe. Z tej okazji biblioteka szkolna zaproponowała dwa 

konkursy – dla klas IV - V na najpiękniejszą kartkę walentynkową, a 

dla klas VI - VIII na krótkie, zabawne i romantyczne SMS-owe ży-

czenia walentynkowe.  

Wyłonienie zwycięzców nie było łatwe, bowiem uczestnicy konkursu 

wykazali się niezwykłą pomysłowością i talentem. Nagrodzono 

prace i życzenia SMS-owe następujących osób: 

Kartki walentynkowe  

I miejsce – Wiktoria Trypuć kl. 4b. Nagroda – voucher o warto-

ści 50,00 zł ufundowany przez K. Graczyk Perfumeria Kwiaciarnia 

I miejsce – Michalina Mały kl. 4c. Nagroda - voucher o wartości 

50,00 zł ufundowany przez Restaurację Hoker 

II miejsce – Zuzanna Iwanowska kl. 4c. Nagroda - voucher o 

wartości 50,00 zł ufundowany przez Restaurację Hoker 

III miejsce – Dżesika Rychter kl. 5b. Nagroda – torcik walentyn-

kowy ufundowany przez Gminną Spółdzielnię „SCh” w Bogatyni 

Wyróżnienie – Julia Hryniewicz kl. 5a. Nagroda – voucher dla 2 

osób do kręgielni ufundowany przez Szkołę Podstawową nr 3 w Bo-

gatyni 

Wyróżnienie – Paulina Purol kl. 4c. Nagroda – voucher wejście 

na basen ufundowany przez Szkołę Podstawową nr 3 w Bogatyni 

Wyróżnienie – Weronika Turlej - Romańska kl. 4a. Nagroda - 

voucher wejście na basen ufundowany przez Szkołę Podstawową nr 3 

w Bogatyni 

Wyróżnienie – Iga Bartków kl. 4c. Nagroda - voucher dla 2 osób 

do kręgielni ufundowany przez Szkołę Podstawową nr 3 w Bogatyni 

SMS-owe życzenia walentynkowe  

I miejsce – Zuzanna Pająk kl. 6e. Nagroda - voucher o wartości 

50,00 zł ufundowany przez Restaurację Hoker 

II miejsce – Alicja Pluta kl. 8d. Nagroda – voucher o wartości 

50,00 zł ufundowany przez K. Graczyk Perfumeria Kwiaciarnia 

III miejsce – Maja Krukowska kl. 6b. Nagroda – torcik walen-

tynkowy ufundowany przez I. Kropidłowski Biuro Rachunkowe Lider 

Wyróżnienie – Paweł Baran kl. 7e. Nagroda – voucher dla 2 

osób do kręgielni ufundowany przez Szkołę Podstawową nr 3 w Bo-

gatyni 

Wyróżnienie – Jakub Dragan kl. 6e. Nagroda – voucher wejście 

na basen ufundowany przez Szkołę Podstawową nr 3 w Bogatyni 

Dziękujemy wszystkim za udział, a laureatom składamy serdeczne 

gratulacje!  

Jak ogień w kominku się pali, jak deszcz się z nieba leje,   

 tak moje serce zawsze i wszędzie za Twoim szaleje. 

M. K. 

Czym jest życie? Jest miłością. Czym jest miłość? Mą rado-

ścią.  

Czym jest radość w sercu mym? Dla mnie… życiem Twym. 

M. K. 

Imię moje - kocham Cię. A nazwisko - domyśl się! 

A. Sz. 

Tak jak czerwona kropka na fladze Japonii, czerwone jest 

także serce moje.  

Bez ciebie pozostanie puste, tylko z Tobą nic nie jest smutne.  

Choć nie jesteś mą miłością, przyjaciółko bądź w tym dniu 

moją radością. 

M. K. 
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