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MIESIĘCZNIK  SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 34 im. WOJSKA POLSKIEGO 
    w Poznaniu na osiedlu Bolesława Śmiałego 107 

 

Detektyw Piórko 

zanotował: 

 

• Ósmoklasiści przystąpili do próbnego egzaminu.  
• Rekolekcje wielkopostne przeprowadzone zdalnie 

były bardzo interesujące, wiele się działo.  
• Mamy laureatów Wojewódzkich Konkursów 

Przedmiotowych!  
• Koalicja ZaZieleń Poznań urządza ogród 

deszczowy w patio szkoły. Może już wkrótce 
zobaczymy efekty?  

• O Dniu Ziemi relacja w następnym numerze.  
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„Eksponaty opowiadają nam o swoich 
twórcach, użytkownikach, ale i osobach, 
które weszły w ich posiadanie, np. 
kolekcjonerach” - rozmowa z Panią 
Katarzyną Sinoracką, odpowiadającą za 
edukację muzealną w Muzeum 
Etnograficznym w Poznaniu.  

„Szkolniaczek”: Co to jest etnografia? Co 
znajdziemy w Muzeum Etnograficznym?  

Katarzyna Sinoracka: Etnografia to 
dziedzina nauki, która zajmuje się opisem i 
analizą kultur ludowych (czyli kultur 
tworzonych niegdyś przez niższe warstwy 
społeczeństwa, o charakterze oddolnym). 
Przedmiotem zainteresowania badań 
etnografa/-fki są m.in.: zwyczaje, wiedza, 
wierzenia, tradycje oraz dziedzictwo 
materialne (np. budownictwo, narzędzia, 
zdobienia, zabawki), a zatem składniki 
wyróżniające kultury ludowe, społeczności 
i grupy etniczne. W zbiorach Muzeum 
Etnograficznego, Oddziału Muzeum 
Narodowego w Poznaniu posiadamy: liczne 
stroje, ceramikę i sztukę ludową, jak 
również obiekty, które mieszkańcy 
dawnych polskich wsi nazwaliby 
przedmiotami codziennego użytku, które 
dzisiaj często nie są już stosowane. Mamy 
również w naszej kolekcji m.in.: sztukę, 
broń, narzędzia i stroje ludów 
zamieszkujących odległe zakątki świata.  

„Szk.”: Co mówią rzeczy, eksponaty w 
Muzeum?  

K. S. : Bardzo wiele, zdradzają nam swoje 
sekrety ☺.  W Muzeum Etnograficznym 
mamy wystawę, która nosi tytuł „Rzeczy 
mówią”, polecam ją wszystkim 
niedowiarkom. Eksponaty w Muzeum 
Etnograficznym opowiadają nam o swoich 
twórcach, użytkownikach, ale i osobach, 
które weszły w ich posiadanie, np. 
kolekcjonerach. Każdy z tych przedmiotów 
niegdyś miał swoją funkcję, był wykonany 

w konkretnym celu. W zbiorach Muzeum 
Etnograficznego mamy obiekty mówiące o 
unikatowości, ale i wskazujące na cechy 
wspólne różnych kultur. Nasze eksponaty 
próbują nam powiedzieć, że ludzie 
zamieszkujący odmienne szerokości 
geograficzne mają podobne potrzeby. Pod 
tym kątem nie różnimy się od siebie – 
pragniemy czuć się bezpiecznie, 
przynależeć do pewnych zbiorowości, 
zapewnić sobie i bliskim pożywienie, ale i 
wyrażać swoje przekonania, wierzenia, 
tworzyć piękne przedmioty.   

„Szk.”: W jaki sposób Muzeum pozyskuje 
eksponaty?  

K. S. : Muzeum przyjmuje dary 
(przedmioty, które przekazują nam ich 
właściciele, zbieracze, kolekcjonerzy),  jak i 
dokonuje zakupów obiektów w celu 
wzbogacania swoich kolekcji. W 
poznańskim Muzeum Narodowym działa 
grupa specjalistów, która decyduje o tym, 
czy warto poszerzyć nasze zbiory o 
oferowany obiekt. Oceniają go na 
podstawie swojej najlepszej wiedzy, 
doszukują się w nim potencjalnych 
wartości. Ostatnio nasza kolekcja 
poszerzyła się o przepiękny, bardzo cenny 
naszyjnik, wykonany z naturalnego korala, 
pochodzący najpewniej z XIX w. 
Najprawdopodobniej zdobił on pierwotnie 
strój niezwykle zamożnej chłopki. Tylko 
dwa zabytki podobnej klasy znajdują się w 
polskich zbiorach muzealnych. O tym, że 
trafił do nas, zadecydowało szczęśliwe 
zrządzenie losu, bowiem pracownica 
Muzeum, dr hab. Joanna Minksztym 
wypatrzyła go w oknie wystawowym 
antykwariatu jubilerskiego.   

„Szk.”: Zbliżają się święta wielkanocne. Czy 
w Muzeum jest jakaś specjalna 
ekspozycja?   
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K. S. : Obecnie nasze Muzeum pozostaje 
zamknięte dla odwiedzających. W związku 
z trwającą pandemią koronawirusa nie 
mieliśmy możliwości przygotowania 
ekspozycji okolicznościowej. Wystawa, 
którą planowaliśmy na ten czas, została 
przełożona na kolejny rok. Tradycyjnie 
przed świętami odbywały się u nas 
mniejsze pokazy pisanek, wycinanek, palm 
wielkanocnych oraz liczne warsztaty, 
podczas których doświadczeni twórcy 
ludowi objaśniali tajniki swojej 
pracy.  Muzeum Etnograficzne w okresie 
przedświątecznym zapraszało zwłaszcza 
grupy szkolne na lekcje muzealne z 
warsztatem – z zajęciami plastycznymi. Ich 
uczestnicy mieli szansę na poszerzenie 
swojej wiedzy na temat zwyczajów i 
tradycji wielkanocnych. Niemałą radość 
przynosiło im samodzielne wykonanie 
ozdób świątecznych, np. pisanek. Z 
utęsknieniem czekamy na powrót 
odwiedzjących do naszego Muzeum, 
bardzo nam ich brakuje.   

„Szk.”: Interesuje nas szczególny, 
wyjątkowy eksponat w Muzeum – może 
najstarszy, najciekawszy ze względu na 
swoją historię… Jest taki?  

K. S. : To niezwykle trudne pytanie. 
Muzealnicy posiadają umiejętności 
rozpoznawania kluczowych wartości 
przedmiotów, np. ich wieku, techniki i 
jakości wykonania. Etnografowie w sposób 
szczególny podchodzą do obiektów w 
swoich kolekcjach, dostrzegając w nich 
przede wszystkich człowieka – twórcę, 
użytkownika. Widzą w przedmiocie nośnik 
wiedzy o kulturze danej społeczności, 
grupy etnicznej. Nie sposób jest wybrać 
jeden wyjątkowy eksponat, ponieważ 
każdy z nich mówi nam coś ciekawego o 
sposobie życia ludzi zamieszkujących różne 
obszary naszej planety. Jako edukatorka, a 
zatem osoba, która przybliża dzieje i 
specyfikę eksponatów odbiorcom, mam 

szczęście obserwować emocje na twarzach 
zwiedzających. W sposób szczególny 
dostarczają ich stare fotografie,  wielką 
sympatią cieszą się ogromne buty stróża, 
niezmiennie porusza historia taławari 
(gruziński  strój męski – przyp. red.).    

„Szk.”: Czy  w Muzeum są eksponaty 
związane z naszym regionem?  

K. S. : W zbiorach Muzeum Etnograficznego 
posiadamy pokaźną kolekcję obiektów 
pochodzących z terenów Wielkopolski. 
Należą do nich stroje, sztuka, ceramika 
ludowa oraz zabytki kultury technicznej. 
Mówią nam one o pewnym regionalnym 
zróżnicowaniu, czyli o tym, że nawet w 
obrębie jednego województwa żyją ludzie, 
których zwyczaje i tradycje trochę się 
różnią. Doskonale to widać na przykładzie 
strojów ludowych z terenu Wielkopolski, 
bowiem można ich wyróżnić kilkanaście, 
np. poznański, bamberski, szamotulski, 
biskupiański.   

„Szk.”: Niektórzy uważają, że praca w 
muzeum jest nudna…  Co Pani o tym myśli? 
Komu zaproponowałaby Pani taką pracę?  

K. S. : Praca w Muzeum zdecydowanie nie 
należy do nudnych ☺ Kadrę muzealniczą 
tworzą zwykle absolwenci studiów z 
zakresu historii sztuki, historii, ochrony 
dóbr kultury, etnografii/etnologii, a zatem 
ludzie, którzy są zainteresowani 
przeszłością. Muzealnicy opiekują się 
pamiątkami dawnych dziejów, zabytkami. 
Próbują dokładnie poznać  materialną 
strukturę, zrozumieć pierwotną funkcję i 
dowiedzieć się jak najwięcej o historii 
konkretnych dzieł.  Bywa, że pracujemy 
niczym detektyw na tropie – trochę jak 
książkowy Pan Samochodzik ( kto nie 
czytał, polecam ☺), dochodząc do 
rozwiązania muzealnych zagadek. Czasem 
udaje się odkryć sekrety przeszłości – to 
niezwykle radosne i ekscytujące momenty 
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w naszej pracy. Muzealnicy starają się 
dzielić wiedzą na temat zbiorów, piszą 
artykuły, katalogi oraz tworzą wystawy. Za 
ich pomocą próbują zainteresować 
publiczność ciekawymi 
tematami,  umożliwiają poznanie 
intrygujących eksponatów. Niewątpliwą 
zaletą pracy w Muzeum jest kontakt z 
odbiorcami. Osobiście cenię sobie go 
bardzo wysoko.  

„Szk.”: Jak Muzeum radzi sobie w czasach 
pandemii?  

K. S. : W tym trudnym okresie staramy się 
przenosić naszą działalność do sieci. Na 
Facebooku Muzeum Etnograficznego 
publikujemy regularnie posty problemowe, 
które przybliżają internautom nasze zbiory. 
Staramy się również popularyzować wiedzę 
z zakresu etnografii, udostępniając filmy 
edukacyjne (np. stworzone w ramach akcji 
„Wielkie Czytanie Kolberga”).   Pomimo 
pandemii koronawirusa udało nam się 
zorganizować XXII edycję konkursu szopek 
bożonarodzeniowych „Żłóbek 
Wielkopolski” oraz wystawę 
pokonkursową, którą można było 
podziwiać zarówno na Facebooku Muzeum 
Etnograficznego, jak i na oficjalnej stronie 

internetowej Muzeum Narodowego w 
Poznaniu. Zdajemy sobie sprawę, że nic nie 
zastąpi naszej publiczności bezpośredniego 
kontaktu z  eksponatami na wystawach. 
Jednak czujemy, że w obecnej sytuacji 
wirtualne działania popularyzatorskie mają 
sens.   

„Szk.”: Jak uczniowie mogą skorzystać z 
oferty Muzeum w czasach pandemii?  

K. S. : Wszystkich uczniów zapraszam 
serdecznie na naszego 
Facebooka!  Publikujemy na nim ciekawe 
posty, materiały multimedialne np. przed 
Świętami Wielkanocnymi udostępniliśmy 
film instruktażowy z wykonaniem pisanek 
techniką batikową. Ponadto Muzeum 
Narodowe w Poznaniu obecnie publikuje w 
sieci sporo inspirujących treści dotyczących 
wystawy „Polska. Siła obrazu”. Regularnie 
publikowane są również filmy o 
charakterze promocyjno-edukacyjnym na 
muzealnym YouTubie.  Zarówno uczniom, 
jak i nauczycielom serdecznie je polecam.  

„Szk.”: Dziękujemy serdecznie za rozmowę 
i życzymy Pani oraz całemu zespołowi jak 
najszybszego spotkania z odbiorcami w 
Muzeum. 

 

Najdziwniejsze dni w marcu 

 4 marca - Dzień Gramatyki   

Narodowy Dzień Gramatyki – święto, ustanowione w 2008 roku, obchodzone corocznie 4 
marca w Stanach Zjednoczonych. Święto zostało wymyślone przez Marthę  Brockenbrough, 
założycielkę Towarzystwa na rzecz dobrej gramatyki.  

 7marca - Dzień Płatków Śniadaniowych   
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Płatki kukurydziane zostały wynalezione pod koniec XIX wieku. 
Adwentyści Dnia Siódmego eksperymentowali ze zbożem w celu 
promocji wegetariańskiej diety. Głównie pszenicą, owsem, ryżem i 
jęczmieniem.  

8 marca - Dzień Kobiet  

Dzień upamiętniający walkę kobiet o swoje prawa i dzień 
podziękowania za ich trud macierzyński.                       

10 marca - Dzień Mężczyzn  

Po Dniu Kobiet wymyślono Dzień Mężczyzn.   

 

12 marca - Dzień 
Matematyki  

  

14 marca - Dzień Liczby Pi  

Dzień najsłynniejszej liczby w matematyce - stosunek obwodu 
koła do średnicy koła.  

   

16 marca - Dzień Pandy  

Pandy czy też pandowate to rodzina ssaków, które należą 
do rzędu drapieżnych. Do niedawna klasyfikowane jako 
podrodzina niedźwiedziowatych. Do tej rodziny 
klasyfikuje się pandę wielką. 

 

Ciekawostki o pandach  

1. Panda wielka to drapieżny ssak pochodzący z rodziny niedźwiedziowatych,  jest też 
nazywana niedźwiedziem bambusowym.  

2. Pomimo tego, że zwierzę to należy do rodziny drapieżnych, w dużej mierze odżywia się też 
pędami roślin (głównie bambusa), jak również rybami czy małymi gryzoniami.  
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3. Pandy wielkie bardzo dużo jedzą, nawet do 40 kg na dzień, ale trawią tylko 25 % 
spożywanego pokarmu.  

5. Panda wielka to zwierzę, które narażone jest na wyginięcie. Dzieje się tak ze względu na 
coraz mniejsze obszary, na których może żyć, jak również ze względu na jej niską rozrodczość.  

7. Futro pandy jest białe lub żółtawe z czarnymi obwódkami. Sprawia to, że zwierzę może 
kamuflować się w bambusowym poszyciu.  

8. Futro pandy jest nasączone łojową wydzieliną, co chroni te zwierzęta przed opadami 
deszczu i śniegu.  

9. Panda wielka ma 40 zębów. Zęby te przystosowane zostały do spożywanego pokarmu.  

  

 21 marca - Dzień Wagarowicza  

Pierwszy dzień wiosny, w którym młodzież idzie na 
wagary - z góry zaplanowane.  

 

31 marca - Światowy Dzień Budyniu  

Przepis na budyń waniliowy  

Czas: 15 MINUT  

Porcja dla 2 osób  

 

 

Składniki:  

• 1/2 litra mleka  

• 3 i 1/2 łyżki cukru z prawdziwą wanilią (ew. 1/2 laski wanilii)  

• 1 łyżka masła  

• 2 żółtka jaj  

• 2-3 łyżki mąki ziemniaczanej (w zależności od tego, czy wolimy budyń bardziej czy 
mniej gęsty)  
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Przygotowanie krok po kroku:  

1. 2/3 mleka podgrzewaj w garnku na wolnym ogniu z dodatkiem masła. Resztę mleka 
wymieszaj z cukrem, roztrzepanymi żółtkami jaj oraz mąką ziemniaczaną.  

2. Do gotującego się mleka (ustaw je na wolnym ogniu, by tylko „pyrkało”) wlewaj 
powoli resztę mleka, wymieszanego z pozostałymi składnikami, cały czas mieszając, 
by nie powstały grudki.  

3. Gdy budyń zgęstnieje, powoli zagotuj go i zestaw z ognia. Budyń możesz zrobić z 
konfiturami, syropem owocowym, owocami albo sosem czekoladowym.  
 

Najdziwniejsze dni w kwietniu 

  

4 kwietnia - Dzień Marchewki  

Marchew zwyczajna – gatunek rośliny z rodziny 
selerowatych. Występuje w stanie dzikim pospolicie na 
terenach Europy, Azji i północnej Afryki. Jest również 
rośliną uprawną.   

  

6 kwietnia - Światowy Dzień Sportu  

Międzynarodowy Dzień Sportu na rzecz Rozwoju i 
Pokoju – święto ustanowione przez Zgromadzenie 
Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych 23 
sierpnia 2013 rezolucją, dla przyczynienia się do 
realizacji celów ONZ na rzecz rozwoju i pokoju.   

  

7 kwietnia - Dzień Bobrów  

Bóbr to największy gryzoń Eurazji: masa ciała 
dorosłego osobnika dochodzi do 29 kg, a długość - do 
110 cm.  

Może przebywać pod wodą bez przerwy nawet do 15 
minut. Bóbr potrafi przystosować środowisko do własnych potrzeb. Dzięki wyjątkowo silnym 
siekaczom bobry potrafią ściąć bardzo grube drzewa, o średnicy nawet do 1 m. Do najbardziej 
charakterystycznych śladów funkcjonowania bobrów w środowisku należą budowane przez 
nie tamy i żeremia.  
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Ogon bobra jest bardzo charakterystyczny - duży i spłaszczony, pokryty łuską. Podczas 
pływania pełni rolę steru, a na powierzchni służy bobrowi za podpórkę. Jego kolejną rolą jest 
magazynowanie tłuszczu, a także termoregulacja organizmu.  

Bobry pokryte są gęstym, miękkim i lśniącym futerkiem. Włosy okrywowe bobra u nasady są 
węższe a szersze na końcach, co zapewnia izolację i większą siłę wyporu podczas pływania.  

Bobry mają długie i bardzo silne siekacze, które rosną przez całe życie i wymagają 
nieustannego ścierania.  

Bobry są bardzo komunikatywne i porozumiewają się na różne sposoby. Mogą bić ogonem o 
powierzchnię wody, co jest znakiem, że w pobliżu jest zagrożenie. Dużą rolę odgrywa też 
dotyk, bobry często siłują się, ale z drugiej strony pomagają sobie przy oczyszczaniu futra, czy 
innych zabiegach kosmetycznych.  

Zimą bobry spędzają czas w żeremiu, gdzie temperatura nie spada poniżej 0. Wypływają na 
krótkie chwile, nocą, znajdują gałązki i zabierają je z powrotem do "domu". Wiosną, z żeremi 
wypływają całe rodziny i znaczą tereny.  

 12 kwietnia - Dzień Czekolady  

Czekolada – wyrób cukierniczy 
sporządzany z miazgi kakaowej, tłuszczu 
kakaowego (masło kakaowe) lub innego 
tłuszczu roślinnego, środka słodzącego i 
innych dodatków, a w przypadku 
czekolady mlecznej także z mleka.   

  

12 kwietnia - Dzień Chomika  

1. Szybkie oddychanie - chomiki oddychają 75 razy 
na minutę. Czy to dużo? Zdecydowanie! Dorosły, 
zdrowy człowiek oddycha z częstotliwością ok. 12-15 
oddechów na minutę.  
2. Nie lubią wody - chomiki nie są fanami wody i pod 

żadnym pozorem nie wolno ich kąpać! Zwierzątka myją 
się same i nie trzeba im w tym pomagać. W klatkach chomików nie powinno 
jednak zabraknąć wody do picia.  

2. Układ w klatce - chomiki przywiązują się do swoich domków i nie lubią, gdy ktoś im je 
rusza. Gryzonie nie przepadają za zmianami w klatce, więc po sprzątnięciu brudnych 
trocin, wszystko powinno zostać ułożone tak jak wcześniej.  

3. Są obrażalskie - gryzonie nie tylko rozpoznają swojego właściciela, ale i mogą się na 
niego obrazić! Lepiej nie zabierać zwierzątku ulubionej zabawki. Konsekwencje tego 
czynu mogą być nieprzyjemne.   
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4. Długie dystanse - chomiki uwielbiają biegać w kołowrotkach i czasem wydaje się, że 
nigdy się nie zatrzymują. Gryzonie potrafią przebiec w nich wiele kilometrów. 
Oczywiście wszystko zależy od ich wielkości, wieku czy wagi. Internauci prześcigają się 
w liczbach i z chęcią dzielą dystansami swoich gryzoni. Mówi się, że zwierzę jest w 
stanie przebiec ok. 7-9 km w ciągu jednego dnia!  

5. Uwielbiają spać - nie koty, a właśnie chomiki są wielkimi fanami snu! Gryzonie śpią ok. 
16 godzin w ciągu dnia, co stanowi 75 proc. ich życia. Chomiki prowadzą życie nocne i 
jeśli ktoś jest wrażliwy na dźwięki, to nie powinien klatki z pupilem trzymać w pokoju, 
gdzie śpi. Nocą chomik chodzi po klatce i kręci się w kołowrotku. To jego ulubiona pora 
na trening!  

6. Żyją krótko - niestety, ale chomiki nie żyją długimi latami. Ich średnia długość życia 
wynosi ok. 2 lat. Co ciekawe, najdłużej żyjący chomik umarł dopiero w wieku 9 lat.  

  14 kwietnia - Dzień Delfina  

Delfiny zamieszkują morza obu półkul i wiele rzek 
strefy równikowej. Często przebywają w 
gromadach (stadach) od kilku do kilkuset 
osobników, o wyraźnie zaznaczonej  hierarchii.   

  

17 kwietnia - Dzień Kostki Rubika  

Kostka Rubika – zabawka logiczna wynaleziona przez Ernő Rubika 
w 1974 roku. Wynalazca kostki Ernő Rubik po raz pierwszy układał 
kostkę przez miesiąc.   

 

19 kwietnia - Dzień Czosnku  

Jest warzywem, przyprawą i rośliną leczniczą znaną zwykle 
tylko pod nazwą rodzajową jako czosnek. Pochodzi z Azji 
Środkowej, skąd rozprzestrzeniony został jako roślina uprawna 
do Europy i północnej Afryki, z czasem trafił na inne 

kontynenty.   

  

22 kwietnia – Dzień Ziemi  

To święto naszej planety, obchodzone na całym świecie. 
Motywem przewodnim tegorocznej edycji jest "Działanie na 
rzecz klimatu". Dzień Ziemi to największe ekologiczne święto 
obchodzone od 1970 roku, obecnie w 192 krajach. W Polsce 
Dzień Ziemi obchodzony jest od 1990 roku.   
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 26 kwietnia - Dzień Pingwina  

  

  

  

30 kwietnia – Ogólnopolski Dzień Konia   

Konie to piękne zwierzęta, dlatego tym bardziej 
trudno zrozumieć, dlaczego są tak źle 
traktowane przez niektórych ludzi. W 
Ogólnopolski Dzień Koni złóżmy więc życzenia 
tym zwierzakom.  

Agnieszka Formanowicz, klasa 4b  

  

Co w „34” piszczy?  

 

Narodowy Dzień Pamięci o 
Żołnierzach Wyklętych  

1 marca  po raz kolejny obchodziliśmy w 
naszej szkole  Narodowy Dzień Pamięci o 
Żołnierzach Wyklętych. W celu 
przypomnienia tradycji tego dnia oraz kim 
byli Żołnierze Wyklęci, uczniowie otrzymali 
specjalną prezentację multimedialną. 
Jednocześnie nauczyciele historii 
poprowadzili pogadanki na ten temat na 
swoich lekcjach.  

Razem dla bezpiecznej sieci  

11 marca 2021 odbyło się uroczyste 
rozdanie nagród i wyróżnień w konkursie 
„Razem dla bezpiecznej sieci”. W 
uroczystości wzięli udział także strażnicy 
miejscy. Oprócz nagród i wyróżnień każdy 
uczestnik konkursu otrzymał upominek.  

Wszystkim uczestnikom konkursu jeszcze 
raz dziękujemy za udział i gratulujemy.  

Pedagog      Iwona Witkoś     Anita Rudna  
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Próbne egzaminy ósmoklasisty 

Od 17 do 19 marca w naszej szkole 
odbywały się próbne egzaminy 
ósmoklasisty. Uczniowie klas ósmych po 
długiej przerwie spotkali się w szkolnych 
klasach oraz zmierzyli z zadaniami z języka 
polskiego, matematyki i angielskiego.  

Próbne egzaminy ósmoklasisty w 
tym roku szkolnym zostały 
przeprowadzone w reżimie sanitarnym. 
Każda klasa wchodziła innym wejściem lub 
o innej godzinie dla zachowania 
bezpieczeństwa. Wszyscy musieli nosić 
maseczkę. Mimo tylu obostrzeń każdy 
cieszył się, że może chociaż przez chwilę 
zobaczyć się i porozmawiać ze znajomymi z 
klasy. Po przejściu z wychowawcą do szatni 
i oddaniu mu telefonów uczniowie szli do 
sal, w których czekały już na nich komisje, 
czyli nauczyciele uczący innych 
przedmiotów niż ten, którego dotyczył 
egzamin. Przed wejściem do klasy każdy 
losował numer stołu, przy którym miał 
usiąść. Maseczkę można było ściągnąć 
dopiero wtedy, gdy zajęło się już swoje 
miejsce. Gdy nauczyciel podchodził do 
ucznia, trzeba było z powrotem ją założyć. 
Przed rozpoczęciem egzaminów 
nauczyciele przypominali zasady, które na 
nich obowiązują. Wszystkie testy 
rozpoczynały się o godzinie 9:00. W środę 
odbywał się egzamin z języka polskiego, w 
czwartek z matematyki, a w piątek z 
angielskiego. Piszący mierzyli się nie tylko z 
samymi zadaniami, ale także ze stresem i 
presją czasu. Niektórzy bardzo 
denerwowali się, mimo, że to były jedynie 
testy próbne. Mogliśmy sprawdzić nie tylko 
naszą wiedzę, ale także organizację czasu i 
radzenie sobie ze stresem. Osobiście 
uważam, że same zadania nie były bardzo 
trudne, chociaż stres i czas niektórym 
bardzo utrudniły pracę. Dzięki próbnym 
testom będziemy lepiej wiedzieć, jak 

podejść do prawdziwych egzaminów 
ósmoklasisty.   

Dodatkowo, po egzaminach na holu 
były organizowane spotkania dla klas 
ósmych w sprawie rekrutacji do szkół 
ponadpodstawowych. Okazało się na nich, 
że wiele uczniów nie jest zdecydowanych, 
do jakiej szkoły chce iść. Usłyszeliśmy dużo 
pomocnych rad i wskazówek dotyczących 
tego ważnego wyboru. Zapoznaliśmy się 
także z terminami rekrutacji, składania 
wniosków oraz dostarczania 
dokumentów.    

Aleksandra Weiss, 8 c  

 

Rekolekcje  w formie zdalnej 

W tym roku rekolekcje odbyły się w 
ciekawej formie, bo wszystko działo się 
online (no czyli tak jak prawie WSZYSTKO w 
dzisiejszych czasach ☺). Bardzo się 
ucieszyłam kiedy się dowiedziałam, że będą 
rekolekcje online, bo niestety w zeszłym 
roku nie było rekolekcji z powodu pandemii 
…  

Zacznijmy od tego, że 
rekolekcje w naszej 
szkole odbywały się od 
17 do 19 marca, a 
ósmoklasiści pisali w 
tym czasie w szkole 
próbne egzaminy 
ósmoklasisty.  

Tematem przewodnim naszych spotkań 
były miłość, przyjaźń, talenty, pasje i 
marzenia. Klasy siódme miały rekolekcje z 
Panem Krzysztofem Słapczyńskim, który 
uczy nas religii (przez 2 pierwsze dni) i Panią 
Wiesławą Grzegorzewicz (ostatni dzień 
rekolekcji). Uważam, że nauczyciele 
poprowadzili rekolekcje w bardzo ciekawy i 
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inspirujący sposób ☺ (jest to jednak moja 
opinia, ale myślę, że większość 
siódmoklasistów zgodzi się ze mną ☺). 
Osobą, która „towarzyszyła nam” w 
rekolekcjach była Pani doktor Wanda 
Błeńska, o której się wiele dowiedziałam. 
To była naprawdę niezwykła kobieta (jeżeli 
ktoś uczestniczył w rekolekcjach, to wie, o 
czym mówię ☺). Ale tym, którzy nie 
pamiętają tej postaci, przybliżę jej osobę. 
Pani Wanda Błeńska urodziła się na 
początku XX w, czyli żyła w czasie wojen. W 
wieku ok. 40 lat spełniło się jej marzenie i 
została lekarką na misjach w Ugandzie i 
zajmowała się trędowatymi oraz 
wykonywała skomplikowane operacje 
prymitywnym narzędziami. Kochała 
pomagać ludziom. W wieku 80 lat wróciła 
do Polski i osiadła się w Poznaniu. Żyła aż 
103 lata, ale niestety umarła w 2014 roku 
(szkoda, że nie byłam wtedy starsza, bo na 
pewno chciałabym ją poznać…).  

Od Pani Wandy Błeńskiej dowiedzieliśmy 
się tego, że wszystkie nawet te najbardziej 
nierealne marzenia należy pielęgnować i o 
nie dbać ☺ ( tak zrobiła sama Wanda 
Błeńska i spełniło się jej „trudne” marzenie 
☺).  

W czasie trzech dni spotkań, zajmowaliśmy 
się także poznawaniem siebie. Dzieliliśmy 
się swoimi pasjami i talentami… 
Dowiedzieliśmy się, że każdy ma jakieś 
pasje i talenty, które trzeba tylko odkryć  i 
rozwijać ☺.  

Pani Wiesława Grzegorzewicz opowiadała 
nam o przyjaźni i o tym, że każdy powinien 
mieć prawdziwego przyjaciela (choć trudno 
takiego dzisiaj znaleźć).  Natomiast, Pan 
Krzysztof Słapczyński opowiadał nam o 
tym, że dobro wraca i oglądaliśmy rożne 
związane z tym filmy.  

Moim zdaniem na rekolekcjach było bardzo 
ciekawie i inspirująco; wiele się działo ☺ 

ŚWIĘTO CHRZTU POLSKI  - akcja 
„wywieś flagę”  

W środę 14.04. obchodziliśmy Święto 
Chrztu Polski. To bardzo młode Święto. 
Obchodzimy je dopiero trzeci raz.  

Święto Chrztu Polski ustanowił  Sejm RP w 
2019 r. W założeniu święto ma na celu 
"upamiętnienie chrztu Polski dokonanego 
14 kwietnia 966 r., zważywszy na 
doniosłość decyzji Mieszka I, cywilizacyjną 
wagę tego wydarzenia, kluczowe znaczenie 
dla rozwoju naszej Ojczyzny, a 
jednocześnie znikomą obecności tego 
historycznego faktu w społecznej 
świadomości".  

Święto ma stać się okazją do refleksji nad 
odpowiedzialnością za przyszłość polskiego 
narodu. Na podstawie badań 
historycznych, data ta jest uznana jako 
dzień narodzin Państwa Polskiego z racji 
przyjęcia przez Mieszka I chrztu. Jest to 
jedna z najważniejszych dat w historii 
Polski: rozpoczęła jej chrystianizację i dała 
początek państwowości.  

Na pewno wielu z Was włączyło  się w akcję 
„Wywieś Flagę” i   świętowało Chrzest 
Polski przez wywieszenie flagi na domach, 
balkonach…  
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Zapiski ze zdalnego nauczania   

Jakiś czas temu przed jedną ze 
zdalnych lekcji część osób miała możliwość 
wysłuchania niezwykłego koncertu. Kolega 
zapomniał wyłączyć mikrofon. Nagle zaczął 
uderzać rękami o biurko, wybijając rytm. 
Do tego zaczął jeszcze śpiewać. Po chwili 
zakończył jednak swój 
występ słowem “kurde” 
i szybkim wyłączeniem 
mikrofonu. Osobiście 
uważam, że mógł 
jeszcze dłużej śpiewać, 
ponieważ robił to 
całkiem nieźle.   

Pewnego razu na języku polskim 
mieliśmy napisać pracę klasową. 
Umówiliśmy się z panią, że wyśle nam 
temat wypracowania, a my odeślemy 
napisaną rozprawkę w trakcie lekcji. Pani 
wysłała maila z tematem, jednak nikt go nie 
dostał. Wszyscy zaczęli odświeżać 
Outlooka, jednak maila nadal nie było. Po 
chwili okazało się, że nie jest to czymś 
dziwnym. Pani uszykowała maila z 
tematem, wprowadziła adresatów, ale 
zapomniała kliknąć przycisku “Wyślij”.   

Innym razem, również na języku 
polskim, oglądaliśmy ciekawy film, który 
udostępniała pani. Gdy się skończył, 
okazało się, że nasza nauczycielka zniknęła 
z listy uczestników spotkania. Po chwili 

jednak pani wróciła i 
okazało się, że wcisnęła 
nie ten przycisk, w wyniku 
czego zamiast przestać 
udostępniać ekran, 
wyłączyła cały 
komputer.   

Na jednej ze zdalnych lekcji języka 
niemieckiego omawialiśmy przyimki z 
celownikiem. Pani spytała się kolegi, jaka 
powinna być odpowiedź w pewnym 

przykładzie. On odpowiedział “Von, proszę 
pani”, jednak nie wymówił tego poprawnie, 
przez co zamiast “Fon, proszę pani” wyszło 
“Won, proszę pani”.    

Aleksandra Weiss, 8c  

  

Na lekcji geografii we wtorek pani 
nauczycielka zaczęła pytać. Zapytała 
jednego ucznia, ale on nie do końca udzielił 
odpowiedzi na pytanie i się rozłączył. 
Twierdził, że mu jakiś error 
wyskoczył. Było to dosyć 
dziwne, bo w szkole nic 
takiego by się nie stało no 
i pani nie do końca 
wiedziała, co zrobić…  

Była lekcja języka niemieckiego. 
Wcześniejszego dnia mieliśmy natomiast 
kartkówkę z tego przedmiotu i 
sprawdzaliśmy zadanie domowe związane 
ze słówkami z kartkówki. Pani poprosiła 

jednego z uczniów o 
przeczytanie zadania 
domowego. Uczeń 
przeczytał, ale 
powiedział, że nie wie, co 
znaczy dane słowo, choć 
było na kartkówce. Więc 

pani zaczęła go pytać z innych słów z 
kartkówki, bo trochę ją zdziwiła odpowiedź 
ucznia. Okazało, się, że nie znał on żadnego 
słówka z kartkówki. To dosyć zaskakujące 
zachowanie i pokazuje nam, że 
oszukiwanie nauczycieli w końcu się 
wyda…  

Była lekcja informatyki i rozpoczęliśmy 
pracę w programie Logomocja. A jeden z 
uczniów zaczął 
panią pytać o 
zaległe zadanie ze 
Scratcha, którego 
skończyliśmy 
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przerabiać dwie lekcje temu (pytał także jak 
pobrać ten program, a pracowaliśmy na 
nim, przez ostatni miesiąc). I w ciągu całej 
lekcji uczeń pytał panią, o różne rzeczy 
związane z tym programem. Na końcu lekcji 
zaś oznajmił pani, że właśnie wysłał 

zadanie. Było to dość zaskakujące. 
Pokazuje to, że nie wszyscy zajmują się na 
lekcjach „lekcjami”, ale czymś zupełnie 
innym…  

 Zanotowała  Ania Formanowicz, 7 b  

  

Wielkanocny akcent  

  

Żandary 

  Czy wiecie, jak nazywa się dzielnica 

Poznania, w której znajduje się lotnisko? 

Pewnie tak - to Ławica. Oprócz 

przylatujących i odlatujących samolotów na 

Ławicy dzieje się jeszcze coś ciekawego i 

bardzo nietypowego. Raz w roku, w 

Poniedziałek Wielkanocny, po ulicach 

Ławicy chodzą Żandary. To grupa dosyć 

nietypowo wyglądających osób: Żandar, 

Niedźwiedź, Dziad, Baba, Ksiądz, Grajek i 

Kominiarz, które po porannej mszy 

wyruszają na obchód swojej dzielnicy. 

Spotkanych mieszkańców Ławicy Żandary 

polewają wodą (w końcu to śmigus-

dyngus), smarują sadzą, a czasami mogą 

nawet kogoś trochę obić batogiem, w który 

uzbrojony jest Żandar (to najważniejsza 

postać w tej grupie). Nikomu to jednak nie 

przeszkadza, a wręcz przeciwnie - 

wszystkie napotkane przez Żandarów osoby 

mają z tego spotkania wiele radości i 

obdarowują ich słodyczami lub drobnymi 

pięniędzmi. czasami Żandary zaglądają też 

do domów.  

A kim oni właściwie są? To 

oczywiście mieszkańcy Ławicy, którzy w 

tym jednym dniu przebierają się w 

specjalnie przygotowane przez siebie stroje, 

by podtrzymywać tradycję, która trwa w ich 

dzielnicy już od ponad stu lat. Zaczęła się 

ona wtedy, gdy Ławica byłą jeszcze 

podpoznańską wsią, prawdopodobnie w 

czasie I Wojny Światowej. Jest to więc 

wiejski zwyczaj, który przetrwał mimo 

włączenia Ławicy do Poznania. To jedna z 

bardzo niewielu takich wiejskich tradycji, 

które przetrwały, gdy wieś stała się 

miastem. A kim właściwie jest Żandar? 

Jego nazwa pochodzi od słowa żandarm, 

czyli dawnego określenia policjanta i 

wystarczy spojrzeć na Żandara, by się o tym 

przekonać, gdyż jest on ubrany w strój 

bardzo przypominający mundur policjanta. 

A wiecie jak kończy się przemarsz 

Żandarów przez Ławicę? Baba i kominiarz 

wchodzą na komin tamtejszej piekarni.  

Niestety, w tym roku, podobnie jak 

w ubiegłym, ze względu na pandemię, 

Żandary nie mogły wyjść na ulice Ławicy, 

ale z pewnością znowu to zrobią, gdy tylko 

będzie to możliwe.  

  Agnieszka i Andrzej Formanowicz  
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Co w dalekich krajach?  

Wilk tasmański 

Witajcie! Dzisiaj opowiem wam o pewnym 
zwierzęciu zwanym wilkiem tasmańskim 
lub wilkiem workowatym. Wilk tasmański 
jest wymarłym gatunkiem ssaka z rodziny 
wilkoworowatych.  Pierwotnie występował 
na terenach Australii i Nowej Gwinei, w 
czasach historycznych został wyparty 
wyłącznie do terenów Tasmanii, gdzie 
wyginął w XX wieku. Długość ciała (bez 
ogona) 85,1–118,1 cm (średnio 108,6 cm), 
długość ogona 33,1–61 cm (średnio 53,4 
cm); masa ciała 15–35 kg (czasami do 45 
kg). Ubarwienie płowe, z 13–19 
poprzecznymi pręgami. Uzębienie typowe 
dla drapieżników (duże kły, silne 
łamacze). Żuchwa połączona z kośćmi 

skroniowymi bardzo ruchomymi stawami, 
pozwalającymi na rozwarcie pyska pod 
kątem 120°, co jest największym 
rozwarciem pyska wśród znanych ssaków. 
Wilk tasmański był zwierzęciem  nocnym, 
polował m.in. na kangury i wombaty. 
Wcześniej do jego potencjalnych ofiar 
zaliczano także owce. Później okazało się, 
że wilk tasmański był za mały, by polować 
na te zwierzęta. Rekonstrukcja szczęki 
zwierzęcia pokazuje, że miała ona zbyt 
małą siłę nacisku, potrzebną do zabicia 
owcy . Samica rodziła 2–4 młodych, torba 

była otwarta tylko w okresie 
wychowywania młodych.   

Julia Marek 6a  

                                     

 (Nie) Znane kobiety  

 Urszula Sipińska   

Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o 
poznaniance Urszuli Sipińskiej.   

Pani Urszula Sipińska ur. się 19 września 
1947 r. w Poznaniu. Wychowywała się na 
poznańskiej Wildzie razem ze starszą 
siostrą Elżbietą i młodszym bratem 
Stanisławem. Muzyką zainteresowała się 
jeszcze w dzieciństwie. Ukończyła klasę 
fortepianu w Wielkopolskim Studium 
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Muzycznym oraz Wydział Architektury 
Wnętrz PWSSP w Poznaniu. Sipińska jest 
piosenkarką i architektką.   

W przeszłości śpiewała na wielu scenach, 
także poza granicami Polski, i odnosiła 
niemałe sukcesy. Była lubiana i 
rozpoznawana. W swojej karierze 
wykonała na scenie wiele piosenek, które 
stały się bardzo popularne w II połowie XX 
w. w Polsce oraz stworzyła kilka albumów. 
Przykładowe piosenki, które śpiewała to:   

• Bright Days Will Come (1973) 
https://www.youtube.com/watch?v=y5-hnuobRjE   
 

• Zapomniałam (Opole 1967)  
https://www.youtube.com/watch?v=-Bdwg4Qvfn8 (tej 
piosenki była współkompozytorem) 
 

• Pamiętam nas (Opole 1980) 
https://www.youtube.com/watch?v=-LqxfhiIIS0            
                                              

• Cudownych rodziców mam (Opole 
1988) 
https://www.youtube.com/watch?v=01xMWZIJIbU    
                      

• To był świat w zupełnie starym stylu 
(Opole 1979) 
https://www.youtube.com/watch?v=5lEwwE41coI   

W 1982 roku, podczas pobytu w 
Niemczech, piosenkarka uległa wypadkowi 
samochodowemu, który niemal zakończył 
się kalectwem. Wskutek tego postanowiła 
wziąć dłuższą przerwę w karierze. W 1988 
roku powróciła nagraniem „Mam 
cudownych rodziców”, które stało się jej 
największym przebojem. Z tą piosenką 
wystąpiła na festiwalu w Opolu. Z 
początkiem lat 90. pożegnała się z estradą, 
zgodnie z wcześniejszymi zapowiedziami o 
zakończeniu kariery po skończeniu 40. roku 
życia.    

Artystka powróciła do swojego 
wyuczonego zawodu architekta wnętrz i 

prowadzi własne studio architektoniczne w 
Poznaniu. Zaprojektowała m.in. wnętrze 

Collegium Polonicum w Słubicach, Centrum 
Prasowego Międzynarodowych Targów 
Poznańskich, a także licznych banków, 
supermarketów i hoteli. Urszula napisała 
także dwie książki: „Hodowcy lalek” (2005), 
w której opowiada historię kariery 
piosenkarki w czasach PRL-u oraz „Gdybym 
była aniołem”.   

Mam nadzieję, że przybliżyłam Wam 
postać tej niezwykłej kobiety rodem z 
Poznania ☺ 

Anna    Formanowicz, 7b

  

https://www.youtube.com/watch?v=y5-hnuobRjE
https://www.youtube.com/watch?v=-Bdwg4Qvfn8
https://www.youtube.com/watch?v=-LqxfhiIIS0
https://www.youtube.com/watch?v=01xMWZIJIbU
https://www.youtube.com/watch?v=5lEwwE41coI


Nr 5 (203) 1 kwietnia 2021 
 

S t r o n a  17 | 30 

 

Kogo i czego słuchamy?  

 

Neutral Milk 
Hotel: Zespół 
stworzony w 
1994 w 

Ruston 
(Luizjana) 

przez Jeffa 
Manguma. 

Ich muzyka 
wyróżnia się 

niekonwencjonalnym dźwiękiem i graniem 
na instrumentach nieużywanych (na 
przykład zanzitophone – sprawdźcie, jak 
wygląda) w gatunku, który tworzyli. Zespół 
zaczął jako solowy projekt Jeffa, który 
wypuścił utwór „Everything Is”. Postanowił 
on nadal nagrywać pod nazwą Neutral Milk 
Hotel i zaprosił swojego przyjaciela Roberta 
Schneidera, i wydali album „On Avery 
Island”. Następnie Mangum zrekrutował 

jeszcze paru innych muzyków i wydali 
legendarny i zakorzeniony w popkulturze 
album „In the Aeroplane Over the Sea”.  W 
ciągu następnych lat album uzyskał rzesze 
fanów, a Mangum zmęczony ciągłymi 
pytaniami o znaczenie jego tekstów zniknął 
ze sceny 
muzycznej. 
Serwis muzyczny 
Pitchfork określił 
ten album jako 
prekursora 
muzyki indie. 
Zespół zjednoczył 
się ponownie w 
latach 2013-2015 na trasę koncertową.   

   

Marcel Wacławek, 8 b  

 

Tajemnice świata  

 

Może przewozić ludzi i towary, zwykle 
znajduje się w wysokich budynkach, a 
dzięki niej nie musimy pokonywać wielu 
schodów. Czy wiedzieliście, że 23 marca 
jest Międzynarodowy Dzień Windy? Z tej 
okazji przedstawię Wam parę ciekawostek 
o tym niezwykle przydatnym wynalazku.  

Dlaczego Międzynarodowy Dzień Windy 
obchodzony jest 23 marca?  

Pierwszą windę pasażerską oddano do 
użytku 23 marca 1857 roku w jednym z 
hoteli na Broadwayu w Nowym Jorku. 

Właśnie z tego powodu Międzynarodowy 
Dzień Windy obchodzony jest 23 marca.  

Kiedy powstała pierwsza winda?  

Pierwsze konstrukcje, które przypominały 
windy powstały już w starożytnym Rzymie. 
Znajdowały się w pałacu cesarza Nerona 
oraz w Koloseum, gdzie służyły do wjazdu 
na arenę gladiatorów. Były poruszane siłą 
zwierząt i ludzi.   
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Dzięki komu windy stały się 
bezpieczniejsze?  

W 1852 roku amerykański konstruktor 
Elisha Otis wprowadził do konstrukcji 
windy dodatkową linę, która zatrzymywała 
windę w przypadku, gdy ta zaczynała 
spadać. Swój wynalazek zaprezentował w 
1853 roku podczas Wystawy Światowej w 
Nowym Jorku. Przeciął wtedy linę 
utrzymującą platformę, na której stał, ale 
mimo tego winda bezpiecznie zatrzymała 
się, a konstruktorowi nic się nie stało.   

Gdzie znajduje się najstarsza winda w 
Polsce?  

Nie wiadomo dokładnie, gdzie znajduje się 
najstarsza polska winda. 
Najprawdopodobniej mieści się ona w 
Grudziądzu w starej kamienicy przy ulicy 
Legionów 31.  Została zamontowana w 
1890 roku, a przestano jej używać po II 
Wojnie Światowej. Druga, równie 
wiekowa, winda znajduje się w domu 
towarowym w Słupsku. Powstała na 
początku XX wieku i jest drewniana.  

Jak szybka jest najszybsza winda na 
świecie?  

Najszybsza obecnie winda na świecie 
znajduje się w Szanghaju. Porusza się z 
prędkością 20,5 metra na sekundę. 
Urządzenie znajduje się w Shanghai Tower 
wysokim na 632 metry. Wjazd na ostatnie 
piętro Pałacu Kultury taką windą zajęłoby 
niecałe 9 sekund!   

Jeżeli chcesz się dowiedzieć więcej, zerknij 
na:  

Źródła:  

Dziesięć ciekawostek o windach z okazji ich 
święta! – WieleLiter.pl  

Windy ciekawostki o windach. Dźwig 
osobowy, rekordy. Fakty z windami 
(sadurski.com)  

10 ciekawostek na Międzynarodowy Dzień 
Windy (domiporta.pl)  

Aleksandra Weiss, 8c  

  

Kuźnia talentów  

Tym razem prezentujemy wiersze „z gazety” i …epilog do 
baśni o Śpiącej Królewnie  

 

  

  

  

  

  

 
Wiersz 2. Jakub Kurowski, 6c Wiersz 1. Natalia Osipiuk, 6c 

https://www.wieleliter.pl/2019/03/23/dziesiec-ciekawostek-o-windach-z-okazji-ich-swieta/
https://www.wieleliter.pl/2019/03/23/dziesiec-ciekawostek-o-windach-z-okazji-ich-swieta/
https://sadurski.com/winda-ciekawostki-o-windach/
https://sadurski.com/winda-ciekawostki-o-windach/
https://sadurski.com/winda-ciekawostki-o-windach/
https://www.domiporta.pl/poradnik/56,126867,21537355,10-ciekawostek-na-miedzynarodowy-dzien-windy.html
https://www.domiporta.pl/poradnik/56,126867,21537355,10-ciekawostek-na-miedzynarodowy-dzien-windy.html
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Wiersz 3. Alicja Onichimiuk, 6c 

 

Baśnie zwykle kończą się słowami ,,żyli 
długo i szczęśliwie". Zastanawialiście się 
kiedyś, co to właściwie oznacza? Jakie 
życie po zakończeniu swoich historii 
prowadzą baśniowe księżniczki i książęta? 
Te pytania zadał sobie Kuba 
Chabraszewski z klasy 7b, który 
opowiedział, jak mogłyby potoczyć się losy 
Śpiącej Królewny. Jest to inne 
zakończenie  opowiadania Sławomira 

Mrożka  "Śpiąca Królewna", wymyślone 
przez Kubę. " Tekst jest zamieszczony w 
podręczniku do kl. 7. 

Epilog 

Śliczna Królewna od świtu błąkała 
się po lesie. Była przeraźliwie zmartwiona. 
Nie zauważyła nawet, kiedy śmiesznie 
przekrzywiła się jej złota korona. Otóż, na 
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rozkaz króla musiała szybko znaleźć sobie 
męża.  

- Jestem zmęczony tym wiecznym 
czekaniem na wnuczęta- rzekł władca do 
córki. -Jeśli do jutra nie znajdziesz męża, to 
opuścisz mój zamek na zawsze!  

- To mi się nie podoba. Autor tej nudnej 
bajki ma staroświeckie poglądy na temat 
roli kobiet w życiu. Trudno, czas działać…   

Zagrożona utratą bogactwa Śliczna 
Królewna pośpiesznie ruszyła w drogę. 
Zmęczona długim marszem, zbliżyła się do 
maleńkiego stawu. Postanowiła tu chwilę 
odpocząć i wrzucić coś na ząb. Nie wypada 
przecież, żeby burczało jej w brzuchu 
podczas rozmowy z wymarzonym 
Królewiczem. Tuż obok rosła stara dzika 
grusza. Poszukała wzrokiem najbardziej 
soczystej gruszki. Znalazła taką na nieco 
spróchniałej gałązce. Zerwała ją i szybko 
zabrała się do jedzenia. Na koniec 
sprawdziła, czy przypadkiem nie poplamiła 
sokiem sukienki. Na szczęście wszystko 
było w najlepszym porządku.   

Słońce właśnie przeglądało się w 
wodzie i powierzchnia stawu przypominała 
złote lustro. Śliczna Królewna z zachwytem 
patrzyła przed siebie, gdy nagle coś 
niespodziewanego wskoczyło jej na różowy 
pantofelek. Spojrzała na dół i ze zdumienia 
aż przetarła oczy. To była urocza zielona 
żabka w złotej koronie na głowie. Córka 
królewska delikatnie podniosła płaza i 
postawiła go na swej dłoni. Po krótkim 
czasie rzekła:  

- Kum, kum- tak długo cię szukałam 
mój przyszły mężu!  

Królewicz, który został zamieniony 
za karę w ohydną ropuchę ze zdziwieniem 
patrzył  swoimi wyłupiastymi oczami na 
cudną osobę. Śliczna Królewna nie 
zastanawiając się dłużej, pocałowała 
lepkiego kumaka.  

Wkrótce na dużym kamieniu nad 
stawem siedziały dwie obejmujące się 
postacie. Obie miały przekrzywione w lewą 
stronę korony. Trwały tak przez dłuższą 
chwilę, aż rozbolały ich plecy. Nagle 
Królewicz zrobił się jakiś niespokojny. 
Królewna, że była dość inteligentna, szybko 
zrozumiała powód. Chcąc przynieść mu 
ulgę, tak się odezwała:  

- Usiądź sobie wygodnie i poczęstuj 
się- szepnęła i wyciągnęła z ukrytej kieszeni 
paczkę z papierosami.  

Królewicz nie  mógł uwierzyć we 
własne szczęście. Po pięciu długich latach 
mógł wreszcie zaspokoić swój głód 
nikotynowy, a palić lubił, oj lubił… Nie 
zastanawiając się już dłużej, zamknął oczy i 
pospiesznie ucałował dłoń Ślicznej 
Królewny, bo wygląda na to, że była mu 
przez los przeznaczona.  

- Pora wracać nam do zamku- 
powiedziała nasza księżniczka i zaczęła 
razem z ukochanym zbierać się do drogi.  

Jakub Chabraszewski, 7b  

OKRĄGŁE ROCZNICE - MARZEC/ KWIECIEŃ 2021 

  

17 marca 1921 roku -  100 lat temu- Sejm 
Ustawodawczy uchwalił Konstytucję 
Marcową, która wprowadzała ustrój 

demokracji parlamentarnej oraz 
Prezydenta RP jako głowę państwa.  
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18 marca 1921 roku -  100 lat temu- 
podpisano pokój w Rydze (traktat ryski), 
który kończył wojnę polsko-sowiecką. 
Ustalona tam granica dzieliła Białoruś i 
Ukrainę.  

20 marca 1921 roku - sto lat temu - odbył 
się plebiscyt (głosowanie ludności ) na 
Górnym Śląsku na temat jego 
przynależności państwowej. Przegrana 
strony polskiej (40% do 60 %) 
spowodowała wybuch III Powstania 
Śląskiego.  

6 kwietnia 1941 roku -  80 lat temu - 
wojska III Rzeszy i osi zaatakowały Grecję i 

Jugosławię (operacja „Marita”) , co 
zakończyło się podbojem obu państw.  

27 kwietnia 1521 roku - 500 lat temu - na 
Filipinach zginął Ferdynand Magellan - 

portugalski odkrywca na służbie Hiszpanii, 
którego wyprawa jako pierwsza 
opłynęła  świat i udowodniła kulistość 
Ziemi.  

                                                              

 Wyboru dokonał DARIUSZ  
KOŁODZIEJCZYK

                              

  

Did you know that April Fool's Day began 
in France in 1564, and before 1564, 1st 
April was celebrated as the New Year? In 
the Middle Ages, New Year's Day was 
celebrated on March 25 in most European 
towns. In some areas of France, New 

Year's was a week-long holiday ending on 
April 1  

For several centuries in different cultures, 
April Fool's Day has been celebrated on 1st 
April each year by playing jokes and 
spreading hoaxes. The jokes and their 
victims are called April fools. People playing 
April Fool jokes expose their pranks by 
shouting April Fool. Some newspapers and 
other media report fake stories, which are 
usually explained the next day or below the 
small letters' news section. Although 
famous since the 19th century, the day is 
not a public holiday in any country.  
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While historians are still unsure where April 
Fool's Day came from, the most popular 
explanation for its origin is the Julian 
calendar to the Gregorian calendar 
transition. In 1582, Pope Gregory XIII 
ordered a new calendar from 1st January 
instead of celebrating the new year at the 
end of March. France first introduced this 
change to the annual calendar. However, a 
large number of people across Europe 
continued the Julian calendar. As a result, 
those who adopted the new calendar 
began to call those who refused to change 
"fools," thus giving rise to a cultivated 
tradition to this day. The jokes included 
placing paper fish on the back and calling 
them "daavril poison" (April fish), 
supposedly symbolizing a young, easy-to-
catch fish and an unsuspecting person. In 
France, an April fool is a Poisson d'Avril, an 
April fish, but in Scotland, people call you 
an April cuckoo on this day.  

However, this common explanation of April 
Fool's Day does not seem right, as not all 
countries in Europe switched to the 
Gregorian calendar at the same time. For 
example, England did not adopt the new 
calendar until 1752, and the concept of 
April Fool's Day was already well known 
there. In Scotland, it was even a two-day 
event, where people were sent with bogus 
mailings (gowk is the word for cuckoo, the 
symbol of a fool), followed by Taille Day, 
where pranks were made on people's 
buttocks, such as pinning on artificial tails 
or saying "kick me" on them.  

Another explanation for this tradition's 
origin is the custom of spring 

merriment, which has been observed in 
various countries for many centuries. For 
example, in ancient Rome, the festival 
known as "Hilaria" was celebrated in the 
last week of March, the day of God Attis's 
resurrection. It included people dressed up 
in disguise and mocking fellow citizens and 
even judges, and it is said that it was 
inspired by the Egyptian legend of Isis, 
Osiris, and Set.  

In India, on the other hand, Holi is 
celebrated at the same time of the year as 
an occasion for joy. It turns out by spraying 
different colors on each other.   

Perhaps the beginnings of April Fool's Day 
can be found in the general atmosphere of 
joyful fun observed worldwide at this time 
of the year when winter gives way to 
spring.  

And now I will present the pranks from the 
mid-20th century that I found on the 
Internet :)   

In 1957, the BBC reported that Swiss 
farmers had experienced a record harvest 
of spaghetti and showed videos of people 
picking pasta from trees.   

In 1985, Sports Illustrated writer George 
Plimpton deceived many readers by 
publishing a fake article about a pitcher 
rookie named Sidd Finch who could throw 
a quick ball at over 168 miles per hour.   

In the 1990s, Burger King published an ad 
on USA Today offering a new "Left-Handed 
Whoppers" to 32 million left-handed 
Americans! Thousands of customers have 
ordered a new burger in restaurants.   

A British newspaper announced that 
Portugal "sold" Cristiano Ronaldo to Spain 
for 160 million euros. It was, of course, a 
joke.   
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In 1992, National Public Radio aired a spot 
with ex-president Richard Nixon saying he 
was running for president again, only it was 
an actor, not Nixon. This joke surprised 
everyone very much.   

In 1996, Taco Bell, a fast-food restaurant 
chain, deceived people by announcing that 
it had agreed to purchase the Philadelphia 
Liberty Bell and intended to rename it Taco 
Liberty Bell.   

In turn, the zoo in Japan reported that it has 
a giant penguin, which weighs 80 kg and is 
165 cm tall! It turned out that a giant 
penguin is a man dressed in a penguin 
costume.   

One year in the UK, a children's news 
program reported that scientists had 
invented the "Brain Band". It was a colorful 
headband that you put on your head, and 
it helped make you smarter! In an online 
survey, 47 percent of children who heard 
the news wanted to buy a "Brain Band"!   

In 1949, a New Zealand radio host told 
listeners that millions of people were 
coming to the invasion! He told viewers to 
put on socks over their pants and put 
honey on the door. Millions of listeners 
believed him!   

In 1976, a famous British astronomer told 
radio listeners that at 9:47 a.m., the earth 
would feel less gravity. He said that Jupiter 
and Pluto would cross, and if the audience 
had jumped into the air at exactly 9:47 
a.m., they would have felt a sense of lack of 
gravity. Hundreds of listeners called the 
radio to say they had jumped and hovered 
in the air!   

In turn, one year, the IKEA store announced 
that it had introduced a high chair for dogs 
on the market (chairs are usually for 
babies!) Called "Hundstol" (in Swedish, a 
high chair for a dog).   

Traditionally, April Fools jokes and pranks 
should only be pulled until midday on 1st 
April. After that time, you are meant to 
come clean about your pranks. The origin 
of this particular rule is unclear. It is also 
believed that the jokes played in the 
afternoon bring the perpetrator bad luck.  

And this is the end ☺ 

Anna Formanowicz, klasa 7b  
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April in Deutschland 

 

Aprilnarren 

– czyli o primaaprilisowych żartach 

 
Kwietniowe żarty pojawiły się w Niemczech około XVII. wieku. Od tamtej pory do dzisiaj w 

całych Niemczech pierwszego kwietnia robi się małe psikusy lub żarty primaaprilisowe.  

 

W krajach niemieckojęzycznych można spotkać 

się z powiedzeniem:  

„Am ersten April schickt man die Narren hin, wo 

man will.“ 

(Pierwszego kwietnia wysyła się głupców tam, 

gdzie się chce). 

 

Niemcy używają nawet pewnego wyrażenia „in den April schicken”, jeśli chcą powiedzieć, że 

zrobili komuś żart primaaprilisowy.  

 

Jeśli uda się komuś zrobić 1. Kwietnia żart, zgodnie z tradycją słowami „April! April!”, 

przypominamy mu, że dał się nabrać; odpowiednikiem jest polski zwrot „Prima aprilis, nie 

wierz, bo się pomylisz!” 

 

Poniżej kilka pomysłów na żarty primaaprilisowe - do wykorzystania już za rok ☺ 

1. Papier unter die Computermaus kleben 
2. Salz in den Zuckerstreuer (und umgekehrt) 
3. Die Sprache auf dem Handy ändern 
4. Zahnpasta mit Mayo austauschen 
5. Grüne Lebensmittelfarbe auf die Zahnbürste tröpfeln 
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 ZE SPORTU  

 Lena Brzustowska odebrała Nagrodę 
Miasta Poznania za szczególne 

osiągnięcia  

W poniedziałek 1 marca 2021 r. w naszej 
szkole odbyła się krótka uroczystość, 
podczas której uczennica klasy 8F, Lena 
Brzustowska, odebrała przyznaną jej w tym 
roku szkolnym „Nagrodę Miasta Poznania 
za szczególne osiągnięcia dla uczniów 
poznańskich szkół” w kategorii „Sport”.  

Podczas tej skromnej uroczystości razem z 
Leną obecna była jej najbliższa rodzina, 
wychowawca klasy pan Arkadiusz Kinal, 
drugi wychowawca klasy i jednocześnie 
trener pracujący z Leną w naszej szkole, 
pani Katarzyna Buszewicz, a także 
uczennice trenujące koszykówkę z klas 4 i 
5.  

Nagrodę Miasta Poznania Lenie 
Brzustowskiej wręczyła Dyrektor naszej 
szkoły, pani Ewa Krawczyk.  

Przypomnijmy, że Lena Brzustowska 
otrzymała tę nagrodę za osiągnięcia 
sportowe z roku szkolnego 2019/2020, 
kiedy to razem z kadrą Wielkopolski 
zdobyła srebrny medal na Ogólnopolskiej 
Olimpiadzie Młodzieży. Jednocześnie 
należy dodać, że dopiero co na zakończonej 
kolejnej edycji tej imprezy, Lena ponownie 
miała okazję występować w kadrze 
naszego województwa i tym razem udało 

się zdobyć złoty medal OOM, a Lena została 
wybrana MVP turnieju finałowego!  

Jeszcze raz gratulujemy Lenie tego 
wyjątkowego osiągnięcia!  

   

SPORTOWY LAUREAT  

Filip Nowacki z klasy 8 c został laureatem 
Wojewódzkiego Konkursu Wychowania 
Fizycznego. Taki konkurs odbył się po raz 
pierwszy w tym roku szkolnym i już mamy 
sukces!  

Gratulacje dla Filipa i jego opiekuna, pana 
Łukasza Piechny!  
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MAŁY SZKOLNIACZEK  
Muzyczne powitanie wiosny  

Nasza gromada „Zuchy Niepokonane” 
otrzymała zaproszenie na festiwal 
piosenki  zuchowej ĆWIREK 2021. 
Tematem przewodnim była zbliżająca 
się wiosna. Razem z druhną Jagodą, 
zuchy przygotowały piosenkę pt. 
„Druhna Nutka”. Zadaniem 
dodatkowym było nagranie piosenki i 
przesłanie filmiku do jury festiwalu. 
Zrobiliśmy to na zbiórce, na dworze. 
Mieliśmy tego dnia wspaniałą słoneczną pogodę, więc i zuchom towarzyszył humor i zabawa. 
Przygotowaliśmy instrumenty, kolorowe kwiatki, papierowe słonko i niebieskie chmurki. Nie 
mogło zabraknąć naszego proporczyka, który wykonała nasza zaprzyjaźniona mamusia Jasia. 
Jury, po otrzymaniu filmików, było pod wielkim wrażeniem. To był wspaniały dzień i 
pozostanie na długo w naszej pamięci.  

  

   

MARSJANIN ŁOWCA  

CZĘŚĆ DRUGA  

 

PIERWSZA WALKA  

Marsjanin i dziesięciolatek poszli dalej...  

-  A tak w ogóle, przed kim chcesz 
ratować? - spytał 10-latek  

- Przed złymi ludźmi, przed tymi, którzy 
atakują różne stworzenia, takie jak: 
zwierzęta, ludzie i kosmici - 
odpowiedział Marsjanin.  

  

- Aha, przed takimi ludźmi.  
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Marsjanin i 10-latek znaleźli się pod 
domem chłopca.  

 

Nie weszli do domu, bo usłyszeli jakiś głos, 
taki dziwny głos, jakby ktoś się śmiał. 
Pobiegli w stronę, z której dobiegał ten 
głos. Zobaczyli Łotra, który się złowieszczo 
śmiał: “ŁUUUUHHHHAAHAAHAA” i w 
końcu wtedy Marsjanin mógł się wykazać. 
W tym momencie okazało się, że 10-latek 
był wspólnikiem Łotra.  

 

Marsjanin walczył z łotrami. W trakcie walki 
dowiedział się, że ma moc lasera z oczu. 
Nagle zrobiło się wielkie BOOM. Znikąd 

pojawił się Batman, który rzucał 
batarangami w łotra.  

 

- Kim jesteś? - zawołał Batman.  

- MA-MA-MARSJANINEM.  

- Kim chcesz zostać? - spytał Batman.   

- Superbohaterem - odpowiedział 
Marsjanin.  

- To chodź ze mną. Ja jestem z Ligii 
Superbohaterów.  

- Pójdę z tobą! Chcesz coś zobaczyć? 
Popatrz mam laser z oczu.  

 

- Łoooohohoho!! -zawołał.  - Aaaaa skąd 
ty tak umiesz? - zapytał Batman.   

- Dopiero się dowiedziałem, że mam taką 
moc.  

 c.d.n.  
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W oczekiwaniu na wiosnę i święta 

 

  

  

  

  

  

  

   

Wielkanocna palma 

W moim domu rodzinnym Święta Wielkanocne rozpoczynają od przygotowania pokarmów do 
święcenia. Do koszyczka wkładamy przyozdobione jajka, chleb, wędlinę, chrzan, sól, baranka 
z masła, babkę wielkanocną oraz słodycze. W Niedzielę Wielkanocną mamy uroczyste 
śniadanie, podczas którego dzielimy się jajkiem i jemy poświęcone pokarmy. Wieczorem w 
Wielką Sobotę przy drzwiach wejściowych układam marchewki dla Zająca Wielkanocnego, 
który w nocy zabiera marchewki i zostawia mi słodycze.   

Oskar Dziedzic, I c  

  

Rysunek 1. Marcin Stróżyk, 1b 

Rysunek 2. Dominika Szczęsna, 1b 

Rysunek 3. Robert  
Dziewiałtowski - Gintowt, 1 b 

Praca 1. Marcin Stróżyk, 1b 
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Obrazki wykonane techniką puentylizmu 

 

 

Opowiadania detektywistyczne  

  

Zaginięcie zegarka  

 Na wsi mieszkał sobie Pan Wojtek 
ze swoim psem Kapslem. Wojtek uważał, że 
niepotrzebne są zabezpieczenia na drzwi i 
okna. Pewnej nocy Kapsel szczekał zajadle, 
więc Wojtek stanął przy oknie i zobaczył 
oddalającą się postać. Rano okazało się, że 
zginął mu bardzo drogi i cenny zegarek. Pan 

Wojtek zgłosił to miejskiemu detektywowi, 
który obiecał poszukać sprawcy. Detektyw 
po odciskach butów zaczął szukać winnego. 
Dotarł do parku i zobaczył siedzącego tam, 
podejrzanego człowieka. Zagadnął go, 
która jest godzina, ale on odpowiedział, że 
nie ma zegarka i na dowód pokazał 
kieszenie. Detektyw jednak nie zamierzał 
zakończyć tej sprawy tak szybko i dokładnie 
go przeszukał. Okazało się, że zegarek był 
schowany w podszewce kurtki. Pan Wojtek 

Praca 2. Felicja Włodarczyk, I c 

Praca 4. Felicja Włodarczyk, I c 

Praca 5. Leo Nowik – Bołtyk, I c 

Praca 3. Natalia Śrama, I c 

Praca 6. Wojtek Jankowiak,  I c 
Praca 7. Malowane patyczkiem, 
Felicja Włodarczyk, I c 
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odzyskał ukradziony zegarek. Od tego 
momentu Wojtek kupił zabezpieczenia na 
drzwi i okna.   

Ania Polna, klasa 3a  

  

Co było pierwsze, kura czy jajko?  

Pewnego dnia, gdy dzieci bawiły się 
na placu, jeden z chłopców o imieniu 
Mikołaj, podszedł do swojego brata Stasia i 
spytał go, co było pierwsze kura czy jajko? 
Staś odparł, że nie wie, a Mikołaj 
powiedział, że to sprawa dla detektywów, 
którymi chcieli zostać, od trzeciego roku 
życia. Pojechali na wieś z rodzicami i 
spytali  właściciela kur, co było pierwsze 
kura czy jajko? Właściciel kur niestety tego 
nie wiedział, ale zaproponował, że mogą się 
przyjrzeć kurom. Mikołaj i Staś przyglądali 
się kurom, ale po godzinie znudziło im się, 
więc podjęli decyzję, że raczej pierwsza 
była kura.  

Natasza Lembicz, klasa 3a  

  

Zaginiona torebka  

Pewnej ciemnej nocy wracałam do 
domu ze sklepu. Za mną szedł podejrzany 
pan. Gdy zniknął, zobaczyłam, że nie mam 
torebki. Wróciłam do domu i położyłam się 
spać. Po pięciu minutach w drzwiach 
pojawiła się postać. Zamknęłam oczy i gdy 
je otworzyłam, postać zniknęła. 
Odwróciłam się. Prawie zamarłam. Za mną 
stała ta sama postać. Chwilę później uciekła 
przez okno. Następnego dnia zadzwoniłam 
po detektywa Kulkę. Pięć minut później 
usłyszałam dzwonek do drzwi. Otworzyłam 
i wszedł detektyw Kulka. Pytał się mnie, jak 
wyglądał. Powiedziałam, że miał wąsy, 
długą brodę, był chudy i bardzo wysoki. 
Detektyw Kulka miał trzech podejrzanych: 
Alexandra Trójkąta, Juliana Śmiałka    
i Zenka Dziwnego. Tydzień później 
podejrzani zostali przesłuchani. Wyszło na 
to, że Julian Śmiałek jest sprawcą. Przyznał 
się i oddał torebkę detektywowi Kulce. 
Detektyw oddał mi torebkę i wręczył 
wizytówkę. Złodziej został ukarany: będzie 
trzynaście lat w więzieniu. Tak się skończyła 
sprawa zaginionej torebki.  

Julia  Wasielewska, 3a  

  

 

 


