
  



NASI LOKATORZY 

 
Pewnie wiesz o tym, że w dobie zarazy należy nosić maseczkę, 

zachowywać jak największy odstęp i często myć lub dezynfekować ręce. Co do 

tego ostatniego, zgadzam się z częstym myciem, ale nie dezynfekcją. Dlaczego? 

Już odpowiadam. 

 Słowo dezynfekcja oznacza pozbycie się z danej powierzchni wszystkich 

mikroorganizmów. Wszystkich – znaczy i tych „złych”, i tych „dobrych”. Te 

pierwsze to wszelkiego rodzaju drobnoustroje zagrażające naszemu zdrowiu: 

wirusy, bakterie, grzyby (Zapamiętaj, że grzyby to nie tylko takie z nóżką i 

kapeluszem rosnące w lesie!) i inne mikroorganizmy znajdujące się na naszej 

skórze. Te „dobre” zaś, to cisi pomocnicy naszego organizmu, którzy często nas 

ratują przed poważną chorobą. Oprócz tych dwóch grup na naszej skórze 

mieszkają również takie małe istoty, które są neutralne, ani nie przeszkadzają, 

ani nie pomagają. 

Zawsze należy pamiętać o tych dobrych, ponieważ odgrywają ważną rolę 

w naszym życiu. Dlaczego dzieci urodzone poprzez cesarskie cięcie są 

najczęściej słabsze? Dlatego, że podczas „normalnego” porodu matka oddaje 

dziecku część swoich mikroorganizmów, które działają jak żołnierze broniący 

naszego ciała przed wszelakimi infekcjami. A co mają wspólnego nasze jelita z 

tym, na co mamy ochotę? Ponieważ cały mikrobiom (zbiór mikroorganizmów) 

jelit przesyła informacje do naszego mózgu, na co mieszkańcy naszego 

przewodu pokarmowego mają ochotę, a im więcej jemy owoców, tym więcej 

nasi lokatorzy mają chętkę na takie właśnie jedzenie. Oznacza to, że jeżeli 

będziemy jeść pełno tłustego jedzenia, nasze ciało będzie chciało go coraz 

więcej. 

  

 

Jest wiele przykładów, dlaczego mikrobiom naszego organizmu jest dla 

nas tak ważny. Pamiętaj, że to co się dzieje na naszej skórze, ma wpływ na 

nasze dobre zdrowie. Lepiej jest myć niż dezynfekować, na przykład przed 

Strażnicy Naszego Ciała 



jedzeniem. To nie znaczy, że nie wolno używać w ogóle płynu 

antybakteryjnego. Można, ale tylko w rozsądnych ilościach, raz na jakiś czas, 

aby nie zaszkodzić naszej skórze i temu, co na niej jest. 

 

Podobało się? Tego typu przyrodniczo-biologiczne ciekawostki mam zamiar 

umieszczać w każdym numerze „Blendera”. Chcesz poruszyć jakiś temat? 

Możesz napisać do nas e-mail pod adres blenderssp3@gmail.com 

Możesz zaproponować temat kolejnego artykułu. Zapraszamy do wysyłania! 

Zachęcam również do wejścia na kanał na YouTube o nazwie Kurzgesagt, 

stamtąd też biorę zdjęcia i materiały. 

 

 

 

SYMBOLICZNE POKAZANIE ROZMOWY NASZYCH JELIT Z MÓZGIEM 

NA TEMAT DIETY. 

 

 

PEŁNO ORGANIZMÓW NA NAS, ALE RÓWNIEŻ W NAS 
 

 

Mateusz Uhruski 

mailto:blenderssp3@gmail.com


„Wywiady z nauczycielami” – część szósta 

Dziś przeprowadziłam wywiad z panią Agnieszką Kwiatkowską. 
 

Na jaki kierunek studiów Pani uczęszczała? 

 

Studiowałam rzeźbę, na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Śląskiego. 

 

Kim jest Pani z wykształcenia? 

 

Rzeźbiarzem, choreografem oraz  nauczycielem plastyki. 

 

Skąd się wziął w Pani życiu taniec? 

 

Od dziecka czułam zamiłowanie do tańca. 

 

Co najbardziej lubi Pani malować? 

 

Moje wizje umysłu, w których bardzo często występują kobiety. 

 

Jakie techniki Pani stosuje? 

 

Głównie jest to malarstwo olejne oraz techniki mieszane np. lubię 

dodawać do obrazów płatki złota lub srebra. 

 

Jaki kierunek malarstwa Pani preferuje? 

 

Kierunki nazywają historycy i krytycy sztuki.  

Poprzez moje malarstwo wyrażam siebie. Czasami jest ono agresywne, z dużą 

ilością czerwieni – wówczas nazwałabym siebie ekspresjonistką, czasami są 

przepełnione ogrodami, kwiatami niczym w secesji a ostatnio moje prace są 

bardzo spokojne, senne …. 

 

Jaki rodzaj tańca najbardziej Pani lubi?  

 

Zdecydowanie jest to taniec współczesny 

. 

Jakie sporty Pani najczęściej uprawia? 

 

Najczęściej to jest to narciarstwo, jazda na rowerze oraz wędrówki po 

górach. 

 



Czy to prawda, że w te wakacje przejechała Pani na rowerze pół Polski? 

 

Nie do końca. W te wakacje łącznie przejechałam ok 1000 kilometrów, 

jeździłam prawie każdego dnia, ale najdłuższy dystans jaki pokonałam podczas 

jednej wyprawy (pięciodniowej) to 300 km, - zwiedziłam w taki sposób 

Wielkopolskę i część województwa Kujawsko - Pomorskiego. Kolejna wyprawa 

była nieco krótsza, w Małopolsce przejechałam wówczas  trasę 250 km  

 

Co najbardziej cieszy Panią w sprawowaniu funkcji wychowawcy klasy? 

 

Jestem teraz wychowawczynią klasy 4. i najbardziej cieszy mnie uśmiech, 

radość dzieci, spontaniczność, wrażliwość, wdzięczność oraz możliwość 

przekazania im czegoś ważnego. 

 

Czemu została Pani nauczycielem? 

 

Jako dziecko zawsze bawiłam się w panią przedszkolankę i chciałam 

pracować z małymi dziećmi. Potem poszłam do liceum plastycznego i 

myślałam, że zostanę artystą plastykiem. Następnie udałam się na studia 

artystyczne i byłam przekonana, że będę rzeźbiarzem. Cały czas towarzyszył mi 

taniec, skończyłam studium choreograficzne i kurs instruktora tańca 

współczesnego. Już na studiach, jako wolontariuszka, pracowałam z dziećmi w 

ośrodku terapeutycznym i uczyłam ich tańca, co sprawiało mi ogromną 

przyjemność i satysfakcję. W wakacje pracowałam z dziećmi jako instruktor i 

wychowawca na koloniach oraz  obozach. …. Zawsze to lubiłam.  A po 

skończeniu studiów poszłam za moim mężem do szkoły i zostałam 

nauczycielem. 

 

Czy czuje się Pani artystką? 

 

Tak. 

 

Co najbardziej lubi Pani robić w wolnym czasie?  

 

Uwielbiam spacerować, tańczyć, malować, czytać, zwiedzać, spotykać się 

z przyjaciółmi. Zawsze trudno mi dokonać wyboru, co zrobić w pierwszej 

kolejności, … bo tego wolnego czasu jest niewiele….. 

 

Dziękuję za rozmowę     
                                                            

  

Natalia Stryczek 



Redakcyje polecanki         

The Umbrella Academy 

 

„The Umbrella Acadmy” jest netflixowską produkcją na podstawie 

komiksu. Na razie serial doczekał się dwóch sezonów, jednak podobno ma 

ich być więcej. W obu sezonach siedmioro spośród rodzeństwa próbuje 

uratować świat przed jego końcem – może brzmi to dość prosto i 

monotonnie, ale tymi słowami ciężko opisać ten serial. Jest on 

wielowątkowy, z mnóstwem bohaterów, podróżami w czasie i z kilkoma 

planami czasowymi. Nie brakuje też wielu zwrotów akcji oraz 

niespodziewanych zdarzeń. Przyznam, że podczas oglądania tego serialu 

czasem ciężko się połapać w fabule, natomiast i tak uważam, że stanowi on 

świetną rozrywkę. 

 

Enola Holmes 
 

 Kilka dni temu premierę miał film „Enola Holmes”, stworzony na 

podstawie prozy z serii Nancy Springer. Zdążyłam go obejrzeć w dzień 

premiery, więc podzielę się tutaj moimi spostrzeżeniami. 

Jak może się domyślacie, tytułowa bohaterka jest siostrą słynnego 

detektywa Sherlocka Holmesa, i jak się tutaj ukazuje, jest równie 

utalentowana jak on. Enola wykazuje się swoimi umiejętnościami, gdy 

tajemniczo znika jej matka. Dziewczyna wychowywana była na wsi, więc 

gdy ma trafić do ruchliwego miasta, takiego jak Londyn, by rozwiązać 

tajemnicę, jest zupełnie zagubiona. 

W filmie odnajdziemy też wiele aluzji do filmu „Sherlock Holmes” 

(2009), co umila oglądanie osobom znającym tę wersję. 

Dla mnie film był bardzo przyjemną rozrywką, ale płynie też z niego 

ważny morał. Enola pokazuje młodym osobom, że nie trzeba się 

wpasowywać w tłum, nie trzeba być jak inni. Bohaterka wybiera bowiem 

swoją własną ścieżkę…. 

 

Stowarzyszenie Umarłych Poetów 

Dzisiaj opowiem o filmie “Stowarzyszenie Umarłych Poetów” w 

reżyserii Petera Weira. 

Akcja filmu rozgrywa się w 1959 w Stanach Zjednoczonych. Jest to 

dramat z 1989 roku, choć na pozór może się wydawać nudny, tak 

Matylda Pindel 



naprawdę jest bardzo poruszający i pouczający. Jednym słowem idealny 

dla młodzieży. 

 Mieli sposobność w nim wystąpić: niejaki Robin Williams oraz 

Ethan Hawke, czyli bardzo znani i utalentowani aktorzy.  

Mimo, że nie grali oni pierwszoplanowych ról, to byli chyba 

najsłynniejsi z obsady. 

Inni aktorzy, nie wybili się tak bardzo jak oni,  jednak ich role również 

zapadły w pamięć. 

Główne postacie grali: Robert Sean wcielony w Neila, Robin 

Williams w roli nauczyciela  Johna Keetinga oraz Ethan Hawke jako Todd 

Anderson. 

Cała akcja rozgrywa się pomiędzy przyjaciółmi, uczęszczającymi do 

jednej klasy w bardzo rygorystycznej szkole. Pewnego dnia zostaje 

przyjęty do niej nowy nauczyciel angielskiego (John Keeting). Chłopcy 

bardzo zżyli się z profesorem i dzięki niemu zaczęli doceniać literaturę, 

którą przekazywał im na lekcjach w nietypowy sposób. Uczył ich, że 

trzeba  żyć chwilą: „carpe diem” i czerpać wiedzę z doświadczenia. 

Chłopcy zakładają własne “Stowarzyszenie Umarłych Poetów”, gdy 

dowiadują się, że ich idol uczestniczył w takich spotkaniach. Czytają 

wiersze, piszą poezję  w tajemnej jaskini. 

Póki nie pojawiają się problemy, z którymi uczniowie muszą się 

zmierzyć. 

Czy młodym romantykom uda się  sprostać wymaganiom szkoły i 

rodziców oraz kontynuować Stowarzyszenie? Czy Panu Keetingowi uda 

się zatrzymać posadę w szkole i dalej przekazywać swoją wiedzę kolejnym 

pokoleniom. 

Sami się przekonajcie. 

Serdecznie wszystkim polecam film. Doprowadza on do łez, uczy o 

prawdziwej przyjaźni i lojalności, ale przede wszystkim nie nudzi. 

Zachęcam również do obejrzenia sztuki i przeczytania powieści. 

Na koniec chciałabym jeszcze dodać, że uważam, iż film został 

świetnie wyreżyserowany, a aktorzy niesamowicie przekazali emocje, 

którym towarzyszyła przepiękna muzyka Maurice’a Jarre. 

      Pozwólcie, że wspomnę jeszcze o Robinie Williamsie, który jest dla 

mnie autorytetem. 

 Niestety już go z nami nie ma, ale pozostawił po sobie wiele filmów, które  

również polecam. 
 
 

 

 

Hanna Krawczyk 



Szczepionki 

Wszyscy wiemy, że od pewnego czasu trwają prace 

nad szczepionką na COVID 19 – słyszymy o tym w 

radiu, w wiadomościach i różnych platformach 

informacyjnych. Jednak ta „konkurencja” pomiędzy 

państwami pogania tylko naukowców, co niekoniecznie 

ma dobre skutki. 

 

Zadajmy sobie jednak pytanie, czym właściwie jest 

szczepionka? Jak wiemy, podaje się ją w celu mniejszej 

szansy na zarażenie się daną chorobą. Zbudowana jest z 

antygenów, które wprowadzone do ciała, pobudzają 

organizm do tworzenia przeciwciał. Są też dwa rodzaje 

szczepionek, szczepionki żywe i zabite, różnią się one 

tym, że te drugie wymagają podania kilku dawek w 

pewnym odstępie czasu, a pierwsze – tylko jednej. 

 

Szczepionki są zdecydowanie bardzo ważne dla 

dzisiejszej medycyny, widzimy to na własnych 

doświadczeniach. Skąd więc wziął się ruch 

antyszczepionkowy? W 1998 roku lekarz Andrew 

Wakefield stwierdził, że szczepionki wywołują autyzm, 

a to wszystko z powodu tego, że pewne dziecko po 

szczepionce miało objawy tego zaburzenia. Było to 

bezpodstawne stwierdzenie – pierwsze objawy autyzmu 

zaczynają się właśnie na tym etapie. Ten temat dalej jest 

„na topie”, szczególnie teraz, w kontekście 

koronawirusa. Może niektórzy przekonają się do 

szczepionek i zmienią swoje zdanie?  

Matylda Pindel 



 
WHAT IF? 

A co, gdyby? 
 

Ostrzeżenie! 

Nie próbować robić tych rzeczy w domu! 

 

O co chodzi z tym artykułem? 

Na podstawie absurdalnych, śmiesznych czy hipotetycznych pytań Czytelników, 

piszemy odpowiedź oraz wyjaśnienie. 

UWAGA! Już teraz i ty możesz zadać nam takie pytanie. Wystarczy, że wyślesz 

nam e-mail’a na adres blender.whatif@gmail.com z treścią zagadnienia bądź 

wejdziesz na stronę https://blender-whatif.pl.tl/pytania.htm. 

 

 

Co by się stało, gdyby wszyscy mieszkańcy Ziemi stanęli jak najbliżej siebie 

i podskoczyli jednocześnie? 

 Po pierwsze musimy wyobrazić sobie, że wszyscy ludzi teleportują się do 

jednego miejsca tak, aby każdy stanął jak najbliżej siebie. Na 3, 2, 1… wszyscy 

skaczą i… Nic się nie dzieje…Taki podskok nie będzie miał żadnego wpływu 

na naszą planetę, ponieważ Ziemia jest 10 bilionów razy cięższa od nas 

wszystkich – energia rozłoży się równomiernie. Gdy wszyscyspadną, rozlegnie 

się głośny ryk, trwający parę sekund. I nagle nastanie cisza… Wtedy zacznie się 

największy problem… Tyle miliardów ludzi w jednym miejscu. Będzie 

brakowało tlenu… Przeżyją tylko nieliczni! 

 

 

Jak dużą „moc” może wygenerować Yoda ze „Star Wars”? 

 
Najbardziej spektakularny pokaz umiejętności Yody można zobaczyć w 5. części 

Gwiezdnych Wojen, gdy ten stworek wyciąga z bagna X- winga należącego do Luke’a. 

Żeby obliczyć, jakiej mocy wtedy użył, musimy przyjąć kilka założeń: 

 Masę tego statku. Po porównaniu z amerykańskimi samolotami odrzutowymi F-22 

oszacowano, że prawdopodobnie masa X- winga wyniesie niecałe 5,6 tony.  

 Drogę, jaką pokonał ten statek w czasie jego podnoszenia. Tutaj pozwolę sobie na użycie 

gotowych już obliczeń Randalla Munroe, który wyliczył, że droga jest równa 1,4 metra, a czas 

wynurzania trwał 3,6 sekund. 

 Dodatkowo zakładamy, że grawitacja jest ciut mniejsza niż na Ziemi – 0,9 g 

Podstawiając do wzoru na pracę (W = F * S), a później wyliczając moc (P = W/t) otrzymamy: 

 5600 kg x 0,9 g x 1,4 m 

              ----------------------------------    = 19,2 kW 

3,6 sekundy 

 

https://blender-whatif.pl.tl/pytania.htm


Mając taką moc, moglibyśmy zasilić 15 ulic z domami jednorodzinnymi, a przy 

obecnych cenach prądu, energia, jaką produkuje Yoda, wynosiłaby 8 zł. na 

godzinę. 

Aby zasilić całą Ziemię energią od Yody, potrzebne byłoby 100 milionów 

takich istot jak Yoda…  

Podsumowując….. Zasilanie mocą Yody raczej nie ma sensu – chociaż 

byłoby to z pewnością zielone źródło energii :). 
Śmieszne (i niepokojące) pytania: 
 

Czy gdyby się zjadło samego siebie, to czy byłoby się dwa razy większym? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Czy można schronić się przed tsunami w basenie ogrodowym? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Artykuł i obliczania w nim zawarte są oparte na książce „WHAT IF A co gdyby” Randalla Munroe’a. 

 
 

 

  

Wojciech Klimek 



 „Natchnienie artysty” – część 1. 

 

„Koniec” – napisał na kartce pan Michał. W końcu! W końcu mu się udało. 

Napisał swoje kolejne dzieło. Ludzie pokochają go i zapisze się na kartach 

historii złotymi głoskami! To już będzie jego 47. powieść… Co prawda 

wszystkie leżą w szufladzie, ponieważ żaden wydawca nie zgodził się ich 

wydać, ale on był pewien, że to będzie jego życiowa szansa. Wyobraził 

sobie, jak uczniowie w szkołach uczą się o tym, że w 1874 roku urodził się 

Michał Seweryński i o jego najwspanialszych dziełach. 

Z rozmyślań pana Michała wyrwała go jego  żona – Elżbieta, którą 

poślubił tylko i wyłącznie dla jej sporego majątku. W końcu, niecodziennie 

taki nieudacznik i beztalencie jak Michał dostawał propozycję małżeństwa 

z córką bogatego, krakowskiego profesora. 

- Michał! Znowu wypisujesz te dyrdymały?! Znalazłbyś sobie jakieś 

porządne zajęcie! Od miesiąca nie szukasz pracy, dzieci pytają o tatę, 

muszę wyznaczać budżet i kierować służbą, a ty nic, tylko piszesz i 

piszesz, a pieniądze z tego żadne! -  huknęła na swojego męża Elżbieta. 

- Kochanie… Spokojnie…  Tym razem się uda. Tak coś czuję. Zresztą nie 

powinnaś się denerwować… W twoim wieku… - wtedy Michał wiedział, 

że pożałuje swoich słów. 

- W MOIM WIEKU? Czy ty sugerujesz… Czy ty mnie właśnie… 

NAZWAŁEŚ STARĄ?! O nie! Ja się tak nie dam traktować! Wychodzę 

teraz do Marysi, a jeżeli do tego czasu nie wrócisz z wydawnictwa ze 

zgodą na druk… Ja… Ja chyba Cię w końcu zamorduję! - Elżbieta 

krzyknęła i wybiegła z pokoju. 

Michał stał się cały blady… Jego żona była bardzo gwałtowną osobą i 

lepiej było jej nie  denerwować. W końcu Michał był na utrzymaniu swojej 

żony… Nasz pisarz od siedmiu boleści szybko się ubrał i wyszedł z domu. 

Po drodze podziwiał piękno pogody tego dnia – było zimno, pochmurnie i 

wietrznie. 

Po piętnastu minutach spaceru, Michał doszedł do wydawnictwa „Epitety i 

Zgrubienia”. Pewny siebie wszedł do środka. Oprócz niego i asystentki 

właściciela wydawnictwa w poczekalni nie było nikogo. Pan Michał czekał 

minutę… Dziesięć… Piętnaście… Czemu nikt go nie woła? Podszedł do 

biurka asystentki i spytał: 

- Przepraszam, ale byłem umówiony z panem Aleksandrem… Czekam już 

20 minut i… 

- Skoro jest Pan umówiony, to pewnie za chwilę zostanie Pan przyjęty. I 



proszę mi nie przeszkadzać! - Asystentka syknęła, a przerażony Michał 

usiadł z powrotem na krześle. Ta kobieta była gorsza od jego żony! 

Po paru kolejnych minutach pan Aleksander otworzył drzwi od swojego 

gabinetu i rozejrzał się. Gdy spostrzegł Michała, westchnął i oznajmił, że 

wchodzi się bez pukania. Zakłopotany pisarz przeprosił i wszedł za panem 

Aleksandrem do jego gabinetu. Spostrzegł, jak asystentka patrzy na  niego, 

próbując nie parsknąć śmiechem. 

Właściciel wydawnictwa usiadł za biurkiem i wskazał miejsce przed sobą. 

Michał skorzystał z propozycji. Przez chwilę między mężczyznami trwała 

cisza, po czym Aleksander zapalił papierosa i zapytał: 

- Co Pana do mnie sprowadza, Panie… eee… 

- Michale. 

- Marcinie, no właśnie – Aleksander uśmiechnął się. 

- Michale… - poprawił Michał. 

- No przecież mówię, że Marcinie. W każdym razie… Chce Pan wydać u 

nas swoje… dzieło literackie, tak? Epika? Dramat? 

- Epika… To jest kryminał… - wymamrotał Michał. 

Aleksander zadał jeszcze parę pytań, po czym zaczął przeglądać tekst 

Michała. Po około 20 minutach odłożył kartki i to, co stało się dalej, 

całkowicie zaskoczyło Michała: 

- Wydrukujemy Pana powieść… Ale… - zaczął Aleksander. 

Zawsze jest jakieś „ale”… 

- Tak? - spytał zaniepokojony Michał. 

- Opis morderstwa… Nie jest zbyt… wiarygodny. Jeśli Pan go przepisze, 

wtedy zgodzę się na wydrukowanie. 

- Ale… Jak mam sprawić, by był wiarygodny? Przecież normalny 

człowiek nie wie, jakie to uczucie! – oznajmił Michał. 

Aleksander się roześmiał. 

- Widzę, że wiesz o co mi chodzi. W każdym razie do widzenia. A…  i 

jeszcze jedno – moja asystentka kończy pracę o 18. i później wraca ciemną 

alejką do domu. A teraz żegnam. 

Blady Michał wyszedł z gabinetu i spojrzał na asystentkę. Czy Aleksander 

właśnie zasugerował… morderstwo? Nie… On tylko żartował, prawda? 
 

  

Kajetan Rybarski 



Kalendarz – 25 Września 

Wszystkiego najlepszego dla:Aurelii, Ermenfryda, Firmina, Franciszka, 

Galfryda, Gaspara, Herkulana, Irmfryda, Kleofasa, Minigniewa, Rufusa, 

Świętopełka, Wawrzynieca, Wincentego, Władysława, Włodzimira i 

Włodzisława! 

 

Marsjanie?! 
  

25 września 1992 roku NASA wystrzeliła w kosmos sondę Mars Observer. 

Sonda miała w 1993 roku wejść na orbitę Marsa i okrążać go wzdłuż orbity 

polarnej (w skrócie: przecinającej bieguny) przez ok. jeden marsjański rok. 

Wszystko szło według planu… 

Jednak w czasie wchodzenia na orbitę naszych sąsiadów, 22 sierpnia 1993 roku 

o godzinie pierwszej w nocy, z niewyjaśnionych przyczyn sonda straciła 

łączność… Już nigdy więcej nie zauważono tej sondy ani nie nawiązano 

łączności. Czy to przypadek? Nie sądzę… 

 

Najdalsze zdjęcie… 
  

Pierwsze zdjęcie zostało wykonane w około 1020 roku przez 

camerę obscura. 

Jednak technologia stawała się coraz bardziej zaawansowana. Niedawno 

– dokładnie 8 lat temu (25 września 2012), opublikowano obraz tzw. 

Ekstremalnie Głębokiego Pola Hubble’a, powstały na podstawie ponad 2 

tys. zdjęć wykonanych przez Kosmiczny Teleskop Hubble’a i 

przedstawiający ok. 5,5 tys. galaktyk, z których najodleglejsze znajdują 

się… 13,2 mld lat świetlnych od Ziemi. W przeliczeniu na kilometry to 

125.400.000.000.000.000.000.000 km od nas. Jest to najdalej sięgające 

zdjęcie astronomiczne, jakie do tej pory wykonano w świetle 

widzialnym. 

Dzisiaj obchodzimy Dzień Budowlańca! 
 Dzisiaj budowlańcy świętują! Kierownicy natomiast mają duży problem – w tym dniu 

muszą szczególnie pilnować pracowników w trakcie wykonywanej pracy (przed 

rozpoczęciem obchodów święta). Podobno na niektórych placach budowy, do dziś, 

sprawdza się trzeźwość pracowników alkomatem. :) 
Dzień Budowlanych jest także okazją do refleksji nad stanem polskiego budownictwa 

i rozwoju tej gałęzi gospodarki. W ramach tego wydarzenia, przeprowadziłem/śmy 

wywiad z zawodowym budowlańcem na emeryturze, panem Zygmuntem B.: 
  

Jak wygląda praca na budowie? 



 Jest to bardzo ciekawa praca! Bardzo mi się podobało! Montowaliśmy różne 

 szalunki na ściany itp. Najciekawsze było jednak to, że życie budowlańca nie 

jest  rutynowe – budowaliśmy wszystko – nie tylko domy mieszkalne, ale także 

różnego typu hale, teatry czy nawet Lidla na Kobierzyńskiej! Ale to były stare czasy… 

teraz  to już  nie pracuję na budowie, tylko w Teatrze J. Słowackiego – w zupełnie 

innej branży…  Z aktorami i aktorkami… 

 

Jak obchodziliście ten wspaniały dzień? 
 Hucznie… Były prezenty… Jak pamiętam, zawsze w ten dzień była impreza w 

restauracji i  bardzo dużo jedzenia – jak na tamte czasy nie było to takie częste… Ale 

to  stare dzieje… 

 

25 września… 

  …1493 – Krzysztof Kolumb wypłynął z Kadyksu w swą drugą 

wyprawę do Nowego Świata. 
  

  …1621 – wojska szwedzkie zdobyły Rygę podczas wojen polsko-

szwedzkich. 
  

  ...1793 – Podpisano traktat Rzeczpospolitej z Królestwem Prus, 

sankcjonujący II rozbiór Polski. 
  

  …1911 – po raz pierwszy na niebie Królestwa Polskiego można było 

zobaczyć samolot Zbierański i Cywiński. Był to pierwszy latający samolot w 

Królestwie Polskim. 
  

  …1921 – Na szczęście nieudany zamach na marszałka Polski 

Józefa Piłsudskiego, dokonany we Lwowie przez Ukraińską Organizację 

Wojskową(UOW). 
  

  …1953 – Władze PRL uwięziły prymasa kardynała Stefana 

Wyszyńskiego i arcybiskupa Antoniego Baraniaka. 
  

  …1982 – Utwór Autobiografia zespołu Perfect dotarł do pierwszego 

miejsca Listy Przebojów Programu Trzeciego. Lista Przebojów „TRÓJKI” 

funkcjonuje od 24 kwietnia 1982 do 15 maja 2020(nr 1998)☹  i jest jedną z najbardziej 

rozpoznawalnych polskich list na świecie! 
  

  …1991 – Odbyło się ostatnie losowanie gry liczbowej Super Lotek 

organizowanej przez Totalizator Sportowy. 
  

  …2015 –  w stolicy Udmurcji – Iżewsku – zaczęto produkować 

samochód marki Łada Vesta. 
  

  …2012 – zginął Andy Williams, słynny amerykański piosenkarz, 

którego głos został uznany przez Ronalda Wilsona Reagana (prezydent USA)  

mianem skarbu narodowego!                                                                                            

Jego chyba najbardziej znanym utworem jest „Moon River”.                                         

 

NEWSY Z PRZYSZŁOŚCI! 
2120 rok – wodzem Korei Północnej został Kim Dzong Un CXI 
2345 rok – Powstał film historyczny „Człowiek z plastiku” nawiązujący do XXI w. 

Wojciech Klimek 



BANANY PIECZONE W MIODZIE 

 

Czego potrzebujesz: 

- Naczynie żaroodporne o wymiarach około 20 na 40 

centymetrów 

- piekarnik rozgrzany do temperatury 175 stopni 

Celsjusza 

- 3 banany (nie mogą być zbyt dojrzałe) 

- ¼ szklanki* miodu 

- ¼ szklanki* wody 

- 2 łyżki stołowe soku z cytryny 

- 1 łyżka miękkiego masła 

 

Co robić: 

1. Wysmaruj naczynie niewielką ilością masła. 

2. Obierz banany ze skórki i przekrój je wzdłuż na 

dwie połówki. 

3. Ułóż banany na dnie naczynia żaroodpornego. 

4. Dokładnie wymieszaj miód, wodę i sok z cytryny, 

potem wymieszaj z resztą masła. 

5. Połową sosu równomiernie polej banany. 

6. Piecz przez 30 minut, a kiedy banany zaczną robić 

się trochę brązowe, otwórz piekarnik i ostrożnie 

polej owoce resztą przygotowanej mieszanki. 

7. Gdy banany skończą się piec, bardzo ostrożnie 

wyjmij je na talerz lub tackę i podawaj z kapką 

śmietany, gdy trochę się ochłodzą. 

8. Możesz również po ostudzeniu owoców zmiksować 

je i podawać jako dodatek do różnych deserów. 

 



Smacznego! 

 

*Pamiętaj! – szklanka jako pojęcie w gotowaniu to nie 

naczynie, z którego pijesz, a odmierzona ilość danego 

składnika, możesz sprawdzić w internecie lub zapytać 

kogoś dorosłego, ile to jedna szklanka.  

 

 

Mateusz Uhruski 



Z dziennika Marcinka Cholewy – część pierwsza 

Wpis z 22.09.2020 

 

Drogi Dzienniczku, niedawno w szkole miała miejsce sytuacja, o której 

chciałbym Ci opowiedzieć. 

 

     Kiedy rano przyszedłem do szkoły, wszyscy moi koledzy siedzieli na 

kanapie, dosiadłem się do nich. W pewnym momencie do budynku wszedł nasz 

kolega Bartek, który miał na sobie swoje nowe kolorowe spodnie w groszki. 

Cała klasa wybuchła śmiechem, nie chciałem być gorszy, więc też zacząłem się 

śmiać. Bartek był cały czerwony i skrępowany, żal mi go było, ale mimo to 

kontynuowałem zabawę. 

     Chłopcy krzyczeli: 

- Nie masz nic innego w szafie? 

- Co to, lata 80.? 

- Patrzcie „Spice Girls”. 

 

       Było mi wstyd, czułem się winny. Ilekroć przestawałem komentować całe 

to wydarzenie, to koledzy jak diabły namawiali mnie do złego. Przepełniło mnie 

zażenowanie, ponieważ mogłem zaprzestać niemiłych komentarzy , a zamiast 

tego spełniłem oczekiwania kolegów, by być popularnym. 

 

      Wracając do domu, postanowiłem, że nie będę bezczynnie siedział, tylko 

naprawię to wszystko. 

      

      Następnego dnia dumnie przekroczyłem próg szkoły. W tle leciały z małego 

głośniczka „Spice girls”, a ja tanecznym krokiem wparowałem do klasy, ubrany 

w spodnie z młodości mojej babci.  Jeszcze nigdy się tak nie upokorzyłem. 

Zszokowana klasa zaczęła się śmiać, zignorowałem ją i nie zaprzestając 

przedstawienia, cieszyłem się, że sprawiłem komuś radość. 

 

      Teraz jednak dobrze wspominam ten dzień, ponieważ zyskałem nowego 

przyjaciela, przekonałem się, że moi znajomi są fałszywi i, że prawdziwych 

przyjaciół poznaje się w biedzie. 

     Nie żałuję tego dnia, szczególnie, że nauczyłem się, aby postępować zgodnie 

z przekonaniem i że warto jest czasami poświęcić uwagę mniej atrakcyjnym 

osobom, bo to właśnie one mogą się okazać  twoją bratnią duszą. 
 

       

  

Hanna Krawczyk 



Strzelaj lub dowiedz się! 

Prosta gra o prostych zasadach. Odpowiedz na te pytania, na które 

znasz odpowiedź. Aby odpowiedzieć na resztę , najpierw się  zastanów, 

może coś sobie przypomnisz, potem próbuj strzelić, może Ci się  uda, 

a na koń cu sprawdź w encyklopediach lub w internecie. Odpowiedzi 

na wszystkie pytania znajdą  się  w następnym numerze. 

 

1. Więcej królów Polski miało na imię  Jan czy 

Władysław? 

2. Salamandra to płaz czy gad? 

3. Kosodrzewina to gatunek sosny czy jodły? 

4. Kto napisał bajkę  o „Muminkach” – szwedzka 

czy fiń ska pisarka? 

5. Cebula jest gatunkiem czosnku, czy czosnek 

gatunkiem cebuli? 

6. Nad Bałtykiem leży osiem czy dziewięć 

pań stw? 

7. Nie ma języka belgijskiego czy 

luksemburskiego? 

8. Lepidopterolog zajmuje się  motylami czy 

ważkami? 

9. Wyspa Wielkanocna leży na Oceanie 

Spokojnym czy Indyjskim? 

10. Sturm und Drang to w literaturze niemieckiej 

opis epoki czy tytuł dzieła Johanna 

Wolfganga von Goethego? 

  

PUNKTACJA:  

- odpowiedź, którą  

znałeś/ znałaś – 15 

pkt 

 

- odpowiedź, którą  

strzeliłeś/ strzeliłaś 

– 5 pkt 

 

- odpowiedź, którą  

sprawdziłeś/sprawd

ziłaś, nie 

znałeś/znałaś jej – 0 

pkt 

 

Sprawdź, ile 

punktów 

zdobyłeś/zdobyłaś 

w następnym 

Mateusz Uhruski 



Suchary 

 

Człowiek który zawsz siedział w cieniu? 

-Cienias. 

 

Dlaczego wulkan dostał piątkę na lekcji? 

-Bo był aktywny. 

 

Co mówi podłoga po remoncie? 

-Jestem wykończona. 

 

Dlaczego owca jest smutna? 

-Bo ma męża barana. 

 

Gdzie leży krym? 

-Na ciostku. 

 

Co to jest ? Małe białe i je kamienie? 

Mały biały pożeracz kamieni. 

 

Co robi komin na stadionie? 

Zadymę. 

 

Co mówi Japończyk  na pustyni? 

Sushi. 

 

Jaki jest ulubiony lek terrorysty? 

Ibum. 

 

Jaka jest ulubiona przeglądarka świni? 

Google Chrum. 

 

Jaka jest ulubiona postać historyczna informatyka? 

RAMzes. 

 

Mikołaj Bożętka 


