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Nareszcie, wszyscy czekali na tę porę roku. To lato ciepłe 

i piękne. Wszyscy uśmiechają się na wiadomość, że za niedługo 

przywitamy wakacje. Koniec roku, 

wyjazdy, spotkania z przyjaciółmi. 

Uczniowie uśmiechają się szeroko 

na samą myśl o nich. Słońce 

zachęca abyśmy spędzili ten czas 

na dworze, planując wszystko, aby 

żadna minuta nie przepełniła się 

nudą. Na pewno będzie bardzo 

ciepło, dlatego nie możemy 

zapomnieć o tym, aby się 

nawadniać i za długo nie 

przebywać na słońcu. Dobrze jest 

przygotować jakiś pyszny napój, który z chęcią wypijemy. Oczywiście 

latem nie może zabraknąć rozrywki. Wycieczki, zwiedzanie, 

przejażdżki rowerem i wiele, wile innych rzeczy, które możemy zrobić. 

Życzę wam ciepłych, pogodnych i ciekawych wakacji 
Galaktyka kl.6a 

W zbożu 

Pod gorącym, lipcowym błękitem  

stoi żyto, dojrzałe i syte.  

 

Mała Kasia, wśród kłosów ukryta,  

nic nie widzi prócz nieba i żyta.  

 

Nagle wietrzyk nadleciał, najcichszy,  

rozkołysał łan zboża, rozwichrzył,  

 

rozfalował jak wodę w jeziorze.  

Czy to zboże faluje, czy morze?  

 

Tak ! To morze, to fale, to woda!  

Zgoda Kasiu? No chyba, że zgoda.  

 

Maki – to meduzy na niby,  

owady – to kraby i ryby.  

 

Spójrz, po morzu, po zbożu niezżętym  

z wolna suną żniwiarki – okręty.  

 

Zanim słonce spać pójdzie za pole,  

okręt trafi do portu – w stodole 

Źródło: Internet 

 

Lato – jedna z czterech podstawowych pór roku 
w przyrodzie, w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje 
się najwyższymi temperaturami powietrza w skali roku. 
W świecie roślin jest to okres dojrzewania nasion i owoców, 
a w świecie zwierząt jest to okres wydawania na świat nowego 
pokolenia i przygotowania go do samodzielnego życia. 
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Wielka Brytania 

Wielka Brytania, Zjednoczone Królestwo (ang. United 

Kingdom), Zjednoczone Królestwo 

Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej 

(ang. United Kingdom of Great Britain 

and Northern Ireland) – unitarne państwo wyspiarskie 

położone w Europie Zachodniej. W skład Wielkiej Brytanii 

wchodzą: Anglia, Walia i Szkocja położone na wyspie Wielka 

Brytania oraz Irlandia Północna leżąca w północnej części 

wyspy Irlandia. Na wyspie tej znajduje się jedyna granica 

lądowa Zjednoczonego Królestwa z innym państwem – 

Irlandią. Poza nią, Wielka Brytania otoczona jest przez Ocean 

Atlantycki na zachodzie i północy, Morze Północne na 

wschodzie, Kanał Angielski (ang. English Channel; fr. La 

Manche) na południu i Morze Irlandzkie na zachodzie. 

Na podstawie Internetu: Zoe  

Londyn 

Londyn (ang. London) – 

miasto będące stolicą Wielkiej 

Brytanii i Anglii położone 

w jej południowo-wschodniej 

części. 

Położony nad Tamizą, jest największym miastem Europy 

po Moskwie i Stambule, a większym od Paryża; jest także 

największym miastem Unii Europejskiej i jednym z większych 

miast świata zarówno w skali samego miasta, jak i aglomeracji. 

Liczba mieszkańców Londynu (w granicach tzw. Wielkiego 

Londynu) wynosi ok. 8,4 mln (2013 r.) na obszarze 1572 km²; 

cała zaś aglomeracja londyńska, łącznie ze wszystkimi 

przyległymi miejscowościami liczy ok. 13 mln mieszkańców 

(obszar tzw. metropolia). Około 20% mieszkańców pochodzi 

z Azji, Afryki i Karaibów. 

 

 
Młodzież prawie cały swój wolny czas spędza właśnie 

przed komputerem i prowadzi to do najczęściej 

uzależnienia. Często przez Internet poznajemy ludzi, swoje 

miłości 

na portalach 

randkowych. 

Stworzone zostały 

bardzo popularne 

portale społecznościowe, dzięki którym młodzi ludzie 

porozumiewają się ze sobą. Facebook, twitter, skype, ask 

to najpopularniejsze portale społecznościowe. Musimy 

pamiętać, że podawanie swoich danych w sieci jest bardzo 

niebezpieczne może dojść do oszustwa, kradzieży i innych 

tego typu przestępstw. Najczęściej dochodzi do takich 

sytuacji na przykład podczas płatności kartą i zamawiania 

produktów przez Internet. Większa ostrożność nikomu nie 

zaszkodzi a wręcz może pomóc i ochronić przed stratami na 

przykład materialnymi. 

Justyna Curyło kl.6b 

 
 Nie podawaj swoich danych osobowych 

 Nie ufaj osobie siedzącej po drugiej stronie 

komputera, bo może „podszywać” się pod kogoś 

obcego 

 Zachowaj kulturę podczas wysyłania do kogoś 

wiadomości 

 Nie przesadzaj z emotikonami i wykrzyknikami 

 Nie wysyłaj swoich zdjęć i nie publikuj ich na 

portalach społecznościowych 

Justyna Curyło i Magdalena Duchniak z kl.6b 

 
Dużo osób w sieci uległo wielu typom oszustw. 

Najczęstszą z nich to kradzież lub wykorzystanie naszych 

danych osobowych do wielu 

innych celów. Najczęściej 

wykorzystuje je się do celów 

niezgodnych z prawem. 

Krótko mówiąc karalnych. 

Grozi za to kara więzienia, 

grzywny, prac społecznych 

i czasem pobyt w zakładzie 

poprawczym. Ta ostatnia dotyczy nieletnich. O tej sprawie 

często można usłyszeć w telewizji i Internecie. 

Justyna Curyło kl.6b 

 
Nieuczciwym skutkiem, który może skończyć się 

tragedią lub wyśmiewaniem w Internecie to wysyłanie 

ośmieszających zdjęć do wielu osób. Często dotyczy to 

tylko dziewczyn i kobiet, które wysyłają zazwyczaj 

„rozbierane” zdjęcia. Kończy się to prawie zawsze tak samo, 

czyli opublikowaniem tych zdjęć w sieci. Wtedy 

dziewczyny załamują się psychicznie i nawet wizyty 

u psychologa nie pomagają. Taka sprawa może trafić na 

komisariat policji. Kiedy znajdzie się winowajca to musi 

ponieść karę wymierzoną przez sąd. Ten temat wymaga 

dużo uwagi i można by o nim pisać dużo artykułów, ale 

dziewczyny bezmyślnie po prostu narażają się na 

niebezpieczeństwo. 

Justyna Curyło kl. 6b  



 

 

 

„W cieniu klątwy” 
To już trzecia książka z cyklu „Nieśmiertelni”. Damen i Ever 

powracają… Oboje nastolatków towarzyszyło i 

trwało przy sobie przez wiele wcieleń. A teraz 

dopiero mogliby być naprawdę razem.  Właśnie 

mogliby, gdyby nie fakt, że na Damen’a spadła 

klątwa. Nie mogą się dotknąć, bo chłopak umrze, 

a wszystko przez to, że Ever do lekarstwa w 

poprzedniej części dodała niepotrzebnie swojej 

krwi. Ale śmierć to nic w porównaniu do 

wtrącenia do Shadowlandu, Krainy Cieni, gdzie Damen już kiedyś 

był. To ich od siebie oddala.  Ever próbuje odnaleźć antidotum, ale 

tylko jedna osoba ma je, a on nie odda tego po dobroci. W końcu 

dziewczyna zatrudnia się w pewnym dziwnym sklepie, gdzie poznaje 

przystojnego Surfera imieniem Jude. Wcześniej Ever była pewna 

swojej miłości do Damen’a ale gdy go poznaje wszystko 

dramatycznie się zmienia. Niczego już nie może być pewna…Czy  to 

prawdziwa miłość? 

Galaktyka kl. 6a 

„Wróć, jeśli pamiętasz” 

Kontynuacja „Zostań, jeśli kochasz”. Tym 

razem bohaterem, w którego rolę i uczucia się 

wcielimy jest Adam. Mia odeszła, nie, nie umarła. 

Żyje, ale urwała z nim kontakt. Od tego momentu 

czegoś w jego życiu brakuje. Jego kapela jest na 

szczycie. A sam Adam jest rozpoznawany na ulicy. 

Znalazł nową dziewczynę Bryn, ale nie jest z nią 

szczególnie szczęśliwy. Ma serdecznie dość 

natrętnego paparazzi, do tego popadł w nałóg i musi brać specjalny 

środek, aby nie dopadły go ataki lęku, dlatego musi brać specjalne 

środki uspokajające. I wtedy zostaje na 24 godziny sam na sam 

w Nowym Jorku. Odlatuje później niż reszta kapeli do domu, 

ponieważ jest za bardzo przesądny i nie może wsiąść do samolotu 13-

tego w piątek. Przemierzając ulice Nowego Jorku dostrzega bilbord, 

a razem z bilbordem tą znajomą twarz, tak bardzo jemu znaną i przez 

niego kochaną. Zaproszenie na występ wschodzącej gwiazdy wśród 

wiolonczelistek. Choć sam wymienił wszystkie argumenty mówiące 

za: „NIE”, poszedł tam z myślą, że się nie dowie. Ale Mia się 

dowiedziała i po raz pierwszy od trzech lat staną przed sobą twarz 

w twarz. Co od tamtego czasu się zmieniło? Czy uczucie, które ich 

łączyło dalej trwa?  

Galaktyka kl. 6a 

„Ten jeden Dzień” 

Kolejna powieść Gayle Forman, która 

zadebiutowała wydając powieści „Zostań, jeśli 

kochasz” i „Wróć, jeśli pamiętasz”. Allyson to 

dziewczyna spokojna u ułożona, która nie dawno 

skończyła szkołę. W nagrodę dostała od rodziców 

bilet na wycieczkę, zwiedzają na niej najbardziej 

sławne Europejskie miasta. Niestety odwołano 

zwiedzanie jednego miasta, a mianowicie Paryża. 

Razem z najlepszą przyjaciółką ostatniego dnia wycieczki, wykręcają 

się od obejrzenia płatnego spektaklu teatralnego i zamiast tego idą na 

bezpłatne przedstawienie grupy teatralnej na świeżym powietrzu. 

Poznaje jednego z aktorów Willem’a. Następnego dnia w pociągu, 

również go spotyka. Na peronie przekonuje ją do wyjazdu do Paryża, 

tylko na jeden dzień. Ma wątpliwości, co do nieznajomego, lecz 

w końcu się zgadza, więc razem wyruszają do tego pięknego miasta. 

W pociągu po raz kolejny dopadają ją wątpliwości, co do 

nieznajomego. Co najlepsze Willem nie zna jej prawdziwego imienia 

i mówi do niej po prostu „Lulu”. Razem przeżywają wiele zabawnych, 

pięknych, ale i także niebezpiecznych chwil. Ale następnego ranka on 

nie spodziewanie znika… Co tak naprawdę łączy Allyson i Willem’a? 

Dlaczego zniknął? Tego dowiedzcie się sami. 

Galaktyka kl. 6a 
 

Cytaty 

Książki 

Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, 
jaką sobie ludzkość 
wymyśliła 

Książki są lustrem: 
widzisz w nich tylko to, 
co, już masz w sobie. 

Książka jest jak 
najlepszy przyjaciel, gdy cały świat się 
odwraca. Między wieloma innymi czytać się je 
opłaca. 

Wiesz, co jest najgorsze w czytaniu książki? 
Ten moment, kiedy musisz ją zamknąć 
i wrócić do rzeczywistości. 

Życie pozytywnie 

Myśląc pozytywnie 
pociągasz pozytywne 
zdarzenia. 

Szczęśliwy nie jest 
ten, kto ma wszystko, 
tylko ten, który 
potrafi docenić to co 
ma. 

W życiu nigdy nie jest za późno na trzy 
rzeczy: miłość, naukę i spełnianie marzeń. 

Celem nie jest bycie lepszym od kogoś 
innego, lecz bycie lepszym od tego, kim 
samemu było się wcześniej.  

Marzenia 

Nie rezygnuj z marzeń. 
To, że coś nie dzieje się 
teraz, nie znaczy, że nigdy 
nie nastąpi. 

Wszystkie nasze 
marzenia mają szanse się 
spełnić, jeśli mamy 
odwagę je realizować. 

Czasem wystarczy się 
tylko odważyć, by przeżyć 
coś wspaniałego… 

W życiu musimy czasem zaryzykować idąc 
w kierunku swoich marzeń.  

Miłość 

 Nie, nie martw się 
o mnie. Na szczęście tęskn
ię za tobą już rzadziej – 
tylko, w co drugą sekundę 
i w minuty nie parzyste.  

 

B
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Ewelina Lisowska  

 
Ewelina Lisowska, znana również jako Evelynn. 

Urodziła się 23 sierpnia 1991 roku. Jest polską piosenkarką, 

autorką tekstów 

i kompozytorką. 

Popularność jej przyniosły 

przeboje: „Nieodporny 

rozum” i „W stronę 

słońca”. Absolwentka 

Szkoły Muzycznej 

I  stopnia im. Grażyny Bacewicz we Wrocławiu w klasie 

gitary klasycznej. Od  2007   wokalistka post hardcore` 

owego zespołu Nurth, w którym występuje pod 

pseudonimem Evelynn. Obok melodyjnego śpiewu 

wykorzystuje także growl. W 2011 roku wzięła udział 

w TVN Mam talent! Rok później dotarła do półfinału drugiej 

części polskiej adaptacji X Factor. Od 11  września do 

13 listopada 2015 roku Ewelina brała udział w czwartej 

edycji polskiego programu Dancing with the Stars. Taniec 

z gwiazdami. Jej partnerem tanecznym był Tomasz Barański. 

Pomimo wysokich ocen jury, 16 października 2015 roku 

w  szóstym odcinku odpadli, zajmując 6 miejsce. Przed 

emisją siódmego odcinka, Polsat przywrócił parę na wizję, 

ponieważ Anna Cieślik doznała kontuzji. Ostatecznie dostali 

się do finału, w którym wygrali zdobywając 56% głosów 

telewidzów. 

 

Na podst. Internetu Aleksandra Filińska kl. 6b 

  
 

Małgorzata Kożuchowska 
 

Małgorzata Kożuchowska została urodzona 27 kwietnia 

1971 roku we Wrocławiu. Jest ona aktorką filmową. W 1994 

roku ukończyła Państwową Wyższą Szkołę Teatralną 

w  Warszawie. Należała do zespołu warszawskiego Teatru 

Dramatycznego, a od 2005 Teatru 

Narodowego. Popularność 

przyniosły jej role filmowe 

i  telewizyjne m.in. Kiler (1997), 

Kilerów 2-óch (1999), M jak 

miłość (2000-2011), Rodzinka.pl 

(od 2011) i Prawo Agaty (2012-2015). Podkładała też głosy 

różnym bohaterom m.in. Glorii we wszystkich częściach 

Madagaskaru (2005, 2008, 2012), Celince w Potwory 

i  spółka (2001) oraz Białej Królowej w Alicji w Krainie 

Czarów (2010). Jest ona najstarszą córką doktora nauk 

pedagogicznych Leszka Kożuchowskiego i nauczycielki 

Jadwigi Kożuchowskiej. Ma dwie siostry Majkę i Hanie. 

30  sierpnia 2008 r wyszła za mąż za dziennikarza 

Bartłomieja Wróblewskiego.  

 

Na podst. Internetu: Aleksandra Filińska kl. 6b 

 

Barbara Kurdej-Szatan 
 

Barbara Kurdej-Szatan urodziła się 22 sierpnia 1985 

w  Opolu. Jest polską aktorką teatralną, telewizyjną 

i  wokalistką. Była absolwentką PWST w Krakowie. Od 2008 

roku jest aktorką w Teatrze Nowym im. Tadeusza  

 

Łomnickiego w Poznaniu. Wraz z zespołem Soul City wzięła 

udział w drugiej edycji programu X  Factor. W 2013 r. 

wystąpiła w roli konsultantki ds. obsługi 

klienta w serii spotów reklamowych 

„ Gwiazdy przeszły do Play” z udziałem 

celebrytów. Otrzymała nominację 

w plebiscycie „ Kobieta roku TVN Turbo 

2013”. W  czerwcu 2014 roku Kurdej- 

Szatan wraz z Katarzyną Pakosińską 

poprowadziła 51. Krajowy Festiwal 

Polskiej Piosenki w Opolu. W lutym 

2015 roku i w lutym 2016 roku 

otrzymała Telekamerę „Tele Tygodnia” 

2015/2016 w kategorii Aktorka. Od 5 marca tego roku 

prowadzi 9 edycję „Kocham Cię Polsko!”. 
 

Na podst. Internetu Aleksandra Filińska kl. 6b 

 

Katarzyna Zielińska 
 

Katarzyna Zielińska urodziła się 29 sierpnia 1979 roku 

w  Limanowej. Jest polską aktorką i wokalistką. W 2002 roku 

ukończyła PWST w Krakowie. 

Podczas gdy chodziła na studia 

występowała na deskach 

krakowskich teatrów. 

Występuje w warszawskich 

teatrach m.in. w Teatrze 

Kwadrat, Teatrze Syrena 

i w Teatrze Rampa. Marta 

Kozłowska i Leopold Kozłowski zaprosili ją do udziału 

w  spektaklu pieśni żydowskich oraz do nagrania solowych 

piosenek na płytę Leopold Kozłowski i przyjaciele. 

Zwyciężyła w IV Ogólnopolskim Festiwalu Sztuki 

Estradowej w  Warszawie. W 2004 roku zakwalifikowała się 

do finałowej dziesiątki XXV Przeglądu Piosenki Aktorskiej 

we Wrocławiu. Jesienią 2007  roku wzięła udział w drugiej 

edycji programu Jak oni śpiewają, zajmując 8 miejsce. Rok 

później jesienią 2008 roku w parze z Filipem Bernadowskim 

wystąpiła w trzeciej edycji programu Gwiazdy tańczą na 

lodzie, w której zajęli 3  miejsce. W lutym 2011 roku zdobyła 

nagrodę Telekamery 2011 w kategorii Aktorka, a także 

uzyskała nominację do nagrody Wiktory w kategorii odkrycie 

roku. Jesienią 2011  roku uczestniczyła w trzynastej edycji 

programu Taniec z Gwiazdami. Jej partnerem tanecznym był 

Rafał Maserak. Zajęli 4 miejsce. We wrześniu 2012 roku 

zasiadła w jury trzeciej edycji programu Bitwa na głosy. Od 

marca 2016 roku jest uczestniczką piątej edycji programu 

Twoja twarz brzmi znajomo. 
 

Na podst. Internetu: Aleksandra Filińska kl. 6b 

 

Dowcipy 

Mama tłumaczy Jasiowi:   

- Trzeba być grzecznym, żeby pójść do nieba! 

- A co trzeba zrobić, żeby pójść do kina? 

 

Jeden przedszkolak mówi do drugiego: 

- U mnie modlimy się przed każdym posiłkiem. 

- U mnie nie. Moja mama bardzo dobrze gotuje. 

 

Aleksandra Filińska kl. 6b  
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Gwiezdny Włóczykij 

 
Wszechświat. Świat. Planeta. Kontynenty. I małe Cieniste Słowosady, 

a w tej mieścinie zameczek malutki po którego pokojach postać smutna się 

wiła. Postać Sam Otność się zwała. Istoty mieszkające w jego okolicy wielu 

rzeczy mogły mu pozazdrościć. Choćby tego, że miał piękny, marmurowy 
zamek, kosztowności też nie mało, wynalazków przeróżnych i ziem 

szerokich. Sam miał zdolności co do tworzenia machin - jedna ciekawsza od 

drugiej. Aparat, co na zdjęciu ludzkie myśli pokazywał, okulary dzięki 
którym zobaczyć charakter można i wiele, wiele innych… a wszystko to by 

zrozumieć.  By zrozumieć świat, a przede wszystkim  ludzi. Tego drugiego 

to już w ogóle pojąć nie mógł.  Wszystkie te wynalazki wydawały się innym 
fenomenalne i bardzo przydatne, lecz dla niego…bezużyteczne. To nie było 

to czego szukał.  Chciał zrozumieć ludzi aby móc cieszyć się razem z nimi 

rzeczami, które jemu wydawały się nawet niewarte uwagi. Chciał też znaleźć 
sobie towarzysza, który mógłby w każdej chwili go pocieszyć. Ale jak na 

razie Sam był sam i nic tego nie mogło zmienić. 

Miał jeszcze jeden wynalazek… buty, które umożliwiały chodzenie w 
powietrzu, a nawet spacery po kosmosie. Jeszcze nigdy ich nie używał, nie 

odczuwał takiej potrzeby. Lecz nagle coś go tknęło. Włożył 

antygrawitacyjne obuwie, założył płaszcz i wyszedł z domu. Chodził wpierw 
po Słowosadach. Myślał, rozglądał się… to było jego pierwsze wyjście z 

zamku od niepamiętnych czasów. Starał się podążać tam gdzie było wielu 

ludzi, pomyślał, że może przebywając wśród nich zrozumie ich tok 
myślenia.  Niestety w Słowosadach ta metoda się nie sprawdziła. Zaczął 

chodzić po całym kontynencie, po planecie i… stanął w punkcie horyzontu. 

Na pograniczu nieba i ziemi. Westchnął i zrobił krok w powietrze. 
Tak więc rozpoczął kosmiczne wędrówki. 

Chodził, błądził lata mijały. 

Odwiedzał najróżniejsze planety- dalej nic nie mógł pojąć. Kosmos 
mu nie wystarczał, wyruszył dalej. Ale wciąż nic! Pustka! Przebiegły już po 

świecie wieki, o Samie głośno, mówi się o nim teraz Gwiezdny Włóczykij. 

Już zapomniał o swoim domu, majątku… Śmiali się z niego, że miał 
wszystko- teraz nie miał nic. Choć niektórym było go żal. 

Pewnego razu gdy już znudzony całym tym przedsięwzięciem 

i załamany usiadł na nieznanej sobie ziemi pod drzewem. Nagle podszedł do 
niego człowiek mówiąc: 

- Śledzę twoje losy od samego początku i zrozumieć nie potrafię… 
byłeś tak bogaty i wyruszyłeś szukać wiatru w polu pozostawiając wszystko. 

Szukając ludzi. A więc Sam… czemu jesteś sam?- w tym momencie pan 

Otność zamyślił się w ciszy po czym wybuchł radosnym śmiechem. 
- Ale ja nie jestem sam! 

- Jak to?... 

- Ja samotność swoją mam! Nogi mają ziemie, oczy mają niebo, nos 
ma powietrze. Więcej zbyteczne! 

 
Bosski Boss 

 

 
Farben Lehre 

 

Punkowy zespół powstały w 1986 roku w Płocku (tak jak Lao Che!). 
Nazwa zespołu pochodzi z języka 

niemieckiego słowo „farben” to 

„kolory”, a „lehre” „nauczanie”, więc 
nazwę grupy można tłumaczyć jako 

„teoria/nauka  kolorów”. Myślę, że 

pomysł na tę nazwę wziął się od tego iż 
zespół gra w rytmach punk reagge, 

a reagge jak wiadomo to spokój, radość 

i kolory, więc chyba ma to ze sobą jakiś 
związek. 

Przez Farben Lehre przewinęło się wielu muzyków więc wymienię 

tylko obecnych czyli: Wojciech Wojda (od 1986 roku śpiew i teksty), 
Konrad Wojda (od 1999 roku gitara i śpiew),  Filip Grodzicki (od 1999 

gitara basowa i śpiew) oraz Adam Mikołajewski (1991-1998 i do teraz od 

2002 roku). Poza nimi w zespole było kiedyś jeszcze 11 artystów. 
 

 

Zespół ogólnie rzecz biorąc poznałem w sumie przy okazji… sprawdzając 
repertuar Analogsów zobaczyłem, że dość często grają z tą właśnie grupą 

w związku, z czym postanowiłem zobaczyć ich dyskografię. Jak na razie 

mam za sobą 4 albumy na… 13, ale już mogę stwierdzić, że grają sensownie 
i sympatycznie. Płyty, które dotychczas przesłuchałem to „Projekt Punk” 

(rok wydania 2013), ,,Achtung 2012” (2012), „Ferajna” (2009) oraz 

składanka piosenek z kilku albumów  „25th Best of the Best” (2011). 
„Projekt Punk’’- pomysł na stworzenie i sama nazwa albumu bardzo 

mnie uwiodła, dlatego opiszę go jako pierwszy. Na płycie znajdziemy 

piosenki klasyków polskiego punku, czyli Dezertera, The Analogs, 
Zielonych Żabek, Defektu Muzgó, Sedesu, Moskwy a nawet Siekiery, Kultu, 

Armii i jeszcze paru innych w wykonaniu Farben Lehre (ich piosenki 

również są na albumie). Gościnnie występują także wokaliści zespołów, do 
których należą piosenki np. Harcerz z Analogsów. Jeżeli ktoś dopiero chce 

zacząć punkową przygodę to album szczerze polecam by rozeznać się 
w zespołach. 

„Achtung 2012” to płyta, przy której można trochę porozmyślać (ale 

wystarczy tylko wsłuchiwać się w teksty). Jest stworzona w bardzo 
spokojnych jak na punk rytmach z energiczniejszymi momentami jak przy 

piosence ‘’Coś’’. Ciekawą sprawą jest też to, iż wśród gościnnych 

wykonawców wynajdziemy m. in. Kamila Bednarka oraz Piotra 
Gutkowskiego, którzy nadają ciekawego smaku albumowi. 

Bosski Boss  

 

Kabanos 
 
Eh… pozwólcie, że zacytuję tutaj Jurka Owsiaka „O jakże trudno jest 

pisać mądrze o Kabanosie’’! Trudno - ale warto, bo to fenomenalna grupa. 
Zacznijmy od podstaw. 

Zespół powstał w Piasecznie w 1997 roku. Reprezentują metal 

alternatywny oraz 
comedy rock. Są 

świetnym przykładem 

tego, że metal nie musi 
być straszny, choć 

trzeba przyznać, że to co 

pokazuje Kabanos to 
towar dla koneserów. 

Obecni członkowie zespołu to Zenon Kupatasa (z zespołem od 1997 roku na 

wokalu, pisze teksty piosenek), Lodzia Pindol (od 2004 roku gitara oraz 
wokal wspierający), Mirosław Łopata (gitara, od 2011), Witalis Witasroka 

(perkusja, od 2010), Ildefons Walikogut (bas, od 2006).  Jak na razie wydali 

5 albumów, przesłuchałem wszystkie i szczerze je polecam. Są to ,,Zęby 

w ścianę” (2007), ,,Flaki z olejem” (2010), ,,Kiełbie we łbie” (2012), 

,,Dramat współczesny” (2014) i ,,Balonowy album” (2015). Teksty Zenka 

w pierwszym momencie wydają się bardzo… bezsensowne, zabawne, 
ogólnie rzecz biorąc niezdatne do słuchania. Dość dużo ludzi (płytkich ludzi) 

po wysłuchaniu jednej piosenki z tego powodu stwierdza iż zespół jest do 

kitu. Ale Boss to przecież uparte stworzenie, więc po wysłuchaniu jednej 
piosenki przestraszył się nieco, lecz przesłuchał drugą piosenkę, trzecią, 

czwartą… trzydziestą drugą itd. Podsumowując, do dziś Kabanosem 

nadziwić się nie może i dalej w zaparte zespołu z wielką fascynacją słucha.  
Dobrze, może to ściślej wytłumaczę. Żeby twórczość chłopaków się 

spodobała trzeba ich muzyki słuchać. Tylko i wyłącznie słuchać. Bez 

rysowania, czytania, grania na telefonie  i reszty ciekawszych zajęć. 
W piosenki Zenka trzeba ,,wskoczyć’’, wniknąć w nie i postarać się 

przetłumaczyć je sobie z ludzkiego, na polski i z polskiego na swój. Ale nie 

ma się czego bać, to miłe zajęcie. Chodzi mi po prostu o to, że owe utwory 
mają drugie, a nawet czasem trzecie dno. Ja osobiście bardzo lubię tak nad 

muzyką główkować. Jeżeli ty też  lubisz to najbardziej polecam płytę ,,Flaki 

z olejem’’. 
Bardzo ciekawa jest również płyta „Balonowy album”, ponieważ 

tematem przewodnim jest wygląd człowieka oraz opinie innych na jego 

temat, czyli w sumie problem wielu dzisiejszych nastolatków, dlatego 

właśnie ten album chciałem troszkę wyróżnić z ponad tych pięciu i myślę, że 

na początek przygody z Kabanosem najlepiej byś zaczął właśnie od niego. 
Najbardziej dosadne wydają mi się piosenki ,,Hortensja chce być brzydka”, 

,,Gruby grubas (oj tam oj tam)”, ,,Moja piosenka (laszurabadurej 

i laszurabada)” oraz ,,Folwark zwierzęcy”. 
Na koniec jako ciekawostkę dodam, iż Kabanos trzy razy grał na 

przystanku Woodstock. Pierwszy raz na Małej Scenie w 2012 roku, drugi na 

Dużej Scenie w 2013 roku (oba koncerty zostały scalone na Woodstockowej 
płycie w wersji CD i DVD) oraz w Pokojowej Wiosce Kryszny, gdzie 

ustanowił rekord najdłuższego koncertu na tej scenie który trwał 2h i 55min, 

przed nimi rekordzistami byli chłopaki z Farben Lehre grając 2h 15min. 

Bosski Boss 



 

 

Majito to napój orzeźwiający polecamy na lato oto 

przepis na napój nie zawierający alkoholu: 

 

 300 ml gazowanego napoju cytrusowego 

lub wody 

 6-8 plasterków limonki 

 kilka listków mięty (ok. 6-

8 na szklankę) 

 1 łyżka brązowego cukru 

 lód kruszony lub w kostkach 

 opcjonalnie: listki mięty bądź plasterki 

limonki 
 

Limonki i listki mięty wrzucić do szklanek. Lekko 

rozgnieść. Dodać łyżkę cukru do szklanki, 

a następnie wsypać lód. Zalać wodą lub napojem, 

udekorować limonką bądź miętą i od razu podawać. 
 

Woda arbuzowa to napój na bazie soku 

z dowolnego soku, nie tylko z arbuza. Poniżej 

przedstawiony jest przepis na 4 szklanki: 

 

 1 kilogram arbuza 

 1litr wody mineralnej 

 sok wyciśnięty 

z 1 czerwonego grejpfruta 

 sok z 1 cytryny 

Arbuza pokrój na mniejsze części, usuń pestki, 

zmiksuj. Dodaj do niego sok z grejpfruta, wodę 

mineralną (bardzo zimną) i sok z cytryny. Przelej 

do szklanek. 
 

Grejpfrutowe orzeźwienie to napój bardzo 

orzeźwiający szczególnie na lato. Składnik podane 

są na 2 szklanki: 
 

 250 ml toniku 

 ½  czerwonego 

grejpfruta 

 plasterki limonki 

 lód w kostkach lub kruszony 

Grejpfruta sparz, pokrój na małe cząstki i widelcem 

wyciśnij z nich sok. Przełóż do 2 szklanek. Dodaj 

lód, wlej po125 ml toniku do każdej ze szklanek. 

Zamieszaj i dodaj plasterek limonki do każdej ze 

szklanek. 
 

Lemoniada arbuzowo-truskawkowa możesz 

równie dobrze zastąpić te dwa składniki dowolnymi 

innymi. Przepis na 8 porcji: 
 

 1200 g arbuza oczyszczonego z pestek 

i pokrojonego w kostkę 

 

 

 155 g truskawek przekrojonych na pół 

 120 ml (1/2 szklanki) świeżego soku 

z cytryny 

 200 g  (1 szklanka) cukru 

 500 ml (2 szklanki) wody 

W blenderze zmiksuj na gładko arbuza i truskawki , 

sokiem cytrynowym, cukrem i wodą. Wlać do 

szklanek. 

 

Bananowy szok to napój, który zawiera w swoim 

składzie przede wszystkim banany i truskawki. 

 

 1l soku z banana 

 opakowanie truskawek 

 3 łyżki cukru pudru 

 mięte na ozdobę 

Porcja na 5 szklanek 

Do koktajlera wsypujemy  połowę 

truskawek , wlewamy 0,5 l soku 

bananowego wsypujemy cukier. 

Przyciskamy przycisk START. Po 

zmiksowaniu dodajemy resztę truskawek i soku 

i miksujemy. Nalewamy do szklanek i dajemy  

miętę na wierzch. 

 

Tropikalne smoothie to napój na bazie owoców 

tropikalnych. 

 

 1 dojrzałe mango, pokrojone 

w kostkę 

 1 mały banan 

 150 ml mleczka kokosowego 

 100 g ananasa w kawałkach 

 100 ml soku pomarańczowego 

Wszystkie składniki umieścić w blenderze 

i zmiksować na gładko. Wlać do szklanek można 

dodać pokruszone lub całe kostki lodu. 

 

Lassi z mango to przepis na bazie mango. 

 

 2 mango, obrane i pokrojone 

w kostkę 

 450 ml chudego jogurtu 

naturalnego 

 100 g (1/2 szkl.) cukru 

 lód 

 

Wrzucić do blendera mango, dodać jogurt, cukier 

i  lód. Miksować do uzyskania gładkiej masy. Wlać 

do szklanek i podawać. 

 

ŻYCZĘ SMACZNEGO 

 

Na podstawie przepisów z Internetu:  

Daria Niedziela kl.6 b 



 

 

 

 Najdłuższą kością w ciele człowieka 

jest kość udowa, może osiągnąć nawet do pół 

metra długości, zaś najkrótszą jest 

strzemiączko- jedna z kosteczek słuchowych, 

ma ono około 3 mm. Szkielet człowieka 

zawiera około 5 litrów szpiku kostnego. 

Noworodek posiada 350 kości, o 144 więcej 

niż dorosły człowiek! 

 Układ mięśniowy człowieka 

składa się z około 450-500 mięśni. 

Podczas uśmiechu jednocześnie 

pracuje 17 mięśni. U kobiet mięśnie 

stanowią 35% masy ciała. W czasie 

marszu pracuje 200 mięśni. Mięsnie 

zawierają ok. 6 miliardów włókien. 

 
 

 

W momencie narodzin człowiek posiada już wszystkie 

komórki mózgowe, ale jego mózg rozwija się w pełni aż 

przez około 20 lat. Ludzki mózg to genialny instrument 

pozwalający na odbieranie, 

przetwarzanie i generowanie bodźców. 

Stanowi niepowtarzalne centrum 

dowodzenia, steruje wszelkimi 

procesami zachodzącymi w organizmie, 

jest źródłem, magazynem i powiernikiem naszej tożsamości, 

naszych myśli, pragnień i wyobrażeń. 

 

 

 

Skóra to największy organ naszego ciała. Jeżeli 

rozłożylibyśmy ją płasko, to powierzchnia skóry 

przeciętnego dorosłego wynosiłaby 

średnio 2 metry kwadratowe. Jej waga to 

4,1 kilograma. Największy organ 

naszego ciała. Jeżeli rozłożylibyśmy 

ją płasko, to powierzchnia skóry 

przeciętnego dorosłego wynosiłaby 

średnio 2 metry kwadratowe. Jej waga to 4,1 kilograma. 

 

Przeciętny człowiek ma na głowie 

od 100 000 do 150 000 włosów. Włos jest 

jedną z najszybciej rozwijających się 

tkanek w organizmie człowieka, szybciej 

rośnie jedynie szpik kostny. Przeciętnie 

człowiek traci w ciągu dnia od 40 do 150 włosów. 
Restrykcyjna dieta może spowodować nadmierne 

wypadanie włosów. Włosy głównie składają się z keratyny. 

Podobnie jak wierzchnia warstwa skóry i paznokcie. 

Na podstawie Internetu: P. Nawara 

 

Ucieczka od świata 

Czasem trzeba odpocząć, 

uspokoić się, wyciszyć. 

W czasie wakacji ma się na to 

świetną okazje na spokojne, 

powolne życie. Wybrać się do 

lasu, na basen, spotkać się 

z kumplami, pogadać. Ja 

najbardziej lubię wycieczki 

w plener, las mnie uspokaja, to uczucie wiatru, świeżego 

powietrza, cisza, ten spokój. Wszystko sprawia, że jestem 

spokojna, wyluzowana, nie martwię się o pierdoły. 

Słuchanie muzyki również sprawia, że jestem spokojna a, to 

wszystko połączone zajmuje mi większość czasu, więc 

niecierpliwie wyczekuje wakacji, tego wolnego czasu. 

Bijanca  

 

Joel Adams 

Joel Adams nagrał 

swój pierwszy klip 

z  piosenkom  „Please 

Don`t Go” aktualnie 

można wejść na jego 

kanał na YouTube 

znajdziecie tam więcej 

piosenek w jego 

wykonaniu. Uważam, że 

ma on ładny głos a  klip 

wyszedł ciekawie. 

Zachęcam do wysłuchania tej piosenki, ponieważ to moja 

ulubiona. 

Bijanca  

 

 Avril Lavigne  

Avril Lavigne urodziła się 

27 września 1984 r w Berlinie 

w  prowincji Ontario. Jest 

piosenkarkom pop-rockowym, 

gitarzystkom, autorkom testów, 

kompozytorkom, producentkom 

muzyczną, projektantkom mody, 

filantropkom i aktorkom. Na 

scenie pojawiła się w 2002 roku, 

kiedy to wydała swój pierwszy 

album „Let Go”. W 2006 roku 

Canadian Business Magazine 

umieścił ją na siódmym miejscu 

najbardziej wpływowych 

Kanadyjczyków w Hollywood. 

Sprzedała ponad 30 milionów kopi swoich płyt. Chciałabym 

polecić wam singiel "Sk8er Boi". 

Bijanca  
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Krok 1 - nie zapominaj o rozgrzewce 

Przed każdym treningiem obowiązkowo wykonaj 10-15 

minutową rozgrzewkę, która zwiększy elastyczność mięśni, 

a tym samym  zmniejszy ryzyko wystąpienia kontuzji. 

Krok 2 - wybierz formę ćwiczeń 

Na początku określ, jaki jest cel ćwiczeń, tzn., nad którą 

konkretnie grupą mięśni zamierzasz pracować. W ten sposób 

wybierzesz odpowiednią formę ćwiczeń. Jeśli chcesz schudnąć, 

w czasie treningu zaangażuj równomiernie mięśnie całego 

ciała. W tym celu wybierz trening łączony, na który składają 

się ćwiczenia aerobowe (np. 

jogging, jazda na rowerze, 

pływanie, itp.) i trening siłowy 

(wzmocni on mięśnie). 

Wykonuj każde ćwiczenie 

przez kilka minut - w ten 

sposób nie dopuścisz do 

wyczerpania mięśniowego. Jeśli twoim 

celem jest rozbudowa masy (np. bicepsów i 

klatki piersiowej), zaleca się, aby większość 

ćwiczeń wykonywać na tzw. wolnych 

ciężarach, tzn.: na specjalnych przyrządach 

treningowych, które ograniczają ruch mięśni 

(sztandze, ciężarkach, gryfie łamanym, 

itd.).Zaczynaj trening od ćwiczenia, które 

jest dla ciebie najbardziej wymagające i angażuje do ruchu 

najwięcej grup mięśni. 

Krok 3 - dobierz intensywność treningu do swoich 

możliwości 

Ilość serii zależy od zamierzonego przez ciebie celu. Jeśli 

zamierzasz zwiększyć siłę, wykonuj 5-6 serii. Jeśli twoim 

celem jest rozbudowanie masy mięśniowej, zmniejsz ilość serii 

do 3-4. Dla ogólnej poprawy kondycji fizycznej liczba ta 

maleje do 2. Pamiętaj, że obciążenie maleje wraz ze 

zmniejszeniem liczby serii. 

Liczba powtórzeń jest powiązana zarówno z celem, jak 

i liczbą serii. Trening siłowy zakłada 3-4 powtórzenia w aż 5-6 

seriach. Trening na masę to np. 8 powtórzeń w 3-4 seriach. 

Ogólną wydolność organizmu poprawisz, wykonując 10-12 

powtórzeń w 3 seriach. Jeśli chcesz "wyrzeźbić" mięśnie, 

liczbę powtórzeń zwiększ do 15 (2 serie). Według trenerów 

trening, podczas którego wykonujesz łącznie 20 serii, to 

najlepsze z możliwych rozwiązań. 

Pamiętaj, że trening powinien być wykonywany 

w okolicach 60-70% naszego maksymalnego zakresu tętna, 

czyli wtedy, kiedy organizm nie pracuje bardzo intensywnie. 

Wtedy skutecznie spalisz tkankę tłuszczową i nie zredukujesz 

mięśni. Tutaj znajdziesz wzór na wyliczenie tempa pracy serca 

optymalnego dla spalania tłuszczu. Pamiętaj, że zbyt niska 

intensywność może nie przynieść efektów treningowych, 

a zbyt wysoka intensywność – przetrenowanie, spadek 

kondycji fizycznej, a nawet kontuzje. Dlatego dobierz 

intensywność treningu do poziomu swojej kondycji fizycznej.  

 

W końcu, kto lepiej od ciebie zna twój organizm i twoje 

możliwości? Na przykład w treningu na masę ważne jest to, by 

skupić się na jednej partii mięśni, by kolejno przejść do 

następnej (np. 3 ćwiczenia na klatkę i dopiero po skończeniu 

można trenować triceps, nie przeplatamy – klatka, triceps). 

Pamiętaj, że ćwiczenia na barki są bardzo wyczerpujące, 

dlatego należy je wykonywać tylko raz w tygodniu. 

Tutaj obowiązuje zasada:, jeśli czujesz, że bicie serca 

i oddech unormowały się przed upływem 3 minut to znaczy, że 

możesz już podejść do kolejnej serii ćwiczeń. 

Krok 4 - czas trwania wysiłku 

Osoby początkujące powinny kierować się zasadą:   im 

trening jest intensywniejszy, tym wysiłek powinien być 

krótszy. Początkujący powinni zacząć od krótkich, 30-

minutowych treningów i stopniowo wydłużać ich czas do 

godziny. Jedynie osoby o wysokiej sprawności fizycznej mogą 

sobie pozwolić na długi i intensywny trening. Natomiast osoby 

starsze lub schorowane powinny wybierać trening dłuższy, ale 

o niewielkiej intensywności. 

Krok 5 - częstotliwość treningów 

Należy określić ilości 

treningów w tygodniu lub danym 

dniu. Powszechnie uznaje się, ze 

najkorzystniejsze efekty przynoszą 

treningi wykonywane 3 razy 

w tygodniu, (co drugi dzień). 

Pamiętaj, że intensywność i czas 

ćwiczeń należy systematycznie 

zwiększać, aby organizm nie przyzwyczaił się do nich. 

Na podstawie Internetu Justyna Curyło kl.6b 

 

Bramkarz kolumbijski wraca do domu po meczu Polska - 

Kolumbia (pamiętna bramka Kuszczaka - Wpuszczaka) i żona 

go pyta: 

- Jak tam mecz z Polską? 

- Wygraliśmy dwa do jednego. 

- Ta, jasne. Z Polską wygraliście... Nie wierzę. 

- Naprawdę kochanie! 

- Ta... I pewnie jeszcze powiesz, że gola strzeliłeś. 
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