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Pobudka świata 

 

Spośród 4 dobrze znanych nam już pór roku - wiosna, lato, jesień, zima - ta 

pierwsza jest zdecydowanie najciekawsza, ze względu na, to co dzieje się w tym czasie za 

oknem. Wiosna, to piękna pora roku, w której przyroda budzi się do życia. Słońce jest 

coraz wyżej, rozkwitają kwiaty, a zwierzęta budzą się z zimowego snu. W ogrodach robi 

się kolorowo od rozkwitających kwiatów. 

Wiosna w naszej strefie klimatycznej charakteryzuje się 

umiarkowanymi temperaturami powietrza z rosnącą średnią 

dobową oraz umiarkowaną ilością opadu atmosferycznego. 

Jest to idealna pora do rozkwitu większości  roślin. 

Wiosenne kwiaty to np. irysy, krokusy, tulipany, konwalie, 

hiacynty czy żonkile, ale najbardziej znane to - przebiśniegi. 

Są one najwcześniej kwitnącym gatunkiem w Europie 

Środkowej dostarczającym pożytku pszczołom. Zielone 

plamki na wewnętrznych listkach okwiatu wabią i 

naprowadzają owady do wnętrza kwiatu. Kwitnie on od 

lutego, a w tym momencie istnieje możliwość, że na ziemi są 

jeszcze niewielkie ślady śniegu. Kwiat ten przebija się przez 

niego i właśnie dlatego posiada taką nazwę. 

Jeżeli mowa o śniegu, to chociaż teraz nie jest spotykany tak 

często i tak obficie jak na przykład w '78' roku XX w, to 

zawsze widać różnicę między gołymi drzewami i zimną temperaturą na zewnątrz, gdzie nie 

można wyjść bez ciepłej kurtki i dobrych butów, a drzewami które zaczynają obrastać w liście 

i pogodą, która coraz bardziej zachęca do spędzania czasu poza domem.  

Ta pora roku nie jest znana tylko 

wyłącznie z rozkwitu kwiatów, ale także z 

powrotu ptaków. Do końca kwietnia 

wracają prawie wszystkie ptaki lęgowe. 

Najwcześniej skowronki, świergotki 

łąkowe, szpaki, pliszki, czajki. Ostatnie są 

strumieniówki, wracające z Indii oraz 

wilgi i jerzyki, które docierają do Polski z 

tropików dopiero w maju. Tu z kolei 

najbardziej znanym zwierzęciem jest 

bocian. Pierwsze, nieliczne jeszcze 

bociany przylatują zazwyczaj na 

przełomie drugiej i trzeciej dekady marca 

choć niekiedy pojawiają się już na 

początku tego miesiąca, a ostatnie gniazda 

bywają zasiedlane w połowie maja. 

Dagmara Górecka 

 



Zwierzęta Naj 

Świat przyrody jest pełen najróżniejszych zwierząt i każde jest na swój sposób wyjątkowe. 

W tym artykule przedstawię parę zwierząt najlepszych w wybranych dziedzinach.  

 

Za najszybsze zwierzę uznawany 

jest gepard. Według niektórych 

źródeł kot ten może rozpędzić się 

do 120 km na godziną. Taką 

prędkość jest w stanie osiągnąć 

już po paru sekundach. Biegnąc, 

przez większość czasu znajdują się 

nad ziemią, ponieważ w trakcie 

biegu wykonują kilkumetrowe 

skoki. Ważnym organem w ciele 

geparda jest jego ogon, dzięki któremu utrzymuje 

równowagę.  

 

Natomiast najwolniejszymi zwierzętami możemy nazwać ukwiały. Żyją one w morzach i 

poruszają się z prędkością zaledwie 2 cm na godzinę. Wolnych zwierząt jest jednak dużo 

więcej. Na drugim miejscu znajduje się rozgwiazda, która rozwija prędkość jedynie 7 cm na 

minutę. Ostanie miejsce na podium należy do ślimaka afrykańskiego, który rozwija swoja 

prędkość do 5 metrów na godzinę. 

 

Największymi zwierzętami lądowymi są 

słonie. Zwierzęta te mogą mieć wysokość 

4 metrów i ważyć nawet 6 ton. 

Wyjątkową częścią ciała słoni jest ich 

trąba, która  ma aż 40 tysięcy mięśni. 

Dzięki niej słoń jest w stanie unieść 



zarówno duży pień drzewa i źdźbło 

trawy. Trąba służy im do wielu rzeczy 

m.in do podnoszenia jedzenia, ale 

używają jej również jako prysznica. 

Jednak słonie nie są największymi 

zwierzętami żyjącymi na Ziemi. Ten 

tytuł należy do płetwali błękitnych. 

Zwierzęta te ważą nawet 200 ton i 

mierzą do 30 metrów. Mimo swojej 

wielkości żywią się głównie małymi 

organizmami morskimi tzw. krylem.  

Najmniejszymi zwierzętami są owady 

z rzędu błonkówek osiągające od 

0,21mm do 5cm.  Najmniejszym z 

ssaków jest ryjówka etruska. Jej 

wielkość waha się od 35 do 40mm. 

Natomiast najmniejszym gadem jest 

kameleon Brookesia Micra. Ma 

długość około 30mm. Najmniejszym 

ptakiem jest koliber hawański, 

którego długość ciała wynosi 

zaledwie 15mm. 

 

Można by tak wymienić jeszcze wiele 

zwierząt w tysiącach innych kategorii. 

Jednak trzeba by było spędzić nad 

tym wiele godzin. a może nawet 

tygodni. A i tak nie dalibyśmy rady 

wyróżnić ich wszystkich.   

Zuzanna Lewandowska 

 

 

 

 

 



HISTORIA ORIGAMI 

 

    Origami powstało w VI wieku w Chinach 

jednak to Japonia, gdzie sztuka ta pojawiła się 

około 100 lat później, jest uważana za kolebkę 

składania papieru.  

Dzięki temu, że Japończycy umieli produkować 

papier, powstało tam bardzo dużo modeli origami. Na 

początku sztuka ta była związana z kultem i 

grzebaniem zmarłych. Chińczycy, przedmioty 

związane z życiem zmarłej osoby, wkładali do jego 

grobu. To powodowało  sprzeciw mieszkańców, więc 

zastąpiono je papierowymi składankami. Obecnie w 

Chinach można kupić gotowe origami na grób. 

W Europie origami pojawiło się najpierw w 

Hiszpanii. Następnie bardzo szybko inne kraje 

dowiedziały się o tej sztuce. Kiedy ludzie zauważyli, 

że origami rozwija umiejętności dziecka, zaczęto wprowadzać je na zajęcia w systemy 

edukacji. Jednak rozwój sztuki tej nastąpił głównie dzięki Akira Yoshizawa, który zaczął 

tworzyć nowe oryginalne modele.                                                                                                                      

    Obecnie bardzo dużo osób składa 

origami. Jest bardzo dużo 

poradników na YouTube jak złożyć 

tulipana, dinozaura czy serce.  

Zuzanna Kubacka 

Tu możecie zobaczyć jak zrobić 

origami:  Origami HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=

gjG7_g35XMU" - Tulipan 

(REMAKE) -  HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=gjG7_g35XMU"YouTube  

Origami HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=GV6F3gys35Q" - Proste serce 

(LINK DO PROSTSZEJ WERSJI W OPISIE) -  HYPERLINK 

"https://www.youtube.com/watch?v=GV6F3gys35Q"YouTube 

Origami HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=xhv1iPd4Vps" - Rybka -  

HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=xhv1iPd4Vps"YouTube     Origami 

HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=z3pR-ULhtz8" - Nadmuchiwany 

króliczek -  HYPERLINK "https://www.youtube.com/watch?v=z3pR-ULhtz8"YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=gjG7_g35XMU
https://www.youtube.com/watch?v=gjG7_g35XMU
https://www.youtube.com/watch?v=gjG7_g35XMU
https://www.youtube.com/watch?v=gjG7_g35XMU
https://www.youtube.com/watch?v=gjG7_g35XMU
https://www.youtube.com/watch?v=GV6F3gys35Q
https://www.youtube.com/watch?v=GV6F3gys35Q
https://www.youtube.com/watch?v=GV6F3gys35Q
https://www.youtube.com/watch?v=xhv1iPd4Vps
https://www.youtube.com/watch?v=xhv1iPd4Vps
https://www.youtube.com/watch?v=z3pR-ULhtz8
https://www.youtube.com/watch?v=z3pR-ULhtz8
https://www.youtube.com/watch?v=z3pR-ULhtz8


 

Aby istnieli wielcy poeci, muszą istnieć wielcy czytelnicy.  

 
W obecnych czasach coraz mniej ludzi młodych lubi czytać książki. W większości 
przypadków wynika to przez zniechęcenie  do  lektur szkolnych, w których najczęściej jest 
trudny, archaiczny język.  

Jest wiele rodzajów książek i nie każde muszą być nieprzyjemne w czytaniu. Jeden woli 
niewiarygodne, pełne fikcyjnych postaci, to sięgnie po powieści sience- fiction, kolejny zaś 
będzie wolał zagadki kryminalne lub historie przygodowe- wybierze wtedy kryminał albo 
książki o tematyce przygodowej. Każdy ma własny gust do  tak samo jak w przypadku np. 

ubioru, muzyki czy jedzenia.  
Czytanie pozwala na rozbudowanie 

własnej wymowy, poprzez poznawanie 
nowych wyrażeń i słów. W niektórych 
przypadkach można   dowiedzieć się wielu 
ciekawych rzeczy.  

Obecnie jest kilka sposobów na 
zapoznanie się z jakąkolwiek książką. 
Istnieją audiobooki lub jest możliwość 
czytania przez internet, bez potrzeby 
wydawania pieniędzy na zakup nowych 
egzemplarzy czy  chodzenia do biblioteki.  

Wiele osób jest zdania, że audiobook jest bezsensowny, ponieważ książkę powinno 
samemu się przeczytać, w końcu po to ona jest. Jestem jednak zdania, że osoba, która jest 
leniwa lub osobiście nie lubi czytać czegokolwiek, ale chce poznawać nowe historie  to jest 
idealny sposób również na rozwijanie siebie.   

Oczywiście, jeśli jesteś osobą, taką jak ja, która momentalnie przechodzi w całkiem 
inny świat, gdy ktoś jej o czymś opowiada i nie skupia się na słowach tej osoby tylko czymś 
innym. W takim przypadku lepszym rozwiązaniem jest czytanie samodzielnie tradycyjnej, 
papierowej książki i w dodatku na głos, nie w zakamarkach głowy.    

Podsumowując- nie zniechęcaj się, ani nie skreślaj od razu książek po przeczytaniu 
lektury, która była dla ciebie trudna w zrozumieniu. Podążaj za swoimi zainteresowaniami  i 
nie rezygnuj z niczego po jednej próbie.   

Nie zapomnij o jednym szczególe! Czytaj lektury szkolne lub je dokładnie opracuj, bo 
na egzaminie bardzo się przydadzą!      

Oliwia Łęgowska 



Wiosenne święta 
 

Wiosna to czas, kiedy do budzi się przyroda, wszystko rozkwita, a ptaki umilają nam 

czas wydając przepiękne dźwięki. Nie dziwi zatem fakt, że ta właśnie pora roku obfituje w 

wiele świąt. Te które najbardziej pamiętam poniżej pokrótce przedstawię.  
 

22 marca- Dzień Ochrony Morza Bałtyckiego 
 

22 marca kraje nadbałtyckie obchodzą, ustanowiony w 

1997 roku przez Komisję Helsińską Dzień Ochrony 

Morza Bałtyckiego.  Jest to okazja do zwrócenia uwagi 

na: stan czystości naszego morza oraz równowagi 

pomiędzy środowiskiem naturalnym a działalnością 

człowieka.                                                                                                    

 1 kwietnia- Międzynarodowy Dzień Ptaków 
 

Międzynarodowy Dzień Ptaków pierwszy raz 

obchodzony 1 kwietnia 1906 r. Eksperci zaznaczają, że 

ochrona gatunków wymaga dużej troski szczególnie o 

chronione ptaki i ich siedliska, gdzie zakładają gniazda, 

szukają pożywienia czy posiadają bezpieczne kryjówki. 

 

 

5 kwietnia- Dzień Leśnika i Drzewiarza 

Dzień Leśnika to święto obchodzone w 

Polsce kilka razy w roku: 5 kwietnia, 5 

maja, w pierwszą niedzielę czerwca oraz 4 

października (Światowy Dzień Leśnika). 

Najczęściej łączone jest  z obchodami 

drzewiarzy. Podczas Dnia Leśnika i Drzewiarza w wielu nadleśnictwach w całej Polsce 

organizuje się imprezy, podczas których ma miejsce sadzenie młodych drzewek. To świetna 

okazja nie tylko do zabawy, ale także do refleksji na temat znaczenia lasów w naszym życiu i 

docenienia zawodów, zajmujących się ochroną drzew. 



18 kwietnia- Międzynarodowy Dzień Ochrony Zabytków 

Międzynarodowy Dzień Ochrony 

Zabytków ustanowiony został 

przez Międzynarodową Radę 

Ochrony Zabytków (ICOMOS) i 

wpisany przez UNESCO do 

rejestru ważnych imprez 

kulturowych o znaczeniu 

światowym. Na całym świecie święto jest obchodzone 18 kwietnia. Najważniejszym celem 

Międzynarodowego Dnia Ochrony Zabytków jest przybliżenie mieszkańcom wagi 

problematyki dziedzictwa kulturowego. W Polsce celem obchodów jest prezentowanie 

zabytków o szczególnym znaczeniu dla dziedzictwa światowego i bogatej spuścizny 

kulturowej w kraju. Głównymi polskimi zabytkami wpisanymi na Listę Światowego 

Dziedzictwa Kulturowego UNESCO są: Stare Miasto w Krakowie, w Toruniu, w Warszawie i 

Zamościu oraz Kopalnia soli „Wieliczka”. 

Amelia Sadakiewska 

 
Mój ulubiony owoc- WINOGRONO 

 

W tym artykule postaram się opisać mój 

ulubiony owoc - winogrono. Jest 

niesamowicie pyszny i można go jeść bez 

końca. 

Winogrona to owoce, których właściwości są 

doceniane od tysiącleci. Ta długowieczna 

roślina chroni przed chorobami 

cywilizacyjnymi, m.in. przed nadciśnieniem 

tętniczym czy nowotworami. Poza tym z 

winnych jagód powstaje wiele artykułów 

spożywczych takich jak: wino, zdrowy olej i 

smaczne rodzynki.  

Winogrona to owoce, których właściwości były znane już 5 tys. lat p.n.e. Wówczas znalazły 

zastosowanie m.in. jako środek na dolegliwości układu pokarmowego, skaleczenia i rany. 

Właściwości winogron doceniła także współczesna medycyna. Powstał nawet jej specjalny 



dział, który nosi nazwę ampeloterapia, czyli leczenie winogronami, sokiem winogronowym, a 

nawet winem.  

Jakie winogrona są 

najzdrowsze?  

Najwartościowsze są 

winogrona ciemnofioletowe, 

ponieważ zawierają 

najwięcej flawonoidów - 

naturalnych 

przeciwutleniaczy, które 

unieszkodliwiają wolne 

rodniki i dzięki temu chronią 

przed rakiem oraz 

chorobami serca.  

Co można zrobić z 

winogron?  

Oczywiście wielu z nas od 

razu odpowiedziałoby, że 

wino, bo ten produkt nasuwa się nam na myśl jako pierwszy. To przecież od winogron 

pochodzi jego nazwa. Ale owoc ten ma dużo większe zastosowanie. Robi się z niego również: 

dżem, sok, galaretkę, wyciąg z pestek winogron , rodzynki , ocet winny oraz olej z pestek 

winogron.  

Odmiana winogron  

Odmian winorośli (czyli 

winogron) jest bardzo dużo. 

Wymienię tylko te 

najbardziej popularne w 

uprawie: Bianca, Swenson 

Red, Kodrianka, Agat 

Doński, Alden, Arkadia, 

Rondo, Aurora, Prim, 

Kristaly, Neroi Iza Zaliwska. 

Za co lubię winogrono? 

Przede wszystkim za słodki 

smak, który w zależności od 

odmiany bywa dosyć 

różnorodny. Ponadto 

winorośl można z 

powodzeniem sadzić w Polsce, nasz klimat jest coraz bardziej  sprzyjający. Dzięki temu, 

możemy nie tylko korzystać z owoców zakupionych w sklepie, ale również sami spróbować 

„wyprodukować” je. Uprawa nie jest trudna. Obecne odmiany dobrze znoszą mrozy, a krzew 

bardzo szybko się rozrasta; pamiętajmy, że trzeba go przycinać, aby owoce były wystawione 

na działanie promieni słonecznych, przez co będą słodsze.  

 Julia Michalska  

 



Zawód górnika 

Jeszcze 40 lat temu zawód górnika 

postrzegany był jako jeden z 

ważniejszych. Obecnie coraz więcej 

mówi się o ekologii, czystym powietrzu, 

co przekłada się powoli, acz 

sukcesywnie, na zmniejszenie popytu na 

węgiel. Taka sytuacja powoduje, że być 

może za 40 kolejnych lat zawód ten 

będzie zawodem „wymarłym”, a 

przynajmniej praca tych ludzi będzie 

wyglądała inaczej.  Postanowiłam 

przeprowadzić wywiad z Panem Karolem 

Grąbczewskim, który zgodził się 

opowiedzieć mi jak wyglądał jego zawód. 

Pan Karol jest emerytowanym  

górnikiem, więc będzie to wycieczka w 

przeszłość. 

• Ile lat pracował Pan w zawodzie i na jakim obszarze? 

odp: 26 lat na ścianie węglowej. 

• Ile osób z panem pracowało na jednej zmianie? 

odp: Zazwyczaj od 10 do maksymalnie 20. 

• Dlaczego zdecydował się pan na górnictwo? 

odp: Takie były czasy. 

• Czy uważa pan, że to był dobry wybór kierunku i czy zmieniłby pan tę decyzję, jeśli 

byłaby taka możliwość? 

odp: Uważam że to był dobry wybór i nie zmieniłbym tej decyzji. 

• Zawód górnika to dosyć ryzykowne zajęcie, czy zdarzały się jakieś wypadki podczas 

pracy i czy został pan kiedyś ranny, jeśli tak to z jakiego powodu? 

odp: Na naszym odcinku pracy był tylko jeden wypadek śmiertelny, zmarła tam 1 osoba, na 

szczęście na innej zmianie niż moja. 

• O jakiej porze roku najlepiej się panu pracowało i dlaczego? 



odp: Ogólnie warunki były bardzo podobne i niczym sie zbytnio nie różniły, pracowaliśmy 

pod ziemią. 

• W jakim wieku poszedł pan do szkoły górniczej i w jakim wieku zaczął pan pracę w 

zawodzie? 

odp: Do szkoły poszedłem w 

wieku lat 15, a w wieku 18 

zacząłem pracę. 

• Jak wyglądała nauka 

w szkole górniczej w tamtych 

czasach? 

odp: Szkoły górnicze w 

tamtych czasach były 3 letnie 

oraz zapewniały pełne 

umundurowanie, były też 

stypendia za pracę i staż w 

kopalni.                                              

• Na jakiej głębokości 

pan pracował ? 

odp. Najmniejsza głębokość 

na jakiej pracowałem to ok. 

160m za to najgłębsza to ok. 

600m. 

• W jakiej kopalni pan 

pracował? 

 Pracowałem w kopalni węglowej w Gliwicach.  

• Jak wspomina pan tamte czasy? 

Czasy były dobre, świetne warunki pracy i w miarę dobre wynagrodzenie, choć nie- stabilna 

kwota. Po paru latach pracy otrzymałem mieszkanie, w którym mieszkam do dziś oraz mam 

wysoką emeryturę, która wystarcza mi na rachunki i na godne życie. 

Maja Błaszkiewicz 


