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Symbole ważne dla Polaków 

Każdy z nas, z pewnością wie, jakie są nasze barwy narodowe, czy symbole naszego 

państwa, ale czy wiecie skąd się one wzięły? Jaki był ich początek? 

Flaga 

   Pierwszą ustawę regulującą kwestię barw narodowych przyjął 7 lutego 1831 roku Sejm 

Królestwa Polskiego. Reprezentanci narodu uznali wówczas, że oficjalnymi barwami kraju 

będą kolory herbu Królestwa Polskiego i Wielkiego Księstwa Litewskiego, czyli biały i 

czerwony. Należy jednak pamiętać, że barwy te towarzyszyły Polakom już dużo wcześniej. 

Jednak to dopiero w tym roku zostało to uregulowane prawnie. Należy też pamiętać, że w tym 

czasie Królestwo Polskie nie było wspólnym krajem, obszar Rzeczypospolitej w większości 

podporządkowany był Rosji. 

 

 

Barwy flagi złożone z dwóch poziomych pasów: białego oraz czerwonego są odwzorowaniem 

kolorystyki godła państwowego, który stanowi orzeł biały na czerwonym polu. Zgodnie z 

zasadami heraldyki pas górny reprezentuje białego orła, a dolny czerwone pole tarczy herbowej. 



 

 

Kolory te według symboliki używanej w heraldyce mają następujące znaczenie: 

koloru białego używa się w heraldyce jako reprezentację srebra. Oznacza on także wodę, a w 

zakresie wartości duchowych czystość i niepokalanie. 

Kolor czerwony jest symbolem ognia i krwi, a z cnót oznacza odwagę i waleczność. 

Od 1955 roku tylko dwa rodzaje flag są w Polsce nazywane „flagą państwową”. Oprócz 

opisanej powyżej flagi biało-czerwonej istnieje także flaga z godłem Polski na białym 

prostokącie nazywana „flagą państwową z godłem”. Flagę tę po raz pierwszy ustanowiono 1 

sierpnia 1919 i początkowo przeznaczono dla polskich poselstw i konsulatów oraz statków 

handlowych. W latach 1928–1938 była tylko banderą handlową. Wynikało to z faktu, że flaga 

biało-czerwona była i jest do dziś jedną z flag Międzynarodowego Kodu Sygnałowego 

używanego do sygnalizacji na morzu. 

 

Godło 

Obecny wzór godła został wprowadzony 

22 lutego 1990 r. ustawą z dnia 9 lutego 

1990 r. o zmianie przepisów o godle, 

barwach i hymnie Rzeczypospolitej 

Polskiej. Według niej symbolem 

Rzeczypospolitej Polskiej jest wizerunek 

orła białego ze złotą koroną na głowie 

zwróconej w prawo, z rozwiniętymi 

skrzydłami, z dziobem i szponami 

złotymi, umieszczony w czerwonym polu 

tarczy.  

 

Pierwowzorem naszego godła jest herb 

dynastii Piastów, z której pochodzili 

pierwsi władcy Polski. Według legendy to 

właśnie biały orzeł na tle zachodzącego 

czerwonego słońca, dał znak Lechowi, 

aby zbudował gród i osiedlił się na terenie 

dzisiejszej Wielkopolski. Później herb ten 

stał się symbolem państwa polskiego jako 

godło. Na przełomie wieków, w związku z burzliwą historią naszego kraju, zmieniał on jednak 

swój wygląd. Było to spowodowane chociażby unią z Litwą, czy okresem, kiedy Polska była 

pod zaborami.  Po ponownym odzyskaniu niepodległości przez Rzeczypospolitą w 1945 roku 

godło Polski utraciło koronę, którą odzyskało dopiero właśnie w 1989 roku. 



 

 

Polski za czasów dynastii Piastów                      Godło Rzeczypospolitej za czasów Zygmunta Augusta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Godło Polski w okresie międzywojennym                           Godło Polski Rzeczypospolitej Ludowej 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

Hymn Polski 



 

 

Polskim hymnem jest “Mazurek 

Dąbrowskiego”. Został on ustanowiony 26 

lutego 1927 roku jako oficjalny hymn 

Rzeczypospolitej Polskiej. Jego pierwowzorem 

była “Pieśń Legionów Polskich we Włoszech”, 

której słowa napisał Józef Wybicki. Melodia 

napisana jest w typie mazura, a jej autor do dnia 

dzisiejszego pozostaje nieznany. To właśnie 

Włochy były miejscem, gdzie stacjonowały 

Legiony Polskie, utworzone przez Jana Henryka 

Dąbrowskiego w oparciu o porozumienie z 

cesarzem Francuzów Napoleonem Bonaparte. 

Pierwotnie “Pieśń Legionów Polskich we 

Włoszech” miała 6 zwrotek i refren, natomiast 

“Mazurka Dąbrowskiego” skrócono do 4 strof. 

 

 

W związku z pandemią przeprowadzenie uroczystości z 

okazji Święta Niepodległości w budynku szkolnym było 

niemożliwe, dlatego uczniowie naszej szkoły 

przygotowali na zdalnych lekcjach muzyki utwór 

"Kocham wolność". Na publiczne wystąpienie 

zdecydowali się: Julia Marciniak, Agata Marcinkowska, 

Dagmara Górecka, Katarzyna Laskowska, Natalia Wajs-

Choińska, Jakub Laskowski, Nikodem Romanowski. 

Przewodnicząca Rady Samorządu Uczniowskiego 

zaprosiła uczniów i nauczycieli do wykonania Mazurka 

Dąbrowskiego. Zadania podjęły się, oprócz wspomnianej 

wyżej uczennicy, Natalia Wajs-Choińska oraz Amelia 

Sadakiewska. 

Ponadto uczniowie klasy VII b recytowali wiersze, a 

uczennica ostatniej klasy szkoły podstawowej 

Małgorzata Boniecka przygotowała prezentację 

dotyczącą tejże rocznicy. 

Wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie, 

w sposób zdalny, obchodów rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę serdecznie 

dziękujemy. 

Dagmara Górecka



 

 

Czekolada- moja miłość 

Jedzenie czekolady dla większości ludzi jest przede wszystkim tak jak i dla mnie dużą 

przyjemnością. Możemy się sprzeczać, która z rodzajów jest lepsza, ale fakty są takie, że po 

zjedzeniu każdej czujemy przypływ energii i mamy dobry nastrój. Dzieje się tak dzięki 

substancjom w niej zawartym: 

- magnezowi, który reguluje sprawność komórek nerwowych, 

- cynkowi i selenowi, które zwiększają wydzielanie endorfin- naturalnej substancji 

znieczulającej i redukującej stres, przez co poprawia nam się humor.  

Czekolada ma także 

właściwości relaksujące, 

uspokajające. Jest  również 

doskonałym źródłem 

energii. Zawiera witaminy 

A, B1, B2, B3, E i PP oraz 

substancje działające 

stymulująco takie jak 

teobromina, czy kofeina. Ta 

druga oczyszcza skórę z 

toksyn, działa 

wyszczuplająco i antycellulitowo, a także przyspiesza zmniejszanie obrzęków. 

Badania potwierdzają również zawartość w czekoladzie takich minerałów jak: potas, wapń, 

fosfor i żelazo.  

Czekolada jest produktem z miazgi kakaowej, tłuszczu kakaowego i innych dodatków. 

Pamiętajmy aby czekolada spełniała swoje wartości odżywcze, musi zawierać dużą zawartość 

kakao od 70 do 99%.  

Wyróżnia się wiele rodzajów 

czekolady w zależności od 

ilości dodawanych 

składników, głównie cukru i 

czekolady oraz dodatków. 

Czekolada dobrze smakuje i 

poprawia nasz nastrój, ale 

działa też antynowotworowo, 

chroni naszą pamięć i opóźnia 

starzenie. Jej korzystny 

wpływ jest potwierdzony 

naukowo. 



 

 

Czekolada to również kosmetyk. Na rynku jest wiele preparatów ją zawierających. Najczęściej 

są to kremy, balsamy do ciała, peelingi, olejki i żele do kąpieli, maseczki, pomadki, a także 

podkłady do makijażu. Często dodaje się do nich mleko, cynamon, wanilię, goździki lub chilli. 

To wszystko ma na celu nawilżać i regenerować skórę. 

Są też i minusy spożywania czekolady. Pierwszym z nich jest duża kaloryczność. Dla przykładu 

zaledwie 100g czekolady gorzkiej o zawartości  kakao od 70-85%, zawiera aż  598 kcal. 

Odrobinę mniej kaloryczna jest mleczna, która przy tej samej wadze zawiera 535 kcal. Jedna 

kostka czekolady waży około 6 gram. Oczywiście są to dane statystyczne, dużo zależy od 

jakości tej czekolady oraz dodatków takich jak orzechy, rodzynki itp. To one mogą dodatkowo 

zwiększyć jej kaloryczność. Należy wspomnieć też, że przeciętny Europejczyk, czy 

Amerykanin zjada jej 5,2 kg rocznie. 

Dzięki dużej zawartości kofeiny i teobrominy czekolada może też mocno uzależniać. 

Około 70% światowych upraw kakao zlokalizowanych jest w czterech krajach Afryki 

zachodniej: Wybrzeżu Kości Słoniowej, Ghanie, Nigerii i Kamerunie. 

Uprawa kakao jest podstawowym źródłem dochodu dla 5,5 miliona małorolnych farmerów 

i zapewnia przeżycie 14 milionom pracowników wiejskich i ich rodzinom z krajów Globalnego 

Południa. Tymczasem światowy rynek czekolady (w tym handlu kakao) jest zdominowany 

przez kilka wielkich koncernów, które otrzymują około 70 %  pieniędzy od każdej sprzedanej 

tabliczki. Natomiast zyski farmerów sięgają tylko około 6% ceny czekolady. Zysk uzyskiwany 

z handlu czekoladą wycenia się na około 80 miliardów dolarów rocznie, jednocześnie od około 

30 lat ceny ziaren kakao maleją, przez co rolnicy wykonujący najcięższą pracę stają się coraz 

ubożsi, tym samym nie są w stanie zapewnić swoim pracownikom godziwej płacy, 

zakwaterowania w ludzkich warunkach, wyżywienia i opieki zdrowotnej. W celu redukcji 

kosztów powszechne stało się także wykorzystywanie pracy dzieci. Obecnie szacuje się, że 

nawet do 2 mln nieletnich pracuje na farmach kakaowych w Zachodniej Afryce. Część z nich 

wykonuje bardzo niebezpieczne prace, nierzadko skutkujące uszkodzeniami ciała. 
Marta Gryza 

Czy wygląd odzwierciedla charakter? 



 

 

 

Zdania na ten temat są z pewnością podzielone. Faktem jest, że atrakcyjniejsze osoby 

mają „lepszy start”, jeżeli chodzi o zawieranie nowych znajomości. Na szczęście dobre 

rozpoczęcie wyścigu nie decyduje zazwyczaj o ostatecznej lokacie zawodnika po jego 

ukończeniu. Pomimo, że doskonale o tym wiemy, to chyba każdy z nas mimo wszystko trochę 

ocenia drugą osobę po wyglądzie, szczególnie przy pierwszym spotkaniu. Z takim 

nastawieniem dużo tracimy, ponieważ statystyki pokazują, że osoby, które mają gorszy 

wygląd, są bardziej godni zaufania, niż ci co mają „piękną okładkę”. 

1.Ocenianie przy pierwszym spotkaniu? 

Przy pierwszym spotkaniu, bez głębszego poznania osoby, oceniamy ją poprzez wygląd 

i to jest bardzo normalne, takie ludzkie. Chcemy tego człowieka w jakiś sposób 

usystematyzować, zaszufladkować. Robi to chyba każdy z nas. Przed pierwszą rozmową od 

razu patrzymy na wygląd, czy dba o siebie, do jakiej grupy społecznej należy, a czasami nasz 

mózg próbuje nawet odczytać jaki jest poziom zamożności naszego punktu obserwacji. Widząc 

chłopaka przesadnie umięśnionego, w dresach, nawet nie znając go, od razu „wrzucamy” go 

do szufladki- niebezpieczny. Tak samo prawdopodobnie postąpimy z mężczyzną z długimi 

włosami, ubranym na czarno, czy dziewczyną w różowych ciuszkach. Po prostu przypiszemy 

ich do jakiejś grupy, bez bliższego poznania. 

2.Komu ufamy? 

1/10 sekundy- podobno tyle wystarczy, aby zdecydować czy według nas ktoś jest godny 

zaufania. Pokazały nam to badania przeprowadzone na Princeton. Nie ważne czy badane 



 

 

osoby miały milisekundy  na określenie czy osoba pokazana na zdjęciu jest godna zaufania, 

wyniki pokrywały się. Czy jesteśmy więc tacy dobrzy w ocenianiu ludzi, czy też robimy to 

pobieżnie? Chyba to drugie, bo inaczej nie byłoby tyle zawodów, jeżeli chodzi o drugiego 

człowieka. 

4. Inteligencja czy jednak nie? 

Bardzo łatwo jest początkowo wypaść w oczach kogoś innego na inteligentną osobę. 

Każdy może założyć okulary z grubszymi szkłami, bądź oprawkami, ubrać się w garnitur, 

przybrać pozę myśliciela i gotowe. Lecz czy takie zabiegi poprawią nasze możliwości 

umysłowe? NIE! To tylko wygląd i aby sprawdzić czy ktoś jest mądry, trzeba bliżej poznać tę 

osobę. 

5.Odważny czy neurotyczny? 

Nie tylko strój, wyraz twarzy i pieniądze mówią o tym jacy jesteśmy. Pokazuje też 

sposób chodzenia i postura. W głębi głowy patrzymy na to jak ktoś chodzi, czy jest 

wyprostowany i jaką ma sylwetkę. Taką osobę opisujemy jako odważną i przypisujemy do niej 

ekstrawersje, natomiast neurotyzm i nieśmiałość do spiętej i lekko zgarbionej sylwetki.  Także 

-  plecy proste i pierś do przodu! To  jest ocenianie po wyglądzie, posturze. Ale trzeba przyznać, 

że w tym przypadku ocenianie jest bardzo często trafne. Mimo wszystko na nasz sposób 

chodzenia, garbienie się w dużej mierze wpływają geny, które upodabniają nas do przodków.  

7.Inny kolor skóry? Inna kultura? 

Bardzo często zdarza się, że nasze społeczeństwo odtrąca kogoś przez to, że wygląda 

inaczej. Ciemny kolor skóry, osoba LGBT...to jest taki sam człowiek jak my, a że wygląda trochę 

inaczej lub ma inną orientacje lub poglądy, to nie powinno przeszkadzać nam w  

zaprzyjaźnianiu się albo przynajmniej zaakceptowaniu tej osoby. 

7.Podsumowanie. 

Osobisty nasz wygląd jest bardzo ważny, lecz nie możemy przypisywać mu największej 

wartości. Zwróćmy uwagę na to jaki ktoś jest w środku, jaki ma charakter i jaki jest względem 

ciebie. ,,Nie oceniaj książki po okładce”- bardzo mądre słowa i mówią prawdę... Nie warto 

oceniać po tym, jak ktoś wygląda, mimo że  wygląd sugeruje nam to jaki  ktoś jest.  

Mam nadziej, że moje słowa dały wam trochę do przemyślenia i nie będziecie odtrącać 

kogoś za to jak wygląda. 

Oliwia Łęgowska 

Program Potęga w Ciechocinie 



 

 

Od września do grudnia w 

Szkole Podstawowej im. 

Oskara Kolberga w 

Ciechocinie realizowane były 

dwa projekty z programu 

grantowego mPotęga. We 

wrześniu i październiku 

„Matematyka na 

wyciągnięcie ręki” dla klas 4-

6, w listopadzie i grudniu 

„Matematyka może być 

ciekawa” dla klas 7-8. 

Głównym celem obu 

projektów było 

przedstawienie matematyki 

jako dziedziny łatwej i 

przyjaznej młodemu 

człowiekowi. Świat 

matematyki może być 

ciekawy za sprawą 

umiejętnego poruszania się 

w nim.  

W ramach projektów uczniowie brali udział w różnych aktywnościach – klasy młodsze: nauka 

programowania z Scottie Go!, warsztaty z origami, gry i zabawy matematyczne, klasy starsze: 

programowanie z robotem 

Lego Mindstorms i z 

Photonami, tworzenie 

interpretacji literatury z Lego 

Lodos, kodowanie przy 

pomocy kodów QR. Z grantu 

zostały zakupione m.in. 

domino matematyczne, 

Rachmistrz, szachy, zestawy 

konstrukcyjne do budowania 

brył, wspomniany Scottie Go!, 

dwa tablety, Lego Mindstorm, 

maty do kodowania dla 

Photonów. Gry i robot 

doskonale urozmaicą lekcje 

matematyki i informatyki. 

Pomogą rozwinąć u uczniów 

logiczne i algorytmiczne 

myślenie, poprawią 

sprawność rachunkową.   



 

 

Ponadto zorganizowany 

został X Światowy Dzień 

Tabliczki Mnożenia, 

Europejski Tydzień 

Kodowania, stworzony 

został wirtualny Escape 

Room. Zostały 

przeprowadzone konkursy 

dla uczniów zarówno 

matematyczne jak i 

programistyczne - można 

było przykładowo 

zaprogramować wraz ze 

swoją rodziną grę w 

Scratch, zostać Mistrzem 

Origami, rozwiązać i 

wymyśleć zagadkę 

matematyczną czy stworzyć grę planszową z elementami matematycznymi. Nagrody rzeczowe dla 

zwycięzców zostały zakupione również z projektu.  

Pomimo ciężkiej sytuacji i 

zmaganiami ze zdalnym 

nauczaniem udało nam 

się zrealizować główne 

założenia projektu. 

Zakupione pomoce będą 

nam jeszcze służyły przez 

długi czas. Czekamy teraz 

na powrót do szkół, aby 

można było z nich w pełni 

korzystać. 

Koordynatorem obu 

projektów była pani 

Agnieszka Pawlak, 

liderem projektu dla klas 

7-8 była pani Agnieszka 

Zarębska.   

Agnieszka Pawlak 

  



 

 

Egzamin ósmoklasisty coraz bliżej 

W związku ze zbliżającym się egzaminem ósmoklasisty przedstawiamy poniżej podstawowe 

informacje dotyczące jego przebiegu.  

 

 

 

Dane zaczerpnięte z strony: https://twitter.com/CKE_PL 


