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Oskar Kolberg urodził się 22 lutego 

1814 roku w Przysusze, zmarł w 3 

czerwca 1890 roku w Krakowie.  

Rodzina Oskara 

Wywodził się z rodu o francusko-pruskich 

korzeniach. Jego mama - Karolina 

Mercoeur- pochodziła z rodziny francuskich 

emigrantów, zaszczepiła jednak w synu 

miłość do Polski. Ojciec - Juliusz Kolberg -  

pochodził z Meklemburgii i pracował na 

ziemiach polskich jako inżynier, geodeta, 

kartograf i topograf. Pomimo pruskich 

korzeni, w domu zakazane było mówienie po niemiecku. Kolbergowie mieli pięciu synów: Wilhelma, 

Oskara, Antoniego, Gustawa i  Juliusza oraz jedną córkę Julię, która zmarła w wieku 7 lat. Na trwałe 

w dziejach kultury zapisali się trzej: Wilhelm- wybitny inżynier, Antoni- malarz oraz Oskar- 

kompozytor, etnograf, artysta, badacz.  

Twórczość 

Rozwojowi Oskara sprzyjała atmosfera domu, nacechowana patriotyzmem i zamiłowaniem do nauki i 

sztuki, zwłaszcza muzyki i poezji. Kiedy wraz z rodziną przeniósł się do Warszawy, zamieszkał na 

terenie Uniwersytetu Warszawskiego w jednym domu z rodziną Chopinów.  Od początku śledził 

karierę Fryderyka Chopina, do końca życia będąc zafascynowany jego twórczością. Planował nawet 

napisanie jego biografii, dlatego przez kilkanaście lat zbierał o nim informacje.  

Już jako urzędnik, kontynuował studia muzyczne, chciał bowiem zostać kompozytorem. Szczególnie 

zafascynowany był mazurkami i kujawiakami, które nawiązywały do motywów ludowych. Z czasem 

zarzucił karierę kompozytorską i skierował swoje zainteresowania wyłącznie w stronę 

dokumentowania folkloru.  

Na pierwszą badawczą wyprawę udał się w 1839 roku, podczas której zbierał nie tylko słowa pieśni 

ludowych, ale i zapisywał ich melodie. W ciągu roku zgromadził kilkaset zapisów muzycznej 

twórczości ludności polskiej. W 1857 roku wydał „Pieśni ludu polskiego”, w których znalazło się 

800 utworów, ballad i melodii tanecznych z różnych regionów Polski. Głównym celem Oskara, od 

1865, roku stało się zbieranie materiałów dotyczących wszystkich dziedzin kultury ludowej na terenie 

przedrozbiorowej Rzeczypospolitej i stworzenie podstaw do nowej dziedziny nauki - etnografii.  

W swoich dziełach opisywał obrzędy rodzinne i doroczne, zwłaszcza wesela, dożynki, Święta Bożego 

Narodzenia, Wielkanocy, sobótki, wierzenia i przesądy dotyczące lecznictwa, gospodarstwa, losów 

człowieka, jego strojów i narzędzi. To dzięki niemu wiemy, jak nasi przodkowie obchodzili ważne dla 

nich dni, co i jak śpiewali, a także w co wierzyli. Swój program naukowo - badawczy realizował w 

postaci serii wydawniczej „Lud. Jego zwyczaje, sposób życia, mowa, podania, przysłowia, 

obrzędy, gusła, zabawy, pieśni, muzyka i tańce.” Badania terenowe prowadził również na 

Kujawach, które odwiedził dwukrotnie, w latach 1860 i 1865. Do końca swojego życia Oskar Kolberg 

żył i pracował w bardzo skromnych warunkach, przeznaczając wszystkie środki finansowe na 

ekspedycje folklorystyczne. 



Muzyka- czarodziejka nastroju. 

Zastanawialiście się 

kiedyś jak powstaje dźwięk, 

na jakich zasadach działają 

instrumenty? Dlaczego 

pocierając smyczkiem 

struny, słyszymy tę 

czynność? Jak powstaje 

dźwięk w instrumentach 

dętych czy perkusyjnych?  

Przy okazji 

zbliżających się 

„Walentynek”, w których 

muzyka odgrywa ważną 

rolę, chciałabym Wam to 

przybliżyć.  

W zasadzie wszystkie instrumenty (pomijając sprzęt elektroniczny) działają na takiej 

samej zasadzie. Dźwięk w nich tworzy się w wyniku drgań różnych ośrodków. Drganie to 

inaczej fala dźwiękowa, która rozchodzi się od źródła dźwięku. Ucho jest narządem słuchu, 

który ,,łapie” fale. Błona bębenkowa oraz kostki słuchowe przekazują je do ślimaka. Są tam 

przetwarzane na impulsy nerwowe i kierowane do mózgu. W taki sposób możemy cokolwiek 

usłyszeć.  

Dźwięki powstają poprzez 

drgania powietrza, które są 

wywoływane na różne 

sposoby. 

 W instrumentach dętych, z 

grupy blaszanych (trąbka, 

puzon), dmuchając w 

ustnik, który tuż przy ustach 

jest szeroki, a kończy się 

wąską rureczką, dochodzi 

do sprężenia powietrza i 

tym samym jego drgań. I 

mamy już dźwięk. 

Pozostała część instrumentu 

odpowiada już tylko jego wysokość. Bardzo dobrze jest ten mechanizm widoczny w puzonie 

suwakowym. W momencie, kiedy grający wydobędzie dowolny ton, odsuwając suwak obniża 

jego wysokość. Zasada jest taka, że im dłuższą drogę musi odbyć powietrze w rurkach tym 



dźwięk jest niższy. Oczywiście można go też w ograniczonym stopniu obniżać i podwyższać 

poprzez ustawienie ust, ale to już dłuższa historia.  

W instrumentach dętych drewnianych (saksofon, klarnet), drgania powietrza wywoływane są 

za pomocą tzw. stroika. Jest on wykonany z trawy drzewiastej (np. bambusa). Dmuchając na 

niego powietrzem drga i mamy gotowy dźwięk. Reszta saksofonu odpowiada już tylko, 

podobnie jak u instrumentów opisanych powyżej, za wysokość danego tonu. Podobnie jest z 

instrumentami strunowymi (gitara). Tam dźwięk powstaje podczas szarpnięcia struny, bądź 

jej potarcie, czy uderzenie. W instrumentach perkusyjnych jest podobnie. Uderzając w 

membranę bębna, wywołujemy jej drgania, a ona wymusza to na powietrzu. Tyle o 

powstawaniu dźwięków. 

Większość społeczeństwa dobiera muzykę do swojego nastroju w danym momencie. 

Zazwyczaj zasada jest taka, że jeżeli nie masz humoru, to słuchasz piosenek o smutnej 

melodii, czujesz radość puszczasz muzykę rytmiczną, wesołą. Przynajmniej ja zauważam u 

siebie takie zależności. Czy jednak muzyka jest tylko formą potwierdzającą nasz nastrój, czy 

może też jednocześnie wpływać na nasze samopoczucie? Osobiście myślę, że tak. Są takie 

utwory, które wymuszają często na mnie zmianę podejścia do danego dnia i chyba nie jestem 

jedyną osobą, na którą muzyka działa w ten spokój. Nawet jeżeli nie zwracamy często na nią 

zbyt dużej uwagi. Przecież każdy z was przyłapał się kiedyś na tym, że nuci melodię i nawet 

nie wie czemu i skąd ona się wzięła w naszym umyśle. Prawda jest taka, że dużej części osób 

melodie, piosenki poprawiają nastrój, czasami niestety też pogarszają. Tekst niektórych z nich 

może przypomnieć smutne momenty w życiu. Jest też wiele takich, które potrafią człowieka 

podnieść na duchu i sprawić, że dzień stanie się lepszy. 

Najczęściej jak ja 

się uczę słucham muzyki 

zagranicznej. Pomaga mi 

ona w skupieniu się, 

zapamiętaniu wielu rzeczy, 

lepszemu przygotowaniu 

się do pracy klasowej lub 

kartkówki ze słówek na 

angielski. A może nie 

chodzi tutaj o skupienie, 

ale o wyciszenie umysłu. 

Pewnie nie tylko ja tak 

robię, ale wielu z was jest 

takich „pokręconych” i 

robi podobnie.  

Oczywiście każdy z nas woli inny rodzaj muzyki. Jakbyście weszli w moją historię 

wyszukiwania, można zauważyć, że ¾ utworów jest w zapomnianym już chyba w Polsce 

języku rosyjskim. Zapytacie mnie, czy aby na pewno nie mam rosyjskich korzeni..? Wydaje 

mi się, że raczej nie, lecz nigdy nic nie wiadomo... 



Mnie fascynuje ten rodzaj muzyki, ale jestem pewnie jedną z nielicznych, która go lubi. 

Bardziej popularny wśród młodzieży jest pewnie rap, pop, trap, hip-hop, jazz i wiele innych. 

Ale czy ważne jest jakiej kto słucha muzyki? Dla mnie osobiście nie. 

Na sam koniec przedstawię wam najlepsze utwory, które pomogli mi wybrać: Witold 

Żurawicki, Julia Michalska, oraz kilku moich przyjaciół z innych szkół: 

-,,Arcade”- Duncan Laurence, 

-,,You Broke Me First”- Tate McRae, 

 -,,Baby Shark”, 

-,,Zuzia lalka nie duża”- Dorota Gellner, 

- ,,Thunderstruck”- AC/DC, 

- ,,Can I Sit Next to You Girl”- AC/DC, 

-,,Lost Boy”- Ruth B., 

-,,Say You Won’t Let Go” - James Arthur, 

-,,Titanium”- Madilyn Bailey, 

-,,Pokaż się”- Katarzyna Łaska, Agnieszka Przekupień, 

-,,Dynamite”- BTS, 

-,,Here”- Alessia Cara, 

-,,Wait a Minute!”- Willow Smith, 

-,,I Love You”- Billie Eilish, 

-,,Falling”- Trevor Daniel. 

Mam też kilka utworów dla osób, które chcą posłuchać, co podobało się naszym rodzicom. 

Myślę, że warto spróbować odświeżyć hity z poprzedniego wieku. Szczególnie przed 

Walentynkami. 

A Love So Beautiful, One Moment In Time, Total eclipse of the Heart, The Power Of Love, 

Tell Him, The Winner Takes It All, California Blue, Without You, Lady In Red- Chris 

DeBurgh, Ti Amo, Take My Breathe Away…. . 

Jest ich wiele. Wybrałam te które najbardziej znam. 

Miłych Walentynek. 

Oliwia Łęgowska 



Migracja ptaków. 

Zacznijmy od wyjaśnienia czym jest migracja 

ptaków  i dlaczego ona występuje. Migracja to 

przemieszczanie się z jednego miejsca do 

drugiego. W przypadku ptaków pomiędzy 

lęgowiskiem i zimowiskiem. Zmuszone są one 

przemieszczać się z powodu zmian warunków 

atmosferycznych, które powodują zmniejszenie 

się dostępności pokarmu. 

Ptaki migrujące z Polski są to m.in.: bociany, 

żurawie, czaple, jaskółki, skowronki, kukułki i 

dudki. Opuszczając swoje terytorium kierują się w 

stronę zachodu i południa. Bociany, kukułki i 

jeżyki wylatują już w sierpniu, pozostałe gatunki 

odlatują między wrześniem, a listopadem. Jednak 

nie wszystkie ptaki opuszczają Polskę, a niektóre 

z nich nawet do niej przylatują. Są to: jemiołuszki 

i gile. Ptaki często lecą pod osłona nocy, ponieważ 

jest wtedy ciszej, powietrze jest chłodniejsze i 

unikają w ten sposób kontaktu z drapieżnikami. 

Do nawigacji służy im obserwacja pola 

elektromagnetycznego oraz gwiazdy polarnej. 

Jednak ptaki zostające w Polsce muszą mieć co jeść, mimo utrudnionego dostępu do 

pokarmu. Ptaki te to m.in: wrony sójki, kosy, wróble, gile, sroki. Te które żyją w mieście 

mają łatwiej ponieważ są one dokarmiane przez ludzi, albo zdobywają pożywienie ze 

śmieci. Na obszarach leśnych również da 

się zdobywać pożywienie. Owady w postaci 

zahipnotyzowanych poczwarek kryją się 

pod korą drzew, a niektóre też żyją w 

zimniejszych temperaturach. Wrony siwe, 

kawki i gawrony z kolei świetnie sobie radzą 

z rozłupywaniem orzechów poprzez  

zrzucanie ich na asfalt, a uderzenie powoduje 

ukruszenie łupiny orzecha. 

Niestety podróże do cieplejszych krajów są 

niebezpieczne i wiele ptaków ginie w ich 

trakcie. Przykładowo, aż 80% bocianów ginie 

podczas lotu. Wiele ginie zabitych przez 

bałkańskich myśliwych, inne z przemęczenia 

albo poprzez wpadnięcie na druty 

telegraficzne. Z powodu lżejszych zim w 

Europie, coraz częściej obserwuje się zmiany 

w sposobach radzenia sobie ptaków 

wędrownych. Cieplejsze zimy i pozostawanie 

na miejscu to z ewolucyjnego punktu 



widzenia większa szansa na przetrwanie. Ostatnio zwiększyła się liczba bocianów w Polsce, a 

nastąpiło to dzięki rezygnacji z ich migracji do innych krajów. Ptaki nauczyły się żerować na 

wysypiskach śmieci, wokół których zaczęły budować całoroczne kolonie. 

Dlaczego ptaki lecą kluczem? Ptaki podróżują w taki sposób, dlatego że wiele z nich stosuje 

naprzemiennie lot aktywny i szybowanie. Lecąc kluczem, ułożonym w literę „v”, każdy 

osobnik widzi wówczas przewodnika stada, a poszczególne sztuki nie przeszkadzają sobie w 

locie. Takim „nawigatorem i szefem” lecącego stada, jest zawsze dorosły osobnik chyba, że 

podróż odbywa się tylko w miejsce spoczynku. 

To wszystkie informacje, które udało mi się zdobyć o migracji ptaków. Mam nadzieję, że 

artykuł się Wam spodobał. 

Zuzanna Lewandowska 

 

  

  



Podsumowanie roku 2020 

Za nami rok 2020, czas zatem na podsumowanie. 

 

 

2020 to rok, który z pewnością długo zapamiętamy. Najbardziej w pamięci zapadły mi 

dwa wydarzenia- pożary w Australii i nadchodzące z chińskiego Wuhan doniesienia, o 

jeszcze wtedy tajemniczym wirusie.  

Dziś wiemy już, że pandemia COVID-19 zmieniła w dużym stopniu nasze życie i nadała 

światu nowy bieg.  

2020 był bez wątpienia 

najdziwniejszym, a 

zarazem najtrudniejszym, 

jak do tej pory, rokiem w 

XXI wieku. Już jego 

początek nie zwiastował 

niczego dobrego. W 

styczniu wszyscy z 

niepokojem spoglądali na 

Antypody, gdzie 

największe od lat pożary 

pustoszyły Australię. 

Żywioł strawił ponad 

milion zwierząt oraz 



tysiące gospodarstw domowych.  

Po katastrofalnym w skutkach pożarze przyszedł kolejny cios dla świata. Wirus COVID-19, 

który zmienił nasze dotychczasowe myślenie i życie. Nie spodziewaliśmy się, że w tak 

krótkim czasie będziemy zmuszeni do zreorganizowania naszych codziennych schematów i 

przyzwyczajeń, że maleńki wirus tak mocno odciśnie się na naszym życiu. Zwróćmy uwagę 

jak to przymusowe zamknięcie w domu, czyli kwarantanna, spowodowała, że zaczęliśmy 

doceniać błahe sprawy, które mieliśmy kiedyś  “na wyciągnięcie ręki”. 

W kwietniu, 

tradycyjnym, 

wielkanocnym jajkiem 

dzieliliśmy się z rodziną 

przez Skype'a i Zooma. 

Po raz pierwszy 

uświadomiliśmy sobie, 

że cała ta sytuacja może 

potrwać dłużej. Rząd 

wprowadził godziny dla 

seniora, jako grupy 

najbardziej narażonej na 

powikłania 

spowodowanej 

zakażeniem 

koronawirusem. Młodzi 

natomiast oglądali 

Netflixa i spędzali coraz 

więcej czasu w mediach 

społecznościowych, 

odcinając się od 

rzeczywistości. Dla nas 

najważniejszy był 

powrót do szkół, jednak nie udało się tego zrobić w czerwcu. Było zbyt duże 

prawdopodobieństwo drugiej fali zachorowań. Udało się nam powrócić do szkoły dopiero we 

wrześniu, ale nie na długo. Zmuszeni zostaliśmy spędzić kolejne święta w domu. Nawet 

Sylwester, pomimo licznych petard, był jakiś cichszy. Miejmy nadzieję, że nowy 2021 rok, 

pokaże, że co najgorsze już za nami. 

Dagmara Górecka 

 

  



Rok 2021 rokiem Stanisława Lema, kardynała Stefana Wyszyńskiego, Cypriana 

Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza. 

Rozpoczynający się rok będzie również rokiem Konstytucji 3 maja. 
Sejm RP zadecydował, że rok 2021 będzie Rokiem Lema. Tym samym uhonorował jednego 

z najwybitniejszych polskich prozaików, twórcę fantastyki i jednego z najpoczytniejszych 

pisarzy  science fiction na świecie.    

    Stanisław Lem został literackim patronem 

rozpoczynającego się roku, w którym 12 września 

będzie obchodzona jego 100. rocznica urodzin. 

Jego debiutem była wydana w 1951 roku powieść 

„Astronauci”. Dzieła Lema nieustannie inspirują 

twórców oraz artystów kina i teatru. „Solaris” 

(1961), „Głos Pana” (1968), „Cyberiada” (1965), 

„Kongres futurologiczny” (1970), „Filozofia 

przypadku” (1968), „Dzienniki gwiazdowe” 

(1957) i „Bajki robotów” (1964) są cenione za 

niezwykłe łączenie gatunku science fiction z 

refleksją filozoficzno-naukową. Jego twórczość 

porusza tematy takie jak: rozwój nauki i techniki, 

natura ludzka, możliwość porozumienia się istot inteligentnych czy miejsce człowieka we 

Wszechświecie. Dzieła Lema zawierają odniesienia do stanu współczesnego społeczeństwa i 

refleksje naukowo-filozoficzne na jego temat. Jest najczęściej tłumaczonym polskim 

pisarzem, a w pewnym okresie był najbardziej poczytnym nieanglojęzycznym pisarzem SF. 

Jego książki przetłumaczone na ponad 40 języków, osiągnęły łączny nakład ponad 30 

milionów egzemplarzy. Otrzymał kandydaturę do literackiej Nagrody Nobla, którą ostatecznie 

przyznano Czesławowi Miłoszowi w 1980.  

 

 
(Kardynał Stefan Wyszyński)                 (Krzysztof Kamil Baczyński)                   (Cyprian Kamil Norwid) 

 

 W 2021 roku obchodzona będzie także 40 rocznica śmierci oraz 120. urodzin 

kardynała Stefana Wyszyńskiego, a także 200 rocznica urodzin Cypriana Kamila 

Norwida. W związku z tym sejm podjął uchwałę ustanawiającą 2021 również rokiem 

wspomnianych wielkich Polaków. Kolejnym patronem rozpoczynającego się roku, w uznaniu 

zasług dla polskiej sztuki, w stulecie jego urodzin, będzie Krzysztof Kamil Baczyński. 

Jednocześnie Sejm RP oddaje hołd innym przedstawicielom poetów pokolenia Kolumbów 

poległym w trakcie okupacji niemieckiej – Tadeuszowi Gajcemu, Janowi Romockiemu, 

Zdzisławowi Stroińskiemu, Józefowi Szczepańskiemu i Andrzejowi Trzebińskiemu” – 

podkreślono w tekście uchwały. 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Nauka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Technika
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wszech%C5%9Bwiat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Laureaci_Nagrody_Nobla_w_dziedzinie_literatury
https://pl.wikipedia.org/wiki/Czes%C5%82aw_Mi%C5%82osz


Rozwiązanie konkursu na najfajniejszego bałwana oraz najlepiej uchwycony w formie 

fotografii pejzaż zimowy

Tegoroczna zima zaskoczyła nas…. śniegiem, dlatego Rada Samorządu Uczniowskiego 

postanowiłą uczcić ten fakt dwoma konkursami. Pierwszy polegał na ulepieniu dawno już 

niewidzianego bałwana, drugi na sfotografowaniu pejzażu zimowego. Nadesłano bardzo 

dużo zdjęć z fantastycznymi pracami, a wskazanie sposród nich najlepszych okazało się dla 

jury bardzo trudny. Mimo wszystko przyznano następujące miejsca: 

 

Zwycięzcą konkursu na najlepiej 

ulepionego bałwana został Oskar 

Stawski z klasy 7b.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zwycięzcą konkursu 

„Zimowy pejzaż” 

została Anastazja 

Wiśniewska.  

 

 

 

 



 II miejsce w kategorii „Zimowy pejzaż” 

zdobyła Michalina Kowalska klasa 6  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III miejsce w kategorii „Zimowy 

pejzaż”- Natalia Wajs-Choińska klasa 5. 

 


