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Kilka słów od Redakcji…
Aktualności
Prace Uczniów
Ciekawostki
Kącik kulinarny
Rebusy, łamigłówki

W każdym numerze Pijarskiej Gazetki Szkolnej
cytat z BIBLII
Zachęcamy do refleksji nad Słowem Bożym

Wyszłam z ust Najwyższego
i niby mgła okryłam ziemię.
Zamieszkałam na wysokościach,
a tron mój na słupie obłoku.
(Syr. 24, 3-4)
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Witajcie ponownie! Jak się czujecie po wakacjach? Słońce
jeszcze świeci na błękicie nieba - ale liście, zmieniają barwę
i opadają. To znak, że skończyło się już lato. Przyszła jesień. Już
dwa miesiące pracy za nami! Pachnące nowością podręczniki już
nie są tak nieznane, ćwiczenia wypełniają się literkami, kredki
zaczynają się gubić, a farby - zamiast nudnego siedzenia
w słoiczkach — promienieją na Waszych pracach plastycznych!
Rozwijacie talenty! To wspaniałe miejsce, żeby pokazać swoje
zainteresowania! Wasz świat! Czekamy na Wasze naukowe
artykuły, piękne rysunki, fascynujące zdjęcia, interesujące
ankiety, tematyczne krzyżówki, wesołe rebusy, opowiadania
i wiersze! Nauczycieli prosimy o pomoc w wyławianiu
Utalentowanych, motywowanie ich do pracy i zachęcanie do
prezentacji w naszej pijarskiej gazetce!
Zapraszamy! Artykuły prosimy przesłać na e-maila:
zaimek.pijarzy@gmail.com
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Rozpoczęcie roku szkolnego 2019/2020
2 września 2019 roku, w Naszej Szkole, uroczyście przywitaliśmy nowy rok szkolny! Mimo, że
pożegnaliśmy wakacje, to ogarnęła nas wielka radość, bo mogliśmy ponownie spotkać się z naszymi
Nauczycielami, Kolegami i Koleżankami! Liczymy, że ten rok będzie obfitował w same sukcesy!
W tym roku klasy 4- 8 mogły rozpocząć naukę w nowym budynku szkoły przy ul. Gościniec 1.

Wmurowanie kamienia węgielnego 9.09. 2017 r.
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-4W poniedziałek 2 września 2019 r. w całej Polsce rozpoczął się nowy rok szkolny 2019/2020.
Wspólnota naszej Szkoły – nauczyciele, pracownicy, uczniowie i rodzice - zaczęła go Eucharystią,
w której prosiliśmy Boga za wstawiennictwem św. Józefa Kalasancjusza o Jego błogosławieństwo
i pomoc w nauce i pracy.
Po Mszy św. o. Bogdan Dufaj SP przywitał wszystkich oraz przedstawił pełniącego obowiązki
dyrektora w tym roku o. Marka Kudacha SP, nowych wychowawców, nauczycieli i uczniów. Na
spotkanie z wychowawcami w salach czekali z niecierpliwością szczególnie uczniowie klas IV-VIII,
którzy od września mieli uczyć się w zupełnie nowym budynku szkoły. Kiedy wszyscy zgromadzili się
przed wejściem, wybrani przedstawiciele klas uroczyście przecięli wstęgę i z wielką ekscytacją
weszliśmy do nowego budynku szkoły.
SZKOŁA JEST PRZEPIĘKNA! Na dole mieści się ogromna stołówka, w każdej klasie jest
multimedialna tablica, pracownie i sale wyposażone są w konieczne pomoce dydaktyczne, a na
ścianach znajdują się grafiki związane tematycznie z charakterem sali. Budynek dostosowany jest do
potrzeb osób niepełnosprawnych. Na korytarzach umocowane są siedziska-hamaki, w których można
się pobujać, a na dachu szkoły znajduje się… taras i ogród!
GORĄCO I SERDECZNIE DZIĘKUJEMY wszystkim, którzy przyczynili się do powstania nowego
budynku: o. Bogdanowi Dufajowi i p. Ewie Samojlik, Projektantom i Wykonawcom, Ofiarodawcom
i Przyjaciołom naszej Szkoły. Obiecujemy dbać o szkołę i dobrze wykorzystać warunki, jakie nam
stworzono do nauki.
Rozpoczęcie roku szkolnego
2019\2020
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-5Nasza szkoła od września dołączy do #SuperKoderów!
#SuperKoderzy to program edukacyjny Fundacji Orange. Jest przeznaczony dla uczniów klas 4-8,
w tym dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. W czasie cyklu zajęć prowadzonych na
lekcjach poszczególnych przedmiotów uczniowie poznają podstawowe zasady programowania,
jednocześnie wykonując zadania zgodne z podstawą programową danego przedmiotu.
#SuperKoderzy uczą się grać na bananach, programować stację pogodową, tworzyć interaktywne
multimedialne reportaże, a nawet własne strony internetowe czy gry dla robotów.
p. Beata Popielska

WYBORY DO SAMORZĄDU SZKOLNEGO
Pijarskie święto demokracji - tak można podsumować to, co działo się przez okrągły miesiąc w naszej
szkole. Przez cały wrzesień uczniowie, starający się o wybór do samorządu uczniowskiego zabiegali
głosy wyborców, rozwieszali plakaty i agitowali. W dniu 30-09-2019 odbyły się wybory.
Komisja wyborcza po podliczeniu wszystkich głosów uznała, że wybory są ważne i przebiegały bez
zakłóceń.
Oto wyniki wyborów do samorządu uczniowskiego:
1. miejsce Wawrzyniec Czajkowski 102 głosy
2. miejsce Sophia Dufaj/Klementyna Vogtt 32 głosy
3. miejsce Jan Grzybowski 31 głosów
4. miejsce Stanisław Mikołajczak/ Krzysztof Żmuda 26 głosów
5. miejsce Maria Pach/ Jagoda Matraszek 11 głosów
6. miejsce Piotr Tomaszek 5 głosów
Do samorządu uczniowskiego awansowały trzy pierwsze miejsca.
Wszystkim kandydatom dziękuję za zaangażowanie i udział w wyborach.
Oto kilka danych z wyborów:
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-6Najwyższa frekwencję odnotowano w klasie 8 A i 5 C
Klasa 8 A – 87 procent głosów
Klasa 5 C – 87 procent głosów
Klasa 5 A – 83 procent głosów
Klasa 6 A – 75 procent głosów
Klasa 8 B – 70 procent głosów
Klasa 7 B – 66 procent głosów
Klasa 6 B – 62 procent głosów
Klasa 4 B – 61 procent głosów
Klasa 7 A – 58 procent głosów
Klasa 4 A – 57 procent głosów
Klasa 5 B – 46 procent głosów
Klasa 6 C – 33 procent głosów
Frekwencja szkoły wyniosła 66 procent.
Ufamy, jako Grono Pedagogiczne, że Wasz wybór był przemyślany i zaowocuje licznymi pomysłami
członków samorządu, które uatrakcyjnią pobyt w szkole.
Opiekunowie samorządu uczniowskiego
Pan Rafał Świetliński
Pani Justyna Wanat – Tenerowicz

WYBORY SZKOLNE 2019
Jak co roku na przełomie września i października odbyły się wybory do samorządu. Już kilka
tygodni po rozpoczęciu roku szkolnego na korytarzach pojawiły się plakaty z planami
wyborczymi osób startujących w wyborach. Pomysły były najróżniejsze. Od wznowienia
„szczęśliwego numerka” po zawody gamingowe. 26 września odbyła się debata dla klas 4-8
w trakcie, której każdy mógł zadać pytanie dotyczące pomysłów kandydujących.
Na członka samorządu mogły startować osoby, które w ubiegłym roku zdobyły zachowanie
bardzo dobre lub celujące a ich plany wyborcze zostały zatwierdzone przez opiekunów
samorządu. W celu zagłosowania na jednego z kandydatów trzeba było przynieść ze sobą
legitymację, którą okazywało się osobie rozdającej karty do głosowania.
W tym roku urząd w samorządzie sprawują:
 Wawrzyn kl. 8a (przewodniczący)
 Sophia kl. 6a (wice-przewodnicząca)
 Klementyna kl. 6a (koordynatorka)
 Janek kl. 8b (sekretarz)
W imieniu szkoły dziękuję również Pani Justynie Wanat Terenowicz i Panu Rafałowi
Swietlińskiemu za poświęcenie swojego czasu na zorganizowanie i poprowadzenie wyborów,
a wszystkim jego uczestnikom gratuluję dostania się do samorządu!
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Maria Baniak, kl. 8a

Indywidualne biegi przełajowe
17 września na terenie Dolinki Służewieckiej odbyły się Mistrzostwa Mokotowa w indywidualnych biegach
przełajowych. Na zawody te pojechała liczna grupa reprezentantów naszej szkoły. Rywalizacji towarzyszyły,
jak co roku, duże emocje.
Była piękna, słoneczna pogoda.
Nasi biegacze dzielnie się spisali, zajęli wiele czołowych miejsc. W klasyfikacji szkół w kategorii
młodzież(rocznik 2005\2006) nasi uczniowie zajęli 1. miejsce!
Byliśmy najlepsi w stawce 30 mokotowskich szkół!
W punktacji w kategorii dzieci (rocznik 2007\2008) nasza reprezentacja zajęła 4. miejsce w wśród 25
startujących drużyn!
Miejsca w pierwszej dziesiątce zajęli:
Rocznik 2008
chłopcy
3. miejsce Fryderyk Kozikowski
6. miejsce Adam Pyjor
Rocznik 2007
dziewczęta
8. miejsce Emilia Chmielewska
Rocznik 2006
dziewczęta
4. miejsce Weronika Jastrzębska
chłopcy
2. miejsce Jakub Szczepaniak
11. miejsce Maciej Mitrowski
Rocznik 2005
dziewczęta
2. miejsce Natalia Skonieczna
5. miejsce Julia Kurdziel
7. miejsce Oliwia Stankiewicz
Serdecznie gratulujemy!!!

p. K. Foks
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w szkoleniach: „Intensive English Course for Education Staff” oraz „Team leading in education”. Były to
kursy finansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu „Szkoła z dobrym Pijarem”, w którym
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25 godzin dydaktycznych. Głównym celem kursu „English for teachers” było podniesienie kompetencji
językowych nauczycieli natomiast „Team leading in education” dotyczył nowoczesnych i profesjonalnych
technik coachingu w edukacji. Oprócz pogłębiania wiedzy nasi nauczyciele uczestniczyli w różnych
aktywnościach kulturowych. Zwiedzali urokliwą Malagę, poznawali ciekawe miejsca i różne atrakcje tego
regionu, m.in.: twierdzę obronną Alcazaba i zamek Gibralfaro oraz eksplorowali smaki Andaluzji. Grupa
nauczycieli uczestniczyła również w wyprawie do pobliskiego miasteczka Mijas, położonego w górach,
z niesamowitymi widokami na Costa del Sol, którego symbolem jest - Burro Taxi, czyli ośle taksówki. Na
zakończenie obu szkoleń wszystkim uczestnikom zostały wręczone certyfikaty. To był bardzo cenny czas,
budujący nowe kompetencje oraz pogłębiający różne metody pracy z uczniami. W ramach projektu „Szkoła
z dobrym Pijarem”, w październiku dla naszych nauczycieli zostały zaplanowane kolejne wyjazdy: na
szkolenie „All Children are Special” do Sewilli i na obserwację zajęć w szkole integracyjnej w Salonikach –
do Grecji. Powodzenia!!
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Panorama Malagi z tarasu widokowego na zamku Gibralfaro – wzniesionego na górze
o wysokości 131 m n.p.m.

p. Katarzyna Kapciak
Nauczyciel wspomagający
Terapeuta SI
ZAIMEK
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,,Nadeszła jesień"

,,Dzisiaj”

Najbardziej kolorowa pora roku,
o poranku, w południe, a nawet o zmroku,
złote liście ona zawsze nam niesie.
Nadeszła jesień, nadeszła jesień.
Niezwykły pejzaż raz w roku malowany,
piękne światło słoneczne i z liści dywany,
tysiące kolorów w malowniczym lesie.
Nadeszła jesień, nadeszła jesień.
Miesiąc różańcowy nam właśnie zagościł,
a potem nadejdzie Dzień Niepodległości.
Ciekawe, co jeszcze nam ta pora przyniesie.
Nadeszła jesień, nadeszła jesień.
Oliwia Stankiewicz, kl. 8a

Ludzie są różni
Tak często jesteśmy w uczuć próżni
Strach ciągle trzymamy za rękę
Choć chcemy samotności skończyć
udrękę
Wspomnienia jak liście wywiewa wiatr
Dziwny jest ten świat
Czasami już tak blisko
Lecz trudno zauważyć jest to
wszystko
Czy bratnia dusza dzisiaj istnieje?
Zostały tylko nadzieje
A fala miłości upada
Tak jak nadzieja kiedyś umiera
Brak już ciepłych słów
Wpadły gdzieś w ciemny rów
Pozostało wierzyć, że coś się zmieni
Na razie żyć w świecie czerni i bieli

Weronika Czajkowska, kl. 8a
***
Kiedy na zewnątrz wychodzę
I powoli ogród mój obchodzę
Czuję delikatny zapach kwiatów
Przenoszę się jakby do innych światów
Słuchając delikatnego szumu liści
Nie umiem znaleźć w sobie zawiści
Patrząc na niebieskie niebo
W sercu nie brak mi niczego
Inni ludzie ciągle się gdzieś śpieszą
Z widoku wiosny się nie ucieszą
A ja, nucąc pod nosem jakąś piosenkę
Ostatni raz spojrzę na to królestwo w
kwiatach zaklęte
I znów będę czekać rok cały
Aby te piękne widoki do mnie wracały
Maria Baniak, kl.8a

,,Za co dziękuję Panu Bogu”
Boże, dziękuję Ci za,
śpiew ptaków o poranku,
letnie dni jak w garnku,
moją rodzinę,
i słodką malinę.
Za góry wysokie i niskie,
i miejsca w miarę bliskie,
morza i oceany,
które robią na brzegu "piany".
Za muzykę rozrywkową,
i zabawę wybuchową,
filmy, książki, seriale odlotowe,
i podróże przygodowe.
Karolina Dąbrowska, kl. 7a
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Julia Wojciechowska, kl. 7b

Kącik podróżniczy
Chciałabym przybliżyć Wam ciekawe i piękne miejsce nad polskim morzem. Są największą atrakcją
w Łebie – ruchome wydmy.
Wydmy w Słowińskim Parku Narodowym to największy w Europie pas ruchomych wydm. Prawdziwa
piaszczysta pustynia znajdująca się na wąskiej mierzei pomiędzy Morzem Bałtyckim a Jeziorem Łebsko. Wiatr
sprawia, że wydmy przemieszczają się i osiągają wysokość kilkudziesięciu metrów. Największe zmiany
w krajobrazie zachodzą jesienią i wiosną podczas sztormów na Bałtyku. Piasek przemieszcza się już przy
wietrze, który wieje z prędkością 5 metrów na sekundę.
Największą wydmą jest Łącka Góra o wysokości kilkudziesięciu (ponad czterdziestu) metrów. Trudno określić
to dokładnie, gdyż jej wysokość podlega ciągłym zmianom. Ze szczytu Łąckiej Góry roztacza się niesamowity
widok, który sprawia, że możemy się poczuć jak na prawdziwej pustyni. Wydmy Łeba i znajdujące się na jej
obszarze ruchome piaski tworzą przepiękny pustynny krajobraz, unikatowy w Europie, zwany często polską
Saharą. Przemieszczają się pod wpływem wiatru, który przesypuje ziarenka piasku przez szczyt wydm.
Powodem przemieszczania jest brak roślinności, która w normalnych warunkach ogranicza wpływ wiatru.
Polecam Wam odwiedzić ruchome wydmy, ponieważ jest to jedno z tych miejsc, do których chce się
wracać.
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- 13 Na tropach Obrazu ,,Jezu ufam Tobie”
Obraz ,,Jezu ufam Tobie” został namalowany według projektu siostry Faustyny Kowalskiej i dzięki pomocy księdza Michała Sopoćki.
Według Dzienniczka siostry Faustyny, Jezus objawił się jej 22 lutego 1931 roku w celi płockiego klasztoru w tej właśnie postaci,
nakazał On namalować obraz i obiecał, że dusza, która będzie czciła ten obraz, nie zginie.
Autorem pierwszego obrazu był malarz Eugeniusz Kazimirowski, prace nad nim trwały od stycznia do czerwca 1934 roku. Po raz
pierwszy został pokazany wiernym w 1935 w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, czyli w dniu Święta Miłosierdzia Bożego w Ostrej
Bramie w Wilnie. Obraz nie spodobał się Faustynie, gdyż nie odpowiadał pięknu jej wizji Jezusa. Jezus miał jej wówczas
odpowiedzieć, że ,,nie w piękności farby ani pędzla jest wielkość tego obrazu, ale w łasce mojej”.
Obecnie, pierwowzór obrazu miłosierdzia Bożego znajduje się w Sanktuarium Miłosierdzia Bożego (dawnym kościele Świętej
Trójcy) w Wilnie.
Bardziej znaną wersją jest obraz wykonany w 1943 roku przez Adolfa Hyłę dla Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w krakowskich
Łagiewnikach. Jego kopie opatrzone słowami "Jezu ufam Tobie" w wielu różnorodnych językach są szeroko rozpowszechnione na
całym świecie.
Ja również znalazłam go w bardzo dalekim zakątku świata, a mianowicie w Vicotrii, najmniejszej stolicy świata, stolicy Seszeli na
Oceanie Indyjskim. Na Seszelach obraz znalazłam również w malutkim kościółku na wyspie Curieuse.
Pola Krzewińska, kl. 5a
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Nie samą szkołą człowiek żyje. Może tym artykułem zachęcę innych uczniów by dzielili
się swoimi pasjami. Moją jest komentowanie imprez sportowych. Aktualnie trwa Puchar
Świata w siatkówce, a dopiero, co skończyły się mistrzostwa Europy, na których nasza
reprezentacja zdobyła brązowy medal. Jeśli przegapiliście te rozgrywki, przeczytajcie
moje podsumowanie!

MAMY BRĄZ!
Polscy siatkarze zdobyli trzeci najcenniejszy krążek Mistrzostw Europy.

FAZA GRUPOWA
Polska 3:1 Estonia (Rotterdam) (25:22, 25:27, 25:22, 25:17)
Na początku zagraliśmy kiepsko - wygraliśmy 3:1 z Estonią. Strata seta z takim rywalem
nie była zbyt dobrym prognostykiem na przyszłość. Pozytywy były dwa. Pierwszy to
świetna forma Michała Kubiaka (15 punktów i 75 procentowa skuteczność w ataku) oraz
Artura Szalpuka (23 punkty i 74 procentowa skuteczność w przyjęciu).
Polska 3:0 Holandia (Rotterdam) (25:19, 25:18, 25:19)
Po niepewnym meczu z Estonią odbiliśmy to sobie gromiąc Holandię. Świetnie zagrali:
Maciej Muzaj, Fabian Drzyzga i Wilfredo León. Ten drugi miał 5 bloków, a trzeci 4!
Odczuwalna była także lepsza forma środkowych (poprzednio Drzyzga mało do nich
rozgrywał). Bieniek w ataku zdobył 7, a Nowakowski 6 punktów.
Polska 3:0 Czechy (Rotterdam) (25:18, 25:12, 25:15)
Wraz z kolejnymi meczami Polacy się rozkręcili! Czesi nie mieli szans (oprócz krótkiego
momentu w 2 secie, gdy prowadzili 8:4). Kto ich zniszczył? Można wymieniać długo:
Bieniek – miał 5 bloków, Nowakowski i León – mieli w każdym elemencie (atak, blok,
zagrywka) co najmniej 2 punkty. Kubiak – gdy Czesi prowadzili kończył atak za atakiem.
Paweł Zatorski nie mógł zagrać na sto procent, ponieważ rywal grał za słabo...
Polska 3:0 Czarnogóra (Amsterdam) (25:10, 25:17, 25:19)
Mierzyliśmy się z kolejnym słabym rywalem (Czarnogórą), więc trener Vital Heynen
zdecydował się nieco zmienić skład. Podstawowego rozgrywającego (Drzyzgę) zmienił
Komenda. Doszło także do innych zmian. Mimo wszystko to my dyktowaliśmy warunki
ZAIMEK

- 15 -

gry. Najwięcej punktów (11) zdobył Dawid Konarski. Po tym meczu zacząłem się
zastanawiać, czy ME z 24 drużynami ma sens...
Polska 3:0 Ukraina (Amsterdam) (25:17, 25:16, 25:15)
I nadszedł ten czas. Ostatnie spotkanie fazy grupowej. Gramy z Ukrainą. Chcemy wygrać
3:0! Nie popełniliśmy rażących błędów, byliśmy po prostu lepsi. Naszymi liderami byli
Dawid Konarski i Michał Kubiak, który kończył piłki w najtrudniejszych momentach.
Ładnie zagrał też Fabian Drzyzga.

1/8 FINAŁU
Z grupy D oprócz nas przeszły dalej: Czechy, Holandia i Ukraina.
Według schematu gramy z 4 zespołem grupy B – Hiszpanią.
Polska 3:0 Hiszpania (Apeldoorn) (25:18, 25:13, 25:16)
Mówimy, że dopiero od 1/4 finału zaczynają się prawdziwe boje. Nie możemy polec na
Hiszpanii – to byłaby kompromitacja. Na boisku szalał Wilfredo León (9 punktów w ataku
+ 3 bloki + 7 asów serwisowych), przez co środkowi i Maciej Muzaj nie dostawali zbyt
dużo piłek. Drzyzdze szwankowała współpraca z Nowakowskim, ale mimo wszystko
rozegrał dobry mecz.

1/4 FINAŁU
Polska 3:0 Niemcy (Apledoorn) (25:19, 25:21, 25:18)
Trafiliśmy na Niemców. Z Niemcami w żadnej dyscyplinie nie jest łatwo. Prasa i media
opisywały to, jako pojedynek Georga Grozera z Wilfredo Leónem. Po spotkaniu okazało
się, że obaj zdobyli po 18 punktów, lecz Grozer (zresztą cała ich drużyna) namiętnie psuła
serwisy – aż 21 razy, a ogólnie popełnili 30 błędów (czyli 1 set z nawiązką za darmo).
Kolejne wyśmienite spotkanie rozegrał Fabian Drzyzga. Niemcy zatrzymali nas tylko 2
razy więc, jest za co go chwalić.
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1/2 FINAŁU
Gramy z... no właśnie – z kim... wszyscy spodziewali się, że z Rosją, która miała bez
problemu pokonać Słowenię, lecz jednak przegrała... Cieszyliśmy się. No, przynajmniej
przez chwilę, bo potem zastrajkowały linie lotnicze (przypadkiem słoweńskie), którymi
mieliśmy lecieć do Lubljany. Na szczęście Michał Kubiak skorzystał ze swoich prywatnych
kontaktów i załatwił samolot dla kadry. Kolejny przykry incydent to wulgarny wpis
rosyjskiego siatkarza – Aleksandra Spirindowa, pod adresem Michała Kubiaka (wcześniej
obrażał Karola Kłosa).
Polska 1:3 Słowenia (Lubljana) (23:25, 26:24, 22:25, 23:25)
Mimo przykrej atmosfery pozameczowej, liczyliśmy na zwycięskie starcie. Niestety.
Zaczęliśmy spotkanie od straty seta. Graliśmy chaotycznie, León ciągle musiał się mierzyć
z podwójnym blokiem, było mało piłek do środkowych. W drugim secie odpędziliśmy te
koszmary, kończąc go skutecznym blokiem Dawida Konarskiego. W trzecim i czwartym
graliśmy ze strachem w oczach, a Vital Heynen zdawał się bezradny. Michał Kubiak
przejął kontrolę i próbował odwrócić losy meczu, lecz sam popełnił kilka błędów i psuł
zagrywkę. Zabrakło nam w tym meczu zdecydowania zawodników i trenera. Byliśmy
wyraźnie zmęczeni ciągłym przemieszczaniem się i ilością spotkań.

MECZ O 3. MIEJSCE
To był pojedynek z Francją, która przegrała z Serbią po zaciekłym meczu 2:3. Kolejne
starcie Wilfredo Leóna – tym razem z Eavinem N'Gapethem. To jedni z najlepszych
siatkarzy świata. Najtrudniej było w pierwszym secie bo wygraliśmy go z trudem 26:24.
Później szło łatwiej. Lepszy mecz rozegrał też nasz czołowy rozgrywający, który w
połfinale nie wystawił ani jednej piłki Piotrowi Nowakowskiemu. Wilfredo León z 30
ataków skończył 17, często przełamując podwójny, a nawet potrójny blok. Bardzo dobrze
zagrał Michał Kubiak. To wystarczyło do zwycięstwa!

MAMY BRĄZ!
Gwiazda reprezentacji Polski to bez wątpienia Wilfredo León. Pochodzący z Kuby
przyjmujący dopiero przed samymi mistrzostwami dołączył do polskiej ekipy, a jest jej
niesamowitym wzmocnieniem. Wystarczy popatrzeć jak ten człowiek porusza się na
boisku, aby stwierdzić, że do siatkówki został stworzony. Dorzucę do tego kilka liczb:
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- 116 - tyle punktów zdobył Wilfredo León w całym turnieju (co oznacza 5,04 punkta na
set)
- 17 – tyle asów serwisowych zanotował na swoim koncie
- 14 – ilość bloków, którymi zatrzymał ataki rywali
- 85 – liczba skutecznych ataków
Jeśli artykuł Wam się spodobał, chętnie opiszę kolejne występy polskich sportowców.
Czekam na Wasze wrażenia!

Autor: Jan Wawryło, kl. 6b

Czy wiesz, że:
- w aragońskim klasztorze cystersów Monasterio de Piedra prawdopodobnie wyprodukowano pierwszą
w Europie tabliczkę czekolady. Przyczynił się do tego brat Fray Jerónimo de Aguilar, który wraz z Hernánem
Cortésem wyruszył na podbój Meksyku, gdzie miał okazję poznać ziarna kakaowca i wyrabiane z nich przez
tubylców przysmaki. Nasiona oraz receptury przywiózł do Hiszpanii. W 1534 r. mnisi wyprodukowali
czekoladę, z której do dziś słyną tutejsi cystersi – marka La Trapa jest wciąż bardzo ceniona na Półwyspie
Iberyjskim.
- piwo jest uznawane za najstarszy napój alkoholowy, o czym świadczą odnalezione przez archeologów
mezopotamskie i egipskie zapiski, jednak dopiero w średniowieczu dokonała się rewolucja w produkcji piwa,
gdy za klasztornymi murami zakonnicy zaczęli dodawać w trakcie warzenia chmiel. Z wytwarzania złocistego
napoju słynęli zwłaszcza franciszkanie i trapiści, choć w zachodniej Europie niemal każde opactwo posiadało
swój browar.
- ciastka kryjące w sobie słodką masę budyniową z żółtek, mleka, skórki cytrynowej i wanilii, spożywane
jeszcze na ciepło, po posypaniu cukrem pudrem oraz cynamonem, to bez wątpienia najbardziej znane
portugalskie łakocie. Oryginalne babeczki Pasteis de Belem można jednak kupić tylko w Lizbonie, w cukierni
zlokalizowanej w sąsiedztwie dawnego klasztoru hieronimirów w dzielnicy Belem, gdzie narodziła się
receptura tego smakołyku.
Informacje zebrała i opatrzyła rysunkiem: Iga Krzewińska, kl. 5b
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ODP. Kiedy wrzesień, to już jesień, wtedy jabłek pełna

kieszeń.
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Zofia Szulc, kl. 8a
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Takie widoki tylko z okna naszej nowej szkoły…
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