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Od redakcji... 

Maj - miesiąc bardzo ważny dla maturzystów. To właśnie wtedy co roku mają 

miejsce egzaminy dojrzałości w całym kraju. Tuż po majówce, pełnej 

domowych grilli i wyjazdów ze znajomymi. Majowe Święta Narodowe, o których 

wszystkim Polakom wydaje się, że wiedzą wszystko… Sprawdźcie swoją wiedzę 

w naszym quizie! Ponadto rekomendacje książek, przepisy oraz comiesięczny 

horoskop. A także co nie co o historycznym strajku w oświacie... i jak zwykle u 

nas, pełno niespodzianek.  

Zatem do kolejnego numeru! 

Redaktor naczelna  

Karolina Słodkowska 
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Psi surfing 

Surfowanie nie należy do najprostszych dyscyplin sportu. Wymaga wspaniałej równowagi, 

zwinności i, oczywiście, umiejętności pływania. A czy widzieliście kiedyś surfującego psa? 

Okazuje się, że wcale nie jest to taki nowatorski pomysł. Na Hawajach i w Kalifornii psy 

śmigają na deskach już prawie 100 lat! Dzisiaj zawody w tej dyscyplinie odbywają się w 

ogromnej ilości nadmorskich miast, a do jednych z bardziej prestiżowych należy Loews 

Coronado Bay Resort Surf Dog 

Competition. Organizowany od 2006 

roku na plaży Imperial Beach w Kalifornii 

(od 2014 r. znany jako Unleashed by 

Petco Surf Dog Competition). Psiaki 

startują same lub ze swoimi 

właścicielami. Mają 10 minut, aby 

pokazać na co je stać w wodzie, a nie 

rzadko, także zaprezentować kreatywny 

strój. Często są ubierane w biżuterię, 

stroje kąpielowe, a nawet okulary przeciwsłoneczne. Najważniejsza podczas zawodów jest 

oczywiście dobra zabawa naszych czworonożnych przyjaciół. Warto wspomnieć również, 

że wszystkie dochody z tych szczególnych zawodów przekazywane są na cele 

dobroczynne. 

KIT- Krótkie Informacje Tekstowe 

Po przebojowym marcu, w kwietniu przyszedł czas na odpoczynek, lecz i wtedy w naszej 

szkole nie brakowało wydarzeń.  

●  Początki są słodkie, tak samo jak początek tego miesiąca. Odbył się wtedy kiermasz, 

na który swoje wypieki przynosili uczniowie i pracownicy naszej szkoły. Pieniądze ze 

sprzedaży trafiły na rzecz naszej chorej koleżanki.  

● W połowie kwietnia odbył się drugi kiermasz, z którego środki szły na ten sam cel. I 

tym razem to uczniowie byli odpowiedzialni za dostarczenie rzeczy na sprzedaż. Łącznie 

udało zebrać blisko 8tys.zł! 

● W tym czasie odbyły się również strajki nauczycieli. Chociaż wielu z nas cieszyło się 

z dodatkowego wolnego, inni obawiali się o losy egzaminów końcowych to niektórzy wtedy 

pomagali nauczycielom w ich walce. Przykładem może być „akcja kreda”, która objęła wiele 

miast. Podczas niej uczniowie chodzili ulicami i pokazywali poparcie dla sprawy. Wielu z 

nauczycieli dziękowało za poświęcenie. 



O nie, moje włosy wyglądają źle! 

Każda z Was na pewno stresowała się ważnym spotkaniem i tym, że chce wyglądać na nim 

perfekcyjnie. A tu na nosie wyskakuje wielki pryszcz, a włosy wyglądają jakbyśmy zamieniły 

się na głowy z Hagridem. Na problemy z cerą nic nie poradzę..., ale ze złą fryzurą już 

łatwiej nam się uporać! 

● Pierwsza i najważniejsza zasada to nie wprowadzać nowych kosmetyków do 

pielęgnacji tuż przed ważnym wyjściem. Wtedy lepiej postawić na dobre i sprawdzone 

odżywki, a nowości pozostawić na inny czas. 

● Zazwyczaj odradzam używanie silikonów na co dzień, ale tzw. „bomba silikonowa” 

pozwala na tymczasową poprawę wyglądu włosów. Można powiedzieć, że jest niczym 

Photoshop dla włosów. (Taką odżywką jest np. 3 Minute Miracle Reconstructor firmy 

Aussie) 

● Zabieg, po którym moje włosy zawsze wyglądają dobrze to laminacja żelatyną. 

Można do tego użyć żelatyny spożywczej, ale ja wolę galaretkę owocową, ze względu na 

ładny zapach. Łyżeczkę galaretki rozpuszczamy w dwóch łyżkach wody i dodajemy 

ulubionej, najlepiej humektantowej, odżywki. Można dodać też trochę oleju albo mąki 

ziemniaczanej, która ma wspaniały wpływ na włosy. Ze względu na barwnik zawarty w 

galaretce, kolor włosów może się delikatnie zmienić, ja tego nie zauważyłam, ale jasne 

blondynki muszą na to uważać! 

● Stylizacja na ciepło też jest dobrym, jednorazowym rozwiązaniem. Często używana 

prostownica lub lokówka niszczy włosy, ale raz na jakiś czas można pozwolić sobie na taki 

grzeszek. Gdzieś w 

Internecie 

znalazłam zdanie, 

że „to włosy są dla 

nas, a nie my dla 

włosów” i w pełni 

się z nim zgadzam. 

Ile głów, tyle 

sposobów na 

natychmiastową 

poprawę wyglądu 

włosów. A czy wy 

macie już swoją 

ulubioną metodę? ;) 



„Lęk przed samotnością" 

Zaśmiała się głośno z żartu swojej przyjaciółki, który był naprawdę kiepski. Ale wolała jej o tym nie wspominać.  

- Masz dzisiaj dobry humor - powiedział Jack, który siedział naprzeciwko śmiejącej się dziewczyny. 

- Tak, dzisiaj mam lepszy dzień - odpowiedziała wesoło, zarzucając przy tym włosami. Podczas tego ruchu zauważyła kątem oka, że jest bacznie obserwowana 

przez inną grupkę dziewczyn, siedzących przy innym stoliku. Marszczyły one brwi i obrzucały ją zdegustowanym spojrzeniem. Anna tego nie rozumiała. Robiła 

wszystko, co tylko w jej mocy, aby być lubianą. Ubierała się modnie, zawsze pomagała w razie potrzeby i utrzymywała dobry kontakt z praktycznie każdym.  

- Czemu one tak mnie nie lubią? - zapytała swoich przyjaciół, wskazując na dziewczyny subtelnym skinięciem głowy.  

Jack wymienił sugestywne spojrzenie z Kate i dopiero wtedy odpowiedział.  

- Nie wiem, czy Cię nie lubią. Po prostu krążą różne plotki. - odchrząknął. 

- Jakie plotki? - zapytała zdziwiona Anna.  

- To nie jest ważne… - wtrąciła przyjaciółka. - Dokończ swój obiad, bo lada chwila będzie dzwonek - ponagliła ją, próbując sprytnie zmienić temat.  

- Oczywiście, że jest to ważne! - obruszyła się.  

- Porozmawiamy o tym po lekcjach, okej? – zaproponowała Kate, chcąc za wszelką cenę uniknąć tej rozmowy w szkole. Wiedziała jaka jest jej przyjaciółka, 

jeżeli chodzi o ten temat.  

- To powiedz mi przynajmniej o co chodzi. Tak ogólnie. - Anna nie dawała za wygraną. Chociaż na jej ustach gościł szeroki uśmiech, wyraz jej twarzy wskazywał 

na to, że chciała kogoś rozszarpać. Kate wolała nie paść jej ofiarą.  

- O twoje relacje z innymi - wyszeptała ledwie słyszalnie. Jednak Anna doskonale wyłapała jej słowa. Momentalnie wyprostowała się na krześle, wbijając swój 

wzrok w do połowy opróżniony talerz z zupą.  

- One mnie nie lubią. Dlatego rozpowiadają jakieś plotki, prawda? - zapytała równie cicho, co jej przyjaciółka. Jack zmierzył ją zatroskanym spojrzeniem. Był 

zauroczony tą miłą brunetką o niebieskich oczach i cudownej figurze, ale bał się wchodzić z nią w jakąś głębszą relację. Bo gdyby okazało się, że to jednak 

nie jest to i chciał z nią zerwać... wiedział jak to by się kończyło.  

- Kto Cię nie lubi? - zapytał nieśmiało. 

- One. - Znowu wskazała skinieniem głowy na dziewczyny siedzące niedaleko.  

Cisza, która zapanowała przy stoliku mówiła sama za siebie.  

- Zaraz wracam - powiedziała Anna, szybko zabierając z ziemi swój szary plecak.  

- Anna, gdzie idziesz?! - krzyknęła za nią Kate, ale dziewczyna udawała, że jej nie usłyszała. Z szerokim uśmiechem na twarzy usiadła przy stoliku obgadywanych 

dziewczyn.  

- Hej. Co tam u was? - Dziewczyny zmierzyły ją zdegustowanym spojrzeniem.  

- Nawet się nie znamy - odparła jedna z nich.  

- No tak - przyznała jej rację Anna. 

- To dlaczego zachowujesz się, jakbyśmy były kumpelami od lat? Chcesz mieć kolejnych sługusów? - tym razem odezwała się inna dziewczyna.  

- O czym mówicie? - uśmiech znikł z ust dziewczyny.  

- Daj spokój. Wszyscy wiedzą, jaka jesteś. Czasem nawet na siłę chcesz, aby wszyscy Cię lubili. To męczące, a wiedz, że nigdy nie będzie tak, że będziesz mieć 

stuprocentowe poparcie - zaśmiała się jedna z nich, wbijając w Annę wzrok. - Na przykład my Cię nie lubimy, bo jesteś tak sztuczna, że widać to z odległości 

paru metrów. Więc odejdź z łaski swojej - burknęła.  

Anna szybko wstała od stołu, praktycznie wybiegając ze stołówki. Płacząc, ruszyła do łazienki, gdzie zamknęła się w jednej z kabin… 

Robiła wszystko. Była miła, uczynna, pomocna, wyglądała nawet znośnie. Co było w niej nie tak? To, że tak chorobliwie nie chciała zostać sama? Czy może to, 

że za bardzo się stara? Sama nie mogła tego wytłumaczyć. Po prostu kiedy miała wyobrazić sobie, że nie ma żadnych przyjaciół, musi sama siedzieć w ławce, 

na korytarzu, czy w domu...od razu czuła, jak ściska jej się żołądek.  

Bała się zostać sama. 

Potrzebowała masy osób dookoła siebie, aby poczuć się potrzebna. Aby nie stracić wiary w siebie i swoje możliwości.  

Może i było to głupie. Ale dla niej było to jak walka o przetrwanie. 

Walka z samym sobą. 



WEGAŃSKA ZUPA Z CIECIERZYCY 

 

SKŁADNIKI: 

❖ Ciecierzyca – 1 ½ szklanki 

❖ Olej – 3 łyżki 

❖ Cebula – 2 szt. 

❖ Czosnek – 4 ząbki 

❖ Świeży rozmaryn – 1 gałązka 

❖ Mielony kumin – ½ łyżeczki 

❖ Białe wytrawne wino – ½ szklanki 

❖ Bulion warzywny – 4 szklanki 

❖ Pieprz – do smaku 

❖ Paluszki grissini lub grzanki 

❖ Ziarna kuminu – do dekoracji 

 

 

PRZYGOTOWANIE 

Ciecierzycę zalewamy zimną wodą i zostawiamy na całą noc w osobnym garnku. Grubo 

siekaną cebulę, czosnek posiekany w plasterki i gałązkę rozmarynu wrzucamy na rozgrzany 

olej do garnka z grubym dnem. Dusimy pod przykryciem ok. 10-15 minut, aż cebula się 

zeszkli. Dodajemy wino i doprowadzamy je do wrzenia. Gdy lekko odparuje, dodajemy 

bulion, odcedzoną ciecierzycę i kumin. Mieszamy. Dusimy pod przykryciem na małym 

ogniu ok. 1-2 godzin, aż ciecierzyca zmięknie i zacznie się rozpadać. Pod koniec gotowania 

usuwamy gałązkę rozmarynu. Kiedy zupa ostygnie, blendujemy ją na gładki krem, a 

następnie rozlewamy na talerze. Można podawać z grzankami! 

 

Źródło: 

https://kuchnialidla.pl/weganska-zupa-z-ciecierzycy 

  

https://kuchnialidla.pl/weganska-zupa-z-ciecierzycy


 

SAŁATKA MAKARONOWA Z CUKINIĄ 

 

SKŁADNIKI: 

MARYNATA: 

❖ Czosnek – 2 ząbki 

❖ Sól – 1 szczypta 

❖ Pieprz – 1 szczypta 

❖ Oliwa z oliwek – 3 łyżki 

❖ Sok z 1 cytryny 

❖ Suszone oregano – ½ łyżeczki 

SAŁATKA: 

❖ Cukinia – 1 szt. 

❖ Ser Grana Padano – 50 g 

❖ Makaron bezglutenowy penne – 250 g 

❖ Sól 

❖ Oliwa z oliwek – 1 łyżka 

❖ Pomidorki koktajlowe – 250 g 

❖ Czarne oliwki – 4 łyżki 

❖ Suszone pomidory – 120 g 

❖ Liście świeżego szpinaku – 200 g 

❖ Świeżo mielony pieprz 

❖ Świeża bazylia – 20 listków 

DEKORACJA: 

❖ Ser Grana Padano – 50 g 

PRZYGOTOWANIE: 

Pierwszym krokiem jest przygotowanie marynaty. Ząbki czosnku przeciskamy przez praskę. Łączymy 

wszystkie składniki marynaty. Cukinię kroimy w plasterki o grubości ok. 1 cm. Przekładamy do miski, 

zalewamy marynatą i dokładnie mieszamy. Blachę wykładamy papierem do pieczenia i układamy plasterki 

zamarynowanej cukinii. Ser trzemy na tarce o drobnych oczkach, posypujemy nim cukinię. Wkładamy do 

piekarnika rozgrzanego do temperatury 180°C i zapiekamy przez 12 minut. Następnie gotujemy makaron 

oraz odcedzamy go. Zalewamy zimną wodą, żeby nie był kleisty. Pomidorki koktajlowe i oliwki 

przekrawamy na pół. Suszone pomidory kroimy w paski. Dodajemy składniki do makaronu wraz z umytym, 

osuszonym szpinakiem. Doprawiamy solą i pieprzem. Do sałatki dodajemy upieczone plastry cukinii oraz 

listki bazylii. Sałatkę posypujemy startym serem Grana Padano. 

 

Źródło: https://kuchnialidla.pl/salatka-makaronowa-z-cukinia 

https://kuchnialidla.pl/salatka-makaronowa-z-cukinia


Treści na odratowanie zwiędniętego mózgu 

Kiedy to piszę nie znam przyszłości. Nie wiem, co przyniesie jutro. Ile czasu potrwa strajk. Z racji 

braku zajęć szkolnych marnuję czas, oglądając coraz głupsze, powtarzalne i bezsensowne filmiki 

na youtube. Mój zaszumiały ruchomymi obrazami mózg, ma problemy ze złożeniem 

odpowiednich zdań. Nie bądźcie jak ja. Oglądajcie mądre rzeczy. Bez względu na to, czy czytając 

to wróciliście do szkoły, czy dalej, chcąc nie chcąc, cieszycie się strajkiem. Dlatego polecę Wam 

mega wartościowe kanały popularnonaukowe, dzięki którym nie będziecie żałować swojego 

czasu, spędzonego na ich oglądaniu. Przedłużam, a miał to być tylko krótki, klimatyczny wstęp w 

stylu postapokaliptycznego dziennika pokładowego. Bez odbioru. 

Kurzgesagt – In a Nutshell – nie znam rzetelniejszego źródła krótkich (od 5 do 10min), 

informacyjnych wideo-esejów na tematy naukowe, filozoficzne i społeczne. Znajdziemy tu filmiki 

na tematy takie jak czarne dziury, teoria symulacji, czym jest „coś”?, początki świadomości, czy 

nawet „Co jeśliby zrzucić słonia z wieżowca”. Całość ogląda się świetnie dzięki estetycznym 

animacjom, nastrojowej muzyce i profesjonalnym komentarzu narratora. To wszystko sprawia, że 

jesteśmy w stanie zrozumieć zagadnienia fizyki kwantowej „na chłopski rozum” i dobrze się przy 

tym bawić. 

Vsauce – kanał Michaela Stevensa, który w swoich filmach tłumaczy różne ciekawe zagadnienia, 

począwszy od matematycznych paradoksów, poprzez wywody na tematy „Dlaczego określamy 

coś uroczym”, „Dlaczego się nudzimy”, na filmach tłumaczących pierdzenie od naukowej strony 

kończąc. Najnowszą rzeczą na kanale są 2 płatne serie pt. „Mindfield”, gdzie Michael we 

współpracy z naukowcami wykonuje szalone doświadczenia odkrywające tajemnice naszego 

umysłu. Jego filmy trwają średnio 20 minut. 

It's Okay To Be Smart – stanowi jakby połączenie 2 powyższych: pod względem treści jest 

podobny do Vsauce, a zwięzły, często korzystający z animacji styl przypomina Kurzgesagt. Filmy 

trwają od 4 do 12 minut. 

Half as interesting – tutaj znajdziemy ciekawostki na temat różnych historycznych wydarzeń, 

zjawisk i różnych obowiązujących praw, takich jak prawo do zastrzeżenia danego koloru przez 

markę. Często jakaś ciekawostka, np. na temat mylnie powielanej na mapach, nieistniejącej wyspy, 

stanowi pretekst do wytłumaczenia szerszego zjawiska, w tym przypadku projektowania map. 

Filmiki zawsze trwają 5 minut. 

SciFun – polski kanał popularnonaukowy, znajdziemy tu głównie ciekawostki związane z historią 

podboju kosmosu i fizyczne eksperymenty. Szczególnie polecam jego film na temat manipulacji, 

w której uświadamia, jak bardzo jesteśmy nią otoczeni i tłumaczy działanie różnych chwytów 

erystycznych; film ma ironiczny tytuł „Krótki film o prawdzie i fałszu” ponieważ trwa prawie 2 

godziny, ale naprawdę warto go obejrzeć. Na kanale panuje różnorodność stylów, znajdziemy 

zarówno filmiki trwające po parę minut i po pół godziny. 

  



„Ostatni jednorożec” 

„Ostatni jednorożec” to najbardziej znana powieść amerykańskiego autora Petera S. Beagle’a. Być może 

jest ona lepiej znana z filmu animowanego o tym samym tytule. Chociaż dzisiaj już przez niewielu 

pamiętany, mnie osobiście bardzo kojarzy się z dzieciństwem. Gdy tylko miałam okazję go przeczytać, 

niezwłocznie to zrobiłam! 

Książka opowiada historię Jednorożca, a raczej Jednorogini, która okazuje się być ostatnią przedstawicielką 

swojego gatunku. Targana sprzecznymi emocjami decyduje się na opuszczenie swojego lasu, co nie leży 

w zwyczaju tych istot. Jej misją staje się odnalezienie braci i sióstr. Podczas swojej podróży napotyka na 

wiele przeciwności i widzi świat, którego od dawna nie było jej dane oglądać i dostrzega zmiany, jakie w 

nim zaszły od tego czasu. Szybko dowiaduje się, że inne jednorożce zostały zagonione przez Czerwonego 

Byka do zamku złego króla, ponieważ są ostatnią rzeczą, która sprawia mu radość. Naszej głównej 

bohaterce  w osiągnięciu celu pomaga Czarodziej Szmendryk i Molly Grue, którzy przyłączają się do niej 

po drodze. Następnie powieść skupia się na podróży do zamku i dalszych losach Jednorogini w dążeniu 

do uwolnienia pobratymców. Nic więcej jednak nie będę zdradzać, żeby nie zepsuć efektu zaskoczenia… 

Książka Beagle’a jest pisana dość prostym językiem, dzięki czemu jest bardzo zrozumiała. Autor natomiast 

pokusza się często o czynienie obserwacji, 

dotyczących współczesnego świata, co daje 

wiele do myślenia. Ciekawym elementem są 

również postacie. Nie są to typowi bohaterowie, 

do jakich jesteśmy przyzwyczajeni. 

Protagonistka, ze względu na to, kim jest, nie 

okazje zbyt wielu emocji i skupiona jest głównie 

na swoim celu, co po części zmienia się z 

biegiem czasu. Jej ludzcy pomocnicy mają po 

równo wad i zalet. Odważyłabym się nawet 

stwierdzić, że początkowo trudno się z nimi 

polubić, ale zyskują przy bliższym poznaniu. Ich 

relacja również nie jest standardowa, opiera się 

bardziej na wzajemnym szacunku, ponieważ 

Jednorogini nie jest zdolna do przyjaźni. 

Być może kieruje mną nostalgia, czy sentyment. 

Jednak czytanie książki było dla mnie dużą 

przyjemnością, mimo że znałam już fabułę z 

filmu. „Ostatni jednorożec” nie jest szczególnie 

długi, dlatego nie ma problemu, żeby szybko go 

przeczytać, co również jest zaletą. Powieść 

zdecydowanie wyróżnia się na tle innych książek. 

Chociażby to sprawia, że warto się z nią zapoznać, a być może też przejmiecie się losami ostatniego 

jednorożca… 

  



HOROSKOP 

Co inni w Tobie podziwiają? 

BARAN: Pewność siebie - ludzie zazdroszczą Ci, że zawsze pozostajesz sobą i nie boisz 

się tego pokazać. 

BYK: Zawziętość - jeśli raz coś sobie postanowisz, nie poddajesz się, póki nie osiągniesz 

celu. 

BLIŹNIĘTA: Otwartość - bardzo łatwo zjednujesz sobie ludzi i zawierasz nowe 

znajomości. 

RAK: Wyrozumiałość - jako uważny słuchacz, zawsze starasz się pomóc osobie w 

potrzebie, bez oceniania jej. 

LEW: Zaradność - potrafisz poradzić sobie w każdej sytuacji, nawet jeśli wydaje się bez 

wyjścia. 

PANNA: Troskliwość - dbasz o grono swych bliskich, bo ich krzywda, to także Twoja 

krzywda. 

WAGA: Spokój ducha - zawsze udaje Ci się zachować trzeźwy umysł i zdrowy rozsądek, 

nawet w trudnych chwilach. 

SKORPION: Odwaga - działasz, bo nie boisz się walczyć o coś, w co wierzysz, lub o 

swoich bliskich. 

STRZELEC: Mądrość - ludzie doceniają Twoje doświadczenie i chętnie czerpią z niego 

naukę. 

KOZIOROŻEC: Pracowitość - nie lubisz siedzieć bezczynnie, zadziwiasz wszystkich 

wokół swą produktywnością i energią. 

WODNIK: Wszechstronność - żadne zajęcie nie jest dla Ciebie straszne, ponieważ 

starasz się próbować wszystkiego jak najwięcej, by potem być obeznanym. 

RYBY: Intuicja - rzadko się mylisz i ufasz swemu wewnętrznemu głosowi, potrafisz wyczuć 

wiele sytuacji, a dzięki temu i czasami ryzykować. 

  



Quiz o symbolach i świętach narodowych 

Miesiąc maj jest dla nas, jako Polaków, bardzo istotnym okresem w ciągu roku. 

Obchodzimy wiele świąt narodowych i wspólnie pokazujemy jakimi jesteśmy patriotami. 

Czy uważasz się za patriotę? Sprawdź swoją wiedzę na temat naszego kraju właśnie w tym 

quizie! 

1. Jakie są polskie symbole narodowe? 

a) pieśni patriotyczne, język, stolica państwa 

b) flaga państwowa, godło, hymn państwowy 

c) mundur wojskowy, legendy, flaga państwowa 

2. Jak nazywa się hymn Polski? 

a) Rota 

b) Marsz Polonia 

c) Mazurek Dąbrowskiego 

3. Święto Flagi w naszym kraju obchodzimy: 

a) 1 maja 

b) 2 maja 

c) 3 maja 

4. W jakim kraju uchwalono pierwszą konstytucję w Europie? 

a) We Francji 

b) W Polsce 

c) We Włoszech 

5. Pełna nazwa naszej ojczyzny brzmi: 

a) Republika Polski 

b) Rzeczpospolita Narodowa 

c) Rzeczpospolita Polska 

 



 

 

6. Ile zwrotek ma polski hymn narodowy? 

a) 3 

b) 4 

c) 6 

7. W którą stronę zwrócony jest orzeł na godle? 

a) na wprost 

b) w lewo 

c) w prawo 

8. Kiedy obywatel może wywieszać flagę państwową? 

a) przez cały rok 

b) tylko w święta państwowe 

c) tylko w święta państwowe i kościelne 

9. W którym roku orzeł zaczął być używany jako oficjalny herb całego państwa 

polskiego? 

a) 1295 

b) 1792 

c) 1945 

10. Kiedy została wprowadzona oficjalnie flaga Polski w obecnym kształcie? 

a) 3 maja 1792 

b) 7 lutego 1831 

c) 1 sierpnia 1919 

 

ŹRÓDŁA: https://quizizz.com/admin/quiz/5730e419e6436fb4a3e733f1/symbole-narodowe-i-wita-majowe 

https://wiadomosci.onet.pl/ciekawostki/co-wiesz-o-polskich-symbolach-narodowych-quiz/g0shqt5 



CO Was chŁODZI? 

Wakacje już niejednemu zapewne zawróciły w głowie, lecz musimy na nie jeszcze trochę 

poczekać. Nie przeszkadza to jednak w lekkim „rozerwaniu się” w czasie wolnym! A jak to 

zrobić? Poniżej prezentujemy kilka propozycji, które mogą przypaść Wam do gustu.  

Maj 

16.godz.19.00 – Wielkie Postacie Bluesa. Koncert Magdy Piskorczyk w KEJA Pub. 

17.godz.17.00 – Wykład „Polscy Prezydenci – ilu ich było w naszej historii?” w Muzeum 

Tradycji Niepodległościowych w Łodzi. 

18.godz.10.00 – Warsztaty Malowania Tuszem w Warsztacie Artysty 

18.godz.12.00 – Warsztaty projektowania wnętrz  w Studiu Rysunku Kreska 

19.godz.19.00 – Koncert IC3PEAK w Hidden Event Zone 

23. (23 dni) – Mistrzostwa Świata FIFA U-20 2019 na Stadionie Widzewa Łódź 

25.godz.19.00 – 17. Bieg ulicą Piotrkowską Rossman Run  

26.godz.19.00 – Spektakl taneczny „Wyklęci” w Teatrze DOM 

30.godz.20.00 – Kabaret Ani Mru Mru w Teatrze im. Stefana Jaracza 

31.godz.20.00 – Wieczór francuski w KEJA Pub 

 

Czerwiec 

01.godz.21.00 – Koncert Zakaz Wyprzedzania w KEJA Pub 

06.godz.19.00 – Przedstawienie „Przyj dziewczyno, przyj” w Teatrze DOM 

08.godz.12.00 – Eldorado – pokaz filmowy i dyskusja w Łódzkim Domu Kultury 

13 (18 dni) – Fotofestiwal 2019 na Tymienieckiego 3 

15.godz.9.00- XXIII i XXIV Międzynarodowa Wystawa Kotów Rasowych na Hali UKS  Anilana 
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