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Podsumowanie I półrocza  

 
Cześć Wszystkim!   

I półrocze roku szkolnego 2021/2022 skończyło się 17 stycznia,  
zatem nasza grupa dziennikarska postanowiła zrobić krótkie podsumowanie...  
 
Wrzesień:  
1 września odbyło się rozpoczęcie roku szkolnego, 2 wrzesnia natomiast 
rozpoczęliśmy naukę. Dni mijały nam na zdobywaniu wiedzy, a w tzw. międzyczasie 
wyszliśmy do kina na film Tadeusza Syki pt. “Wyszyński - zemsta czy przebaczenie”, 
obchodziliśmy Dzień Chłopaka oraz zwiedziliśmy Kraków i zamek Ogrodzieniec 
podczas klasowej wycieczki.  
 
Październik:  
W październiku obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej i świętowaliśmy razem 
z naszymi Nauczycielami.  
 
Listopad:  
1 listopada obchodziliśmy Dzień Wszystkich Świętych, 2 listopada- Dzień Zaduszny 
(w tych dniach mieliśmy wolne od zajęć dydaktycznych), 11 listopada to Narodowe 
Święto Niepodległości (również był to dzień wolny od zajęć w szkole), 30 listopada 
natomiast odbyła się dyskoteka andrzejkowa, w której uczestniczyły same 
dziewczyny. Najwyraźniej chłopcy nie mieli ochoty na wróżby...  
 
Grudzień:  
W grudniu mieliśmy Mikołajki klasowe, Wigilię, Kolędników Misyjnych, a na koniec 
nauczanie zdalne i przerwę świąteczną...  
 
Styczeń:  
Rozpoczął się Nowy Rok- 2022, nauczanie zdalne, Święto Trzech Króli, a po nim 
wróciliśmy do szkoły. Zaangażowaliśmy się także w 30. Finał WOŚP- dwie nasze 
koleżanki z klasy, Natalka Frączek i Milenka Papciak, były wolontariuszkami.  
 

W tym semestrze na pewno nie brakowało nam wrażeń, a teraz przed nami 
II półrocze i wytężona praca, aby zdobyć dobre świadectwa.  

Ale jeszcze po drodze wyczekiwane FERIE!!!   
Opracowała: Zuzanna Figiel  

 

  



Święta Bożego Narodzenia w naszej klasie... 

  

Minione Święta Bożego Narodzenia były... inne niż wszystkie.  
Klasa zmobilizowała się i udekorowała całą naszą salę! Nadało to magicznego klimatu 
zbliżających się świąt, a przede wszystkim dodało miłej i rodzinnej atmosfery.  

Na oknach wisiały girlandy i gwiazdki, na ścianach bombki, a w rogu sali stała 
pięknie oświetlona choinka. Mimo pandemii udało nam się zorganizować klasową 
wigilię. Może nie było tam pierogów, barszczu ani karpia, ale za to mogliśmy 
pałaszować pyszne pierniczki! Oczywiście, podzieliliśmy się także opłatkiem, 
składaliśmy sobie życzenia i śpiewaliśmy kolędy.   

Warto tutaj wspomnieć o Mikołajkach klasowych. Każdy z nas losował jedną 
osobę, której kupował prezent. Wszystkie zakupy włożyliśmy do świątecznych 
torebek i ustawiliśmy pod choinką. Warunkiem otrzymania prezentu było 
odgadnięcie osoby, do której on należy (z pomocą przyszły nam zagadki).   

Osobiście uważam, że to były jedne z najlepszych świąt klasowych, ponieważ 
każdy bardzo się starał, aby panowała miła, rodzinna i magiczna atmosfera.  

Milena Papciak  
 

 
 

 



Sylwester 

 

Sylwester jest to dzień poprzedzający Nowy Rok (inaczej nazywany Wigilią Nowego Roku).  
Nazwa sylwester wzięła się ze wspomnienia papieża Sylwestra I.  
Natomiast święto pożegnania starego i powitania Nowego Roku narodziło się dopiero  
na przełomie XIX i XX wieku.  

Początkowo obchodzono je tylko w bogatszych domach, stopniowo zwyczaj 
przedostawał się do życia uboższych ludzi. Na początku XX wieku pojawiły się lokalne zwyczaje 
przeżywania nocy sylwestrowych. Oto najzabawniejsze (co kraj- to obyczaj)…  
Tradycje sylwestrowe na całym świecie:  

 W Nowej Zelandii uderza się garnkami i patelniami z jak największym hałasem.  

 W Argentynie o północy wszyscy stoją na lewej nodze, aby w Nowy Rok wejść tą prawą.  

 W Danii o północy zeskakuje się z krzesła.  

 A Hiszpanie jedzą 12 winogron zgodnie z uderzeniami zegara wybijającego godzinę 24.  
 

 
Opracowała: Zuzanna Kalandyk 



Jaki będzie 2022 rok?  
Według numerologii chińskiej dwójka symbolizuje harmonijne egzystowanie przeciwieństw. 

A więc zgodę, mediację i współdziałanie. To bardzo dobra prognoza! Dlaczego? Dlatego, że 
cokolwiek burzy tę harmonię, w końcu zniknie i znów harmonia nastanie.  

Nowy Rok 2022 ma w sobie aż trzy DWÓJKI! Więc, Kochani, głowa do góry!  
 
Nowy Rok, nowe postanowienia...  

Styczeń to pierwszy miesiąc roku. Miesiąc zmian i przypływu energii do działania! To czas 
podsumowań, rozliczeń z tego, co udało nam się osiągnąć, pochylenia się nad tym, czego 
nie zrobiliśmy, gdzie popełniliśmy błędy. To również czas noworocznych postanowień.   

Do najczęstszych celów możemy zaliczyć: utratę wagi, zdrowe odżywianie, nowe hobby, 
naprawę zepsutych relacji, poprawę ocen, ograniczenie oglądania TV/przesiadywania 
przed ekranem komputera, telefonu komórkowego, itd. Jednak, jak pokazuje doświadczenie, 
większość naszych planów nie jest realizowana i często zostaje tylko w naszej głowie lub 
w szufladzie. Zmiany nie są łatwe i trudno walczyć z nawykami (np. odmówić sobie deseru 
po obiedzie czy kolejnej rundy w grze...). Codzienne rytuały sprawiają, że czujemy się stabilnie i 
bezpiecznie w naszym życiu.  

Pytanie nasuwa się samo: Czy warto podjąć wyzwanie? Oczywiście, że tak!  
Na początku trzeba zastanowić się nad tym, na czym najbardziej nam zależy. Postanowienie 
powinno być konkretne i możliwe do spełnienia. Niech to będzie jedna, dwie rzeczy, a nie kilka. 
Ważny jest umiar! Następnie warto rozdzielić główny cel na kilka mniejszych zadań.  
Co jeszcze będzie ważne?  

 MOTYWACJA – TAK 😁 (to klucz do tego, aby osiągnąć sukces).  

 INFORMOWANIE O TYM INNYCH – NIEKONIECZNIE 🤔  

(presja innych, nie zawsze jest konieczna, chyba, że są  to osoby godne zaufania, które 

pomogą  nam w realizacji celu).  

 PODPORZĄDKOWANIE CAŁEGO ŻYCIA TEMU, CO POSTANOWILIŚMY – NIE 😞  

(następuje frustracja i zniechęcenie).  

 WYTRWAŁOŚĆ – TAK 😁 

 DYSTANS – TAK 😁  

(traktujmy to postanowienie jako szansę, a nie walkę na śmierć i życie).  

Milena Papciak  

 



Karnawał w Wenecji  
Słyszysz „Rio de Janeiro” i oczami wyobraźni widzisz sunące po ulicy podesty z tancerzami 

radośnie podrygującymi do hitu Bellini? https://www.youtube.com/watch?v=HAiHEQblKeQ  
 Bardzo słusznie, bo tak właśnie wygląda karnawał w Rio i jest to jeden z najbardziej 
widowiskowych i najpopularniejszych wydarzeń na świecie.  

Niestety, to miasto znajduje się ok. 10 tyś. km od Europy, więc większość z nas może tylko 
pomarzyć, aby tam być.  

U nas, na naszym kontynencie, to właśnie Wenecja jest stolicą karnawału. W XVIII wieku 
zabawa trwała tam aż cały miesiąc. Włochom od średniowiecza przyświecało przekonanie, że „raz 

w roku można zwariować” i na czas karnawału zawieszano 
wszystkie zasady i zakazy. Dlatego uczestnicy zabaw 
zakładali maski i przebrania, by móc bezkarnie przekraczać 
ograniczenia. Jednak Napoleon Bonaparte stwierdził, 
że bale są zbyt hałaśliwe i zepsuł wenecjanom zabawę. 
W zmienionej nieco formie karnawał wrócił w 1980 roku i 
trwa przez 10 dni od niedzieli poprzedzającej tłusty 
czwartek.  

Jak wygląda dzisiaj karnawał w Wenecji? Wciąż 
maski, peruki i przebrania są nieodłącznym elementem 

balu. Plac Św. Marka jest głównym miejscem rewii 
karnawałowych kostiumów i całego widowiska. 

Uroczystość odbywa się również na mniejszym placyku 
tzw. Piazzeta. Bal otwiera pochód przebranych 
uczestników do Bazyliki Św. Marka. Stałym elementem 
uroczystości jest „lot Turka” (inaczej lot Anioła lub 
Gołębicy). Akrobata wspina się na dzwonnicę Bazyliki i 
przelatuje nad placem, rozsypując konfetti na głowy 
zgromadzonych uczestników balu. Koniec wytwornej, 
ale i szalonej maskarady ogłasza dzwon wybijający 
północ zwiastujący nadejście Środy Popielcowej.  

Opracowała: Hanna Prasoł    
 

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


Ferie zimowe  
Jak zapewne wszyscy wiemy, ferie zimowe w 2022 r. zaczynamy 14 lutego. Jest to czas 

przede wszystkim na odpoczynek. Co można wtedy robić? Już spieszymy z podpowiedzią:  

wyjść na dwór, spotkać się ze znajomymi, czytać książki,  
a jeżeli będzie śnieg- można ulepić bałwana,  
pozjeżdżać na sankach (z dala od ulic)…  
Można też zrobić coś szalonego, na co w dniach nauki po prostu nie ma czasu.  
 
Trzeba jednak pamiętać o bezpieczeństwie!  
Gdy rzucamy śnieżkami, nie celujemy komuś w głowę.  
Nie wchodzimy na zamarznięte jeziora,  
uważamy na drogi, np. zjeżdżając na sankach.  
No i w ogóle cały czas myślimy!!! i zachowujemy zdrowy rozsądek! 

Zuzanna Kalandyk 

Jak spędzić czas ferii zimowych w Rzeszowie? 4 propozycje 

1. Lodowisko https://www.resinet.pl/aktualnosci/rzeszow/lodowisko-w-parku-sybirakow-

juz-otwarte.html  

2. Kino Zorza http://www.kinozorza.pl/  

3. Podziemna trasa turystyczna https://rzeszowskiepiwnice.pl/  

4. FlyPark https://fly-park.eu/rzeszow/ 

 

 

 

 

 

 

Hanna Prasoł 

 

https://www.resinet.pl/aktualnosci/rzeszow/lodowisko-w-parku-sybirakow-juz-otwarte.html
https://www.resinet.pl/aktualnosci/rzeszow/lodowisko-w-parku-sybirakow-juz-otwarte.html
http://www.kinozorza.pl/
https://rzeszowskiepiwnice.pl/
https://fly-park.eu/rzeszow/


Takie moje małe doświadczenie czytelnicze,  
czyli nie oceniaj książki po okładce…  

Recenzja  

Kiedy wypożyczyłam tę książkę w szkolnej bibliotece, byłam bardzo ciekawa, jaką historię 
w sobie skrywa. Opis na ostatniej stronie, jak i okładka były obiecujące.  

Kiedy wróciłam do domu, od razu usiadłam przed kominkiem z kubkiem gorącej herbaty 
i zaczęłam czytać. Po kilku stronach pomyślałam, że tym razem nie trafiłam. Początek w ogóle 
do mnie nie przemówił, więc zdecydowałam się odłożyć książkę na półkę. Przeleżała tam do czasu, 
kiedy niespodziewanie stała się potrzebna... Okazało się, że moja Mama musi pilnie jechać 
do szpitala i poprosiła mnie o coś fajnego do czytania.  

Mamy całkiem nieźle zaopatrzoną biblioteczkę domową, a ja, patrząc na te wszystkie 
pozycje, nie mogłam nic wybrać. Czas naglił, więc wzięłam pierwszą książkę, która była pod ręką 
i spakowałam do torby Mamy. Była to akurat książka Mitcha Alboma pt. “Jeszcze jeden dzień”. 
Przypadek? Wtedy w ogóle o tym nie pomyślałam.  

Kiedy Mama wróciła i nabrała sił po operacji, mogłyśmy w końcu porozmawiać. Powiedziała, 
że to świetna książka i że przeczytała ją jednym tchem. Opowiedziałam jej, że próbowałam się z nią 
zmierzyć, ale bezskutecznie. Mama zachęciła mnie, abym dała tej książce jeszcze jedną szansę. Tak 
też zrobiłam, choć przyznaję - bez wielkiego entuzjazmu.  

Uwierzcie mi, że tym razem nie przerwałam. Przebrnęłam przez mało interesujący początek 
i zaczęło robić się ciekawie. Pomyślałam, że to celowy zabieg autora, aby trzymać czytelnika 
w napięciu. I chyba miałam rację!  

Główny bohater, Chic, pochodził z rozbitej rodziny. Ojciec odszedł bez pożegnania i niczym się 
nie interesował. Jego matka, Posey, robiła wszystko, by Chicowi i jego siostrze, Robercie, niczego 
nie zabrakło. Jako nastolatek buntował się i odpychał matczyną miłość. Nieraz ranił swoją mamę, 
był niemiły i niesprawiedliwy. Gdy Posey umarła, Charles miał już własną rodzinę. Ale postąpił tak, 
jak niegdyś jego własny ojciec. Porzucił żonę i córkę. Gdy po latach córka nie zaprosiła go na swój 
ślub, popadł w nałóg i depresję. Jego życie z dnia na dzień traciło sens i wybrał najgorszą 
z możliwych opcji.... Lecz zamiast umrzeć, narodził się na nowo...  

Po wypadku spotkał się ze swoją matką, by spędzić z nią jeszcze jeden dzień... Wówczas 
dowiedział wielu istotnych faktów, o których nawet nie miał pojęcia....  

To piękna, wzruszająca, głęboka, ale i trudna historia skłaniająca do przemyśleń. Jej główny 
przesłaniem jest to, abyśmy kochali, szanowali swoich bliskich, spędzali z nimi czas i umieli 
wybaczać. To bardzo cenne wartości, zwłaszcza w dzisiejszych czasach, kiedy szaleje pandemia. 
Mimo nieprzychylnego pierwszego wrażenia cieszę się, że po raz drugi po nią sięgnęłam i 
przeczytałam do końca. W obliczu choroby mojej Mamy, napiętej atmosfery w domu, oczekiwania 
i tęsknoty za Jej powrotem, na nowo ustawiłam swoją hierarchię wartości. Wiele spraw udało mi się 
przemyśleć. I to dzięki tej właśnie książce. Naprawdę warto było wyrobić sobie własne zdanie 
na temat tej pozycji.  

Kochani, zachęcam. I niech Was nie zrazi początek! Książka dostępna jest w naszej 
bibliotece!  

Milena Papciak 

Autor: Mitch Albom, tytuł: “Jeszcze jeden dzień”  



Polecane książki i filmy  
Cześć! Jak wiecie, nasza grupa dziennikarska poleca różne książki i filmy, które warto 

przeczytać lub obejrzeć. W tym wydaniu polecamy:  
Książki:  
J.K. Rowling: “Harry Potter i Kamień Filozoficzny” 

Harry, ma 11 lat i jest wychowywany przez swoje okropne wujostwo: państwo Dursley, których syn: Dudley 
ciągle znęca się nad chłopcem i wyśmiewa go przed rówieśnikami, przez co Harry nie ma zbyt wielu przyjaciół.  
W niewiarygodnych dla Pottera okolicznościach dowiaduje się, że jest czarodziejem i to nie byle jakim: albowiem to 
właśnie on pokonał Tego-Którego-Imienia-Nie-Wolno-Wymawiać i przeżył śmiercionośne zaklęcie Avada Kedavra, 
przez co nazywano go “Chłopcem, który przeżył”. Rozpoczyna naukę 
w Szkole Magii i Czarodziejstwa- Hogwarcie, gdzie poznaje przyjaciół 
na całe życie, dokonuje wielkich, a zarazem niebezpiecznych czynów, 
a nawet mierzy się z najgroźniejszym czarodziejem całego świata magii... 

Myślę, że wielu z Was obejrzało film o tym odważnym Harrym 
Potterze, ale książka ma jeszcze wiele innych wątków, które w filmie 
zostały pominięte. Lektura jest bardzo śmiesznie i ciekawie napisana, 
przez co czytanie jej to była dla mnie ogromna przyjemność. Naprawdę 
polecam przeczytać i razem z Harry’m, Ron’em i Hermiona’ą przeżyć 
niezapomniane przygody.  
 

John Flanagan: „Zwiadowcy: Ruiny Gorlanu”  
Will ma 15 lat i jest sierotą 

wychowaną w sierocińcu na Zamku 
Redmont. Chłopak, który nie zna 
nawet swojego nazwiska, a 
tożsamość jego rodziców owiana 
jest tajemnicą, wie, że chce zostać 
rycerzem (tak jak myśli) jego ojciec. Problem w tym, że do tej szkoły wybierani 
są rośli i silni chłopcy, a Will jest niski i chuderlawy. Na pomoc chłopcu, który 
nie chce zostać zesłany do pracy na roli wśród wieśniaków, przychodzi 
tajemniczy (jak wszyscy Zwiadowcy) Halt. On jako jedyny przyjmuje zwinnego i 
sprytnego chłopca na termin i... daje mu popalić. Gdy podczas corocznego Zlotu 
Zwiadowców, wybucha druga wojna z lordem Morgarath’em, Halt i jego 
uczniowie, wyruszają, aby schwytać przeraźliwe stwory... Kalkary.  

Jest to książka fantasty, której akcja rozgrywa się  
w średniowieczu, w królestwie Araulen. Bohaterowie charakteryzują się 
niecodziennym humorem, są bardzo realistyczni. Od razu się w nich  

zakochałam i przyznaję, że jest to moja ulubiona seria książek... 

Christoper Paolini: “Eragon”  
Eragon, to zwykły wiejski chłopak, który przypadkiem podczas polowania znajduje dziwny 

niebieski kamień w Kośćcu. Postanawia go sprzedać, aby pomóc finansowo wujowi, który go 
wychowuje, gdyż jego matka zaraz po jego urodzeniu odeszła. Zanim jednak postanowienie 
dochodzi do skutku, z kamienia wykluwa się... smok. Eragon postanawia utrzymać smoka  
w tajemnicy. Jednak na nieszczęście chłopaka król Alagaesii, który jest Jeźdźcem smoków, 
dowiaduje się o tym i postanawia zabić Eragona, zanim ten osiągnie wiek męski i będzie mógł mu 
zaszkodzić. W ostatniej chwili chłopcu i jego smoczycy udaje się uciec, jednak jego wuj zostaje 
zamordowany. Eragon poprzysięga zemstę na mordercach i wyrusza w niebezpieczną podróż 
przez całą Alagaesii’ę. Zostaje ostatnim Smoczym Jeźdźcem i wplątuje się w konflikt z królem i jego 
władzą. W wyprawie pomaga mu osobliwy stary bajarz Brom, który skrywa pewną tajemnicę.  

Czy Eragon’owi uda się uciec z Imperium i odnaleźć Verden’ów? Czy pomści wuja?  
Tego dowiecie się czytając.  
Przyznam, że na początku książka była trochę nudnawa, ale ostatecznie okazała się ciekawa. Bardzo spodobała 

mi się przygoda i postać Eragona, który zmienia się i staje się godny miana Jeźdźca. Polecam przeczytać i nie zrażać się 
na samym początku.  



Filmy: 
“Emotki” (2017) 

W Tekstopolis, każda emotka ma wyrażać tylko jedną emocję, lecz jedna 
z nich jest inna, bo potrafi wyrażać więcej emocji.  
I właśnie dlatego próbuje stać się normalna.  
 
“Wakacje Mikołajka” (2014) 
Z ostatnim szkolnym dzwonkiem Mikołajek pakuje walizki  
i w towarzystwie rodziców i babci wyrusza na upragnione wakacje nad morze. 
Na malowniczych plażach pensjonatu Rybitwa chłopiec szybko poznaje nowych, 
oddanych przyjaciół. Sprawy i zabawy komplikują się jednak, gdy do grona małych 

rozrabiaków dołącza pierwsza dziewczynka – małomówna Izabela. Mikołajek, jak zwykle 
wierny swojej szkolnej miłości – Jadwini, zrobi wszystko, by pozbyć się niechcianej 
towarzyszki. Wraz z przyjaciółmi zaczyna knuć kolejne, coraz śmieszniejsze i wymyślniejsze 
plany, mające zmusić Izabelę  
i jej rodziców do opuszczenia kurortu. Zanim sprawa znajdzie swój finał, pośród plaż, 
hotelów i lasów nasi bohaterowie przeżyją wakacje, których i oni, i dorośli już nigdy 
nie zapomną. 

 
 
“Dumbo” (2019) 

"Dumbo" to aktorska adaptacja ukochanej przez widzów animacji Disneya. Jest to 
poruszająca opowieść o sile rodziny i marzeń oraz o tym, jak cenną wartością może być 
odmienność.  

Właściciel podupadającego cyrku zatrudnia byłego artystę, Holta Farriera, 
do opieki nad nowonarodzonym słonikiem, wyśmiewanym z powodu ogromnych uszu. 
Kiedy jednak okazuje się, że Dumbo potrafi latać, cyrk zaczyna odnosić niezwykłe sukcesy.  

 
“Spider-Man” (2002)     
Nastoletni Peter Parker po ugryzieniu przez radioaktywnego pająka zdobywa nadludzkie 
moce. Potrafi chodzić po ścianach, jest super zwinny i bardzo umięśniony. Postanawia uszyć swój strój  
i chronić obywateli Nowego Yorku. Jednak zło nie śpi, a już na pewno nie Zielony Goblin... 

 
 
 
 
 
 
“Ania, nie Anna” (2017-2019) 
Jest to kanadyjski serial obyczajowy na podstawie lektury L.M.Montgomery “Ania z Zielonego 
Wzgórza”. Ania Shirley zostaje adoptowana przez rodzeństwo Cuthberg i jej życie całkowicie 
się zmienia. Poznaje nowych ludzi, przeżywa nowe przygody, na pewno nie jest nudno... 
 

 
Opracowała: Zuzanna Figiel 

 

 

 



A teraz coś dla ciała   

Muffiny bananowo- marchewkowe bez cukru 

Składniki: 

● 1 marchewka 

● 2 banany 

● 1 szklanka mąki tortowej typ 450 

● 1/3 szklanki oleju rzepakowego 

● 1 jajko 

● 1 łyżeczka sody 

● 2 łyżki soku z cytryny (jeśli używamy sody, musimy dodać czegoś kwaśnego) 

● cynamon 

● ziarenka wanilii lub ekstrakt waniliowy 

● masło i bułka tarta 

Sposób przygotowania: 

Rozgniatam banany widelcem i dodaję startą na tarce na dużych 

oczkach marchewkę, olej oraz jajko i wszystko w dużej misce 

razem mieszam. Następnie dodaję cynamon i ziarenka wanilii. 

W osobnej szklance łączę sok z cytryny i sodę. Na koniec do miski 

wsypuję przesianą mąkę i sodę. Mieszam, aby wszystko ładnie się 

połączyło. Konsystencja powinna być dosyć gęsta, w razie 

potrzeby dodaję więcej lub mniej mąki. Napełniam foremki 

wysmarowane masłem i bułką tartą do 3/4 wysokości i wstawiam 

do piekarnika rozgrzanego do temp. 180 °C na 30 minut. Wyjmuję 

i odstawiam do wystygnięcia. Nasze pyszne, zdrowe babeczki 

bez cukru są gotowe.  

    SMACZNEGO!                      

Opracowała: Hanna Prasoł  

 

 

 

 

 

 

 



A może czas już zacząć… 

…przygotowania do wiosny?  
Kalendarzowa wiosna zaczyna się 20 marca, a trwa do 21 czerwca. Jest to jedna 

z pór roku, która występuje w strefie klimatu umiarkowanego. Charakteryzuje się ona 
umiarkowanymi temperaturami powietrza i umiarkowaną ilością opadów. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wiosna to dobry czas na gruntowane porządki mieszkania. Mamy dużo energii, 
świeci słońce, a więc warto zabrać się za sprzątanie mieszkania. Jednak nie tylko 
standardowe odkurzanie i mycie podłóg, ale prawdziwie rewolucyjne sprzątanie 
w kuchni, łazience, pokojach i przede wszystkim w naszych szafach.  

 

Możecie to potraktować jako jeszcze jeden z pomysłów na ferie…  

 

 



Niewyjaśnione tajemnice 

Wielki Szary Człowiek z Ben MacDhui 

 

Znany w Szkocji jako Am Fear Liath Mor, Wielki Szary Człowiek z Ben MacDhui jest kryptydą, 
podobnym do Yeti czy Wielkiej Stopy. Stał się lokalną legendą w 1889 r., kiedy Profesor Norman 
Collie rzekomo spotkał go na szczycie Ben MacDhui, najwyższym w paśmie górskim Cairgorm 
Mountains. Jako że technicznie rzecz biorąc, uczony nie widział go na własne oczy, opisywał 
spotkanie tak: „Słyszałem coś innego oprócz dźwięku moich własnych kroków. Po kilku moich 
słyszałem jeden cięższy i zaraz potem drugi, tak jakby ktoś szedł za mną, ale stawiając jeden swój 
krok na trzy, cztery moje.” 

Od tamtej pory zanotowano wiele innych przypadków widywania tego stworzenia. Widmo 
Brockenu – fenomen, podczas którego cień obserwatora rzucany jest na obłoki znajdujące się 
przed nim i naprzeciwko słońca – uważany jest za przyczynę tych obserwacji, to jednak nie wyjaśnia 
dźwięku dodatkowej pary stóp.  

 

Światła Hessdalen 

 

Pierwszy przypadek obserwacji tego konkretnego fenomenu zanotowano w 1811 r. 

w dolinie Hessdalen w środkowej Norwegii. Przeprowadzono różne badania naukowe w celu 

odnalezienia źródła tych świateł, lecz nie udało się znaleźć żadnego w pełni zadowalającego 

wyjaśnienia. Wyniki badań, mających na celu obalenie niektórych zaobserwowanych przypadków, 

wskazały kilka logicznych wyjaśnień, jak reflektory samochodowe czy miraże, jednak niekoniecznie 

można w ten sposób wytłumaczyć każde takie zjawisko. 



Zaginiona kopalnia Subletta 

 

Góry Guadalupe położone są w zachodnim Texasie i południowo-wschodnim Nowym 
Meksyku. Ben Sublett, stary górnik, żyjący w XIX wieku, odnalazł tam rzekomo żyłę złota tak cenną, 
że w tydzień mógł wydobyć ilość kruszcu o wartości 10 000 dolarów. Niestety, jedynym dowodem 
na istnienie jego kopalni jest pojedyncza dziura w ziemi, niewiele większa od człowieka.  

Podjęto wiele nieskutecznych prób wydębienia od niego sekretu i próbowano nawet śledzić 
go w drodze do jego tajemnej kopalni, lecz spotykano się z dezaprobatą w postaci drugiego końca 
strzelby górnika. Nie wyjawił tajemnicy nawet swojemu młodemu synowi, radząc mu, by poszukał 
jej sam, tak jak zrobił to jego ojciec. Po dziś dzień nikt nie wie, gdzie mieści się jego kopalnia, 
a naukowcy w ogóle nie wierzą w to, że w górach Guadalupe znajdują się jakiekolwiek pokaźne żyły 
złota.  

 

Trójkąt Bermudzki 

 

5 grudnia 1945 roku eskadra amerykańskich bombowców przelatywała nad wodami Trójkąta 

Bermudzkiego. Nigdy nie doleciała do celu. Maszyny typu Grumman Avenger miały wykonać przelot 

szkoleniowy. Wzbiły się do lotu o 14.10 z bazy Fort Lauderdal. 50 minut później samoloty wykonały 

zadanie, mianowicie zrzuciły bomby na cel na rafie Hen and Chicken. Następnie jednak operatorzy 

radia z bazy Fort Lauderdal usłyszeli rozmowę między pilotami, z której wynikało, że ci stracili 

orientację w terenie. Nie mieli pojęcia, w którą stronę powinni się kierować. Urządzenia 

nawigacyjne przestały poprawnie działać, a próby połączenia się bazy z samolotami 



nie powiodły się. Piloci raz oceniali, że są jeszcze w okolicach południowej Florydy, innym razem, 

że są już nad zatoką Meksykańską. Łączność z eskadrą została definitywnie utracona po godzinie 18, 

kiedy to dowódca wydał pilotom rozkaz wodowania maszyn, by spróbować na wodzie ocenić, gdzie 

się znajdują – i tym samym przetrwać.  

Niestety, mimo tego, że bardzo szybko podjęto akcję ratunkową oraz powiadomiono inne 

samoloty i statki, nie udało się znaleźć bombowców.  

W sumie poszukiwało ich 300 jednostek na wodzie i lądzie. Lot nr 19 stanowi tajemnicę po dziś 

dzień.  

W tej historii trudno odróżnić fakty od fikcji. Stąd też rozbieżne interpretacje wydarzeń, 

a nawet dane na temat liczby zagadkowych incydentów czy rozmiarów Trójkąta Bermudzkiego. 

Niektórzy badacze umiejscawiają go pomiędzy Miami, Portoryko i Bermudami. Inni uważają, 

że obszar, w którym statki i samoloty przepadają bez wieści, rozciąga się aż do Irlandii. Nawet 

w bardziej „okrojonej” wersji ta śmiertelna pułapka na Atlantyku miałaby aż 1,2 mln kilometrów 

kwadratowych. 

Co ciekawe, w 2017 roku opublikowano statystyki, z których wynikało, że choć w rejonie 

Trójkąta Bermudzkiego rzeczywiście notowano wiele zaginięć, to jednak w wielu miejscach świata 

takich incydentów było więcej. Co więcej, kiedyś groźny Trójkąt Bermudzki ostatnimi laty przestał 

w tajemniczy sposób „zjadać” statki i samoloty. W tym samym roku towarzystwo ubezpieczeniowe 

Allianz opublikowało infografikę na temat zaginięć statków w ostatnich 10 latach. Trójkąt 

Bermudzki nie został tam w ogóle ujęty. Najniebezpieczniejsze okazały się wody Morza 

Południowochińskiego, gdzie doszło do blisko 250 takich wydarzeń. 

 

Opracowała: Zuzanna Figiel  
Informacje „Niewyjaśnionych tajemnic” pochodzą ze stron: ciekawostkihistoryczne.pl i ciekawe.org 

 

  


