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Czas w żyCiu 
ludzkim

PrzePis Na fraNCuskie 
CiasteCzka

Paderewski  
w ParlameNCie 
euroPejskim

PoPek Nad głową PudziaNa? 

PaderBuzz

to się w głowie  
Nie mieśCi...



WydaWca: Międzynarodowe Szkoły Paderewski, 20 - 853 Lublin, ul. Symfoniczna 1, tel. 81 740 75 43,
fax 81 441 99 36, e-mail: liceum@paderewski.lublin.pl 

www.paderewski.lublin.pl 
www.facebook.com/msPaderewski

Witamy w najnowszym numerze gazetki PaderBuzz, przygotowanym przez 
wspaniałą klasę 1A. Zaczął się nowy rok, a wraz z nim wiele  niezapomnianych 
wrażeń. Wiosna nadchodzi, wszystko zaczyna się wybudzać po zimowym śnie, 
dlatego i my pragniemy pobudzić naszą gazetkę i poinformować Was o tym, co 
dzieje się w naszej szkole i nie tylko. Po przeczytaniu naszej gazetki być może 
zmienicie swoje spojrzenie na świat, zaczerpniecie wiele nowych pomysłów 
i poszerzycie swoje horyzonty. A teraz niesamowite rozdziały i coś o każdym 
z nich:

1.  „kącik nicości’’- to miejsce gdzie można znaleźć cząstkę każdego z nas. 
Będziemy tu poruszać tematy, które każdy z nas uważa za niewłaściwe do 
powiedzenia na głos i przez to tłumi je w sobie. 

2.  „Piórem po papierze”- cos dla prawdziwych romantyków i ludzi żyjących 
pełnią życia. Tutaj znajdziecie prace autorstwa naszych uczniów.

3.  „z gara i pieca”- czasami chciałbyś zjeść coś dobrego ale jesteś w tym 
beznadziejny? Pomożemy ci! Z nami wyjdzie ci każde danie, dzięki czemu  i Ty 
i my będziemy zadowoleni.

4.   „zwolnieni z wf-u” – czyli wszystko o sporcie i najnowszych wydarzeniach, 
które odbyły  się w ostatnim czasie na całym świecie.

5.   „się dzieje w Paderewskim” – czyli trochę ploteczek o życiu każdego z nas, 
nasze dumy, wojaże i najnowsze wiadomości.

6.  „Co w nauce piszczy” - nauka szeroko rozumiana i związane z nią najnowsze 
ciekawostki, które zachęcą każdego z was. 

7.  „o człowieku…”- zbiór różnych informacji na temat naszego organizmu 
i zachodzące w nim reakcje, coś dla zainteresowanych naszym organizmem 
i życiem. 

Pozdrawiamy,
Ekipa PaderBuzz

www.paderewski.lublin.pl
www.facebook.com/MSPaderewski


Czas  
w żyCiu 
ludzkim 

kąCik NiCośCi

Aut. Agata Leonowicz,  
Kamila Międlar,  

Weronika Kremeś
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krzyk. Beztroski śmiech. Cisza. 
Płacz. dźwięk dzwoniących telefonów. 
rozmowy przeprowadzone w pośpiechu. 
muzyka grająca nieco głośniej niż 
zazwyczaj. delikatny odgłos kojarzący 
się z podkręcaniem aparatu słuchowego. 
tykające wskazówki zegara. żałobny 
śpiew. ostatnie trzaśnięcie zamykającej się 
drewnianej skrzyni.

Każdy z tych życiowych procesów trwa nawet 
w chwili, gdy to czytasz.
Jeden dzień to 24 godziny, jedna godzina trwa 
60 minut, a każda z minut składa się z bardzo 
niepozornych 60 sekund.
Sekunda - taka krótka i ponoć nic nieznacząca 
część ludzkiego życia, 
a jednak to w ciągu jednej sekundy pojawia się 
krzyk rodzącego się dziecka, 
w tak krótkiej chwili człowiek jest w stanie 
wywołać uśmiech na twarzy drugiej osoby, 
podczas jednej z sekund młoda 
zdezorientowana dziewczyna zaczyna szlochać,
wskazówki zegara przemieszczają się co 
sekundę ku bliżej nieokreślonemu terminowi 
zguby człowieczeństwa, a śmierć zamyka oczy 
w trakcie ostatniej z ludzkich sekund.
To wszystko nie ma znaczenia, prawda? To 
przecież tylko jedna sekunda.
Lecz życie to zbiór takich procesów, tych złych 
i dobrych -
wielki zbiór sekund wyrażony w latach.
Nim się obejrzysz niemowlęcy krzyk zmieni się 
w dźwięk zamykanej skrzyni
dlatego patrz przed siebie, nie odwracaj się 
zbyt często, żyj pełnią życia.
Nie warto marnować czasu, przecież nigdy nie 
wiadomo ile nam go zostało. 

 ~K

Czas płynie nieubłaganie szybko, pozostawiając 
po sobie tylko wspomnienia i to od nas zależy 
czy będą to wspomnienia dobre czy złe. 
W dzisiejszych czasach żyjemy bardzo 
szybko często zatracając własne wartości. 
Zapominamy zatrzymać się choć na chwilę,  
by docenić tę ulotną chwilę.
Tą chwilą może być np. rozmowa z naszą 
babcią, zabawa z rodzeństwem. Na pozór 
proste czynności i nie znaczące gesty 
w rzeczywistości są istotne w życiu człowieka. 
Powinniśmy żyć tak, aby nie ranić ludzi wokół 
siebie. Postępujmy tak, aby nie żałować żadnej 
chwili naszego życia. 

~W
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Kiedyś chodziłem chodnikiem,
Którym szedł człowiek za człowiekiem.
Byłem mały.
Każdy uśmiech wydawał się być piękny,
Nawet ten szyderczy.
Bałem się jedynie starego pana, który
Miał być, naprawdę, gdy rodzice zapraszali go na kawę.
Nie widziałem go nigdy. 
Zawsze stawał za murowanym winklem.

Dziś jestem jaki jestem. 
Nie wierzę w piękny uśmiech,
Wierzę w szczere intencje.
Na chodniku coraz rzadziej,
Choć ludzi chyba tyle samo.
Widocznie na słońcu ich dusze wyparowały.
Nie ma już z kim iść na kawę,
Nawet pan zza winkla ma zbyt napięty grafik.
A ja jestem jaki jestem- urosłem.
Już całkiem nie wierzę dorosłym.

-Sebastian Zajkowski

z PersPektywy 
Czasu.
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Bobry i Papuga
W małej wiosce, tuż przy rzece,

Jeden bóbr drugiemu rzecze,

„Idzie wiosna mój kochany,

Bierzmy się za budowę tamy”.

„Zobacz jaki wiatr dziś wieje,

Poczekajmy, jeszcze nas nie zaleje.”

Minął dzień, a potem drugi,

Poszły bobry do papugi.

„Słuchaj droga przyjaciółko,

Zrób przez rzekę małe kółko,

Powiedz nam czy tam na górze,

Lód jest, czy może kałuże?

Poleciała aż do nieba,

Spełnić prośbę bobrów trzeba.

„Posłuchajcie moi mili,

Nie traćcie już ani chwili.

Woda jest już coraz bliżej,

Lód się kruszy tam już wyżej.”

Myślą bobry krótką chwilę,

Piórem po papierze

„Przecież do nas jest całą milę,

Jutro na pewno od rana,

Weźmiemy się do pracy kochana.”

I tak codziennie im się nie chciało,

Lód stopniał i borów zalało.

Z tego morał płynie taki,

Nie odciągaj bracie pracy,

Co masz zrobić jutro rano

Zrób to dzisiaj, nie zrobi się samo!

Aut. Patrycja Poniewozik
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Zapraszamy wszystkich amatorów kuchennych wariacji do kącika kulinarnego. Znajdziecie 
tu przepisy dla każdego. Zarówno proste, dla laików, jak i tych bardziej zaawansowanych 
w kuchennych pląsach.

z gara i pieca

Składniki:
• opakowanie ciasta francuskiego
• banan
• tabliczka czekolady
• 1 jajko

1. Pokrój banana w plasterki.
2.  Pokrój ciasto francuskie na kwadraty, tak 

żeby było ich parzyście i w takich samych 
rozmiarach.

3.  Na kwadracie z ciasta umieść kilka kostek 
czekolady i plasterek banana.

4.  Następnie przykryj go pustym kwadratem 
ciasta i pozaginaj rogi.

Składniki:
• ciemny makaron 
• mozzarella 
• awokado
• pomidorki koktajlowe 
• orzeszki (nie solone)
• bazylia
• sól i pieprz 
• oliwa z oliwek

5.  Roztrzep jajko i posmaruj nim każde ciasteczko.
6. Piecz około 10 min w 200 oC.
7. Smacznego!

Natalia Pituła, Gracja Bojarzyńska, Gosia Wójcik

Aut. Gracja Bojarzyńska Aut. Małgorzata Wójcik

Przepis na francuskie 
ciasteczka

Vege miska

Przepis ten jest bardzo prosty. 
Najpierw należy ugotować makaron, który powinien 
być gotowy w przeciągu 8/9 min. W trakcie 
gotowania makaronu kroimy moccarelle i awokado 
w kostkę, a pomidorki przekrajamy na pół. Kiedy 
makaron jest już gotowy odcedzamy go i wkładamy 
do miski. Następnie układamy nasze składniki na 
wierzchu, dodajemy przyprawy(sól, pieprz, zioła) i 
polewamy oliwą z oliwek. Posypujemy to wszystko 
bazylia i orzeszkami. Wykonanie tego Dania nie 
powinno zająć więcej niż 15 min.
Smacznego!
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joanna jędrzejczyk vs karolina kowalkiewicz 
- te dwie Polki stanęły do walki o pas 

mistrzyni świata w kategorii słomkowej. 
joanna to pierwsza Polka w największej 

i najbardziej prestiżowej organizacji mma na 
świecie, którą jest ufC. dotychczas obroniła 

pas już trzykrotnie. karolina to natomiast 
była mistrzyni Polski ksw w kat. do 52 kg.   

Dziewczyny stanęły do walki 13 listopada 
w Nowym Jorku podczas UFC 205 .    

Przebieg walki:       
I.  W pierwszej rundzie można było zauważyć 

mocną postawę i pewność siebie JJ.  
Karolina postawiła wysoko poprzeczkę.

II.  W drugiej rundzie szanse były wyrównane, 
pod koniec Kowalkiewicz rozbiła nos 
przeciwniczce.

III.  W trzeciej rundzie Karolina przyjęła postawę 
obronną. Natomiast JJ wyprowadzała 
mocne ciosy.

IV.  W czwartej rundzie można było zauważyć 
determinację Karoliny. Nos Joanny został 
złamany.

V.  Ostatnia runda, Joanna szła w zaparte.  
Tę walkę kończy high kick JJ.

Decyzją sędziów Joanna Jędrzejczyk wygrywa! 
Tym oto sposobem Joanna obroniła tytuł 
mistrzowski po raz 4. Mimo to Karolina nie była 
łatwą przeciwniczką.
  
W tym spotkaniu UFC 205 odbyła się również 
walka McGregor vs Eddie Alvarez o pas 
kategorii lekkiej.
McGregor- irlandzki zawodnik mieszanych sztuk 
walki. Były dwukrotny mistrz Cage Warriors 
w wadze lekkiej i piórkowej. Aktualnie mistrz 
UFC w wadze lekkiej oraz piórkowej. Znany 
z własnych technik walki oraz nietradycjonalnej 
postawie.
Eddie Alvares- amerykański zawodnik MMA. 
Dwukrotny mistrz Bellator MMA w wadze 
lekkiej oraz były mistrz UFC w wadze lekkiej.
Dla młodego Irlandczyka ta walka była 
historycznym momentem w świecie MMA. 
McGregor został pierwszym mistrzem 
w dwóch kategoriach wagowych jednocześnie. 
Znokautował Eddiego Alvareza w drugiej 
rundzie.

ufC 205
zwolnieni z wf-u
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mistrzostwa  
świata  
w kolarstwie  
w katarze
Wyścig zaczyna się w stolicy - dausze.

warunki okrutnie gorące, z lekkim wiatrem ze strony 
tornada, oraz wodą w niedomiarze, itd. Z tym zmierzyli 
się dzielni kolarze.

odległość: 260 km w 7 rundach.

Chwila przed 8.49 na starcie poza naszymi rodakami 
(Michał Kwiatkowski; Maciej Bodnar oraz Katarzyna 
Niewiadoma i Anna Plichta) ustawili się zawodnicy wagi 
ciężkiej (męska część) oraz wagi piórkowej (damska 
część). Od razu na prowadzenie wysunęła się kampania 
aktorów.

Nagle peleton zaczął przyśpieszać, miejscami zawodnicy 
jechali aż 70 km/h i zaczęli skracać dystans do grupy 
uciekającej. Ależ to była jazda! Prowadzi grupka trzech 
Słowaków. Nasz Maciej jedzie na czele karawany 
Polaków i doskonale motywuje współzawodników.

Po wyjeździe z rundy pozostała dwójka naszych, 
mianowicie:  Bodnar i Wiśniowski. Z kolei na 2 rundy 
przed końcem pozostaje już tylko jeden reprezentant 
Polski - Maciej Bodnar i 53 innych zawodników.

W sprincie pozostało dziesięciu. Zasłużenie wygrał 
Peter Sagan, wyprzedzając Marka Cavendisha i Toma 
Bonnena.
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PoPek Nad 
głową 
PudziaNa? 

Polskie skoki 
Na Najwyższym 
Poziomie.

Paweł Rak, znany szerszej publiczności jako Popek, po ośmioletniej przerwie 
wraca do KSW. „Wokalista” jakże „zacnej” grupy hiphopowej Gang Albanii  
po raz kolejny wykazuje się kontrowersyjnością i zamierza stoczyć walkę - 
walkę nie byle jaką - walkę z wieloletnim idolem tłumów i obiektem westchnień 
pań zarówno młodych jak i starszych, walkę z legendą walk mieszanych, 
walkę z jednym z najbardziej utytułowanych strongmanów, walkę z… Dobra, 
wystarczy tych epitetów. Jak każdy dobrze wie, w grudniu Popek stoczy walkę 
z Mariuszem Pudzianowskim.

Każdemu w naszym pokoleniu bardziej lub mniej znana jest postać Popka..  
 Nie oszukujmy się, aktualnie inaczej się nie da. W związku z tym, na pewno 
sami wiecie, jak bardzo drażliwym tematem jest jego dość ciężki i silny 
charakter. To, jak emanuje pewnością siebie jest ewidentnie widoczne  
na każdej konferencji prasowej, wywiadach itp. Jest on pewien, że „rozniesie” 
Mariusza jeszcze w pierwszej rundzie. Życzcie mu powodzenia w jego 
zamiarach, bo na pewno mu się ono przyda! Myślę, że Pudzian podejdzie  
do tego ze spokojem i nie da się tak łatwo „świeżakowi”! Ale być może się mylę 
i Popek niczym w klubie go go znajdzie się nad głową przeciwnika. 

KSW 37 bez wątpienia stało się najważniejszym wydarzeniem sportowym 
w Polsce w ostatnim czasie. Żadna inna gala nie cieszyła się aż takim 
zainteresowaniem. Ale powodem tego jest właśnie walka tych dwóch 
gentelmanów (o ile można tak nazwać, lubiącego afery i zamieszanie,  
Popka :D). Wszystkie inne starcia zostały totalnie zsunięte na drugi plan,  
a to jedno budzi mnóstwo konfliktów i kontrowersji, zwłaszcza w internecie. 
Każdy kto choć trochę interesuje się sportem, na pewno wie co mam 
na myśli. Cały współczesny, wirtualny świat podzielił się na dwa fronty- 
zwolenników Popka i osób stojących murem za Pudzianem. Nie da się 
ukryć faktu, że do tej pierwszej grupy w większości należą młodociani fani 
twórczości, aktualnie chyba najpopularniejszego, polskiego rapera. Wszystkie 
portale społecznościowe zasypywane są toną obraźliwych komentarzy 
w stronę Mariusza i jego fanów. Ale, no ludzie... Czy to ma jakiś większy sens? 
Szanujmy się nawzajem! Trzymajcie cicho kciuki za swoich faworytów, a o tym 
kto wygra zadecyduje klatka.

Polacy na światowych skoczniach spisują się fantastycznie. Pełen materiał 
podsumowujący tę dyscyplinę sportową w kolejnym numerze.

„P
ad

er
B

uz
z”

 n
r 

0
1
/

0
4
/

2
0
1
7

10



grand Prix  
sezonu f1
w Abu Zabi
warunki: cieplutko, małe zachmurzenie.
tor: Yas Marina Circuit
Pierwsze grand Prix: 2009
długość toru: 5.554 km
liczba okrążeń: 55
Najdłuższa prosta: 1.173 km
Całkowity dystans wyścigu: 305.355 km

 Godzina 17.00. Zawodnicy ustawiają się na 
stracie. Nagle słychać przeraźliwy ryk kilkudziesięciu 
niesamowitych aut, o wdzięcznych nazwach F1. 
Wystartowali. Już na siódmym okrążeniu Lewis Hamilton 
zajechał do boksu. W tym samym momencie Jenson 
Button zaalarmował problemy z kierownicą, przez co nie 
mógł ukończyć wyścigu. 

Rozkręciła się bitwa o 4 miejsce między Kimi Raikkonen, 
Daniel Ricciardo i Sebastianem Vettel. NA 28 kółku 
do boksów zajechali Lewis Hamilton i Nico Rosberg. 
Niestety doszło do kolizji Estebana Ocona z Felipe 
Nasrem, a chwilę później Carlosowi Sainzalowi zepsuła 
się skrzynia biegów, przez co wszyscy trzej zakończyli 
wyścig.

Sebastian Vettel  prowadził od samego początku,  
ale po zjechaniu na wymianę kół w 38 okrążeniu stracił 
tę pozycję i wszedł na 6-te miejsce, jednocześnie oddając 
pierwszyznę Lewisowi Hamiltonowi.

Na 46-tym okrążeniu miała miejsce walka o 4 miejsce 
między Sebastianem Vettelem i Danielem Ricciardem, 
którą wygrał Vettel.

Gdy tylko Vettel dojechał do 50 kółka wyprzedził  Maksa 
Verstappena.

Do końca nie zmieniły miejsca na podium, a zajeli je: 
Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Sebastian Vettel. Mimo 
to, dzięki przewadze w punktach, mistrzostwo osiągnął 
Nico Rosberg. 

Rymek
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Relacja z Harasiuków  
https://paderewski.lublin.pl/gimnazjum/pl/news/
zielona-szkola-harasiuki-2016

zielona szkoła 
w Bukowinie 
tatarzańskiej 
i Harasiukach

Paderewski w danii

Taki wspomnień czar…. Jak co roku Gimnazjum 
i Liceum Paderewski przedłuża sobie wakacje. 
Tydzień w górach to czas na integrację i  przygodę.

Nasze wspaniałe uczennice z liceum, a dokładniej: 
Wiktoria Wrzyszcz, Agata Drwal, Martyna 
Łukasiewicz, Urszula Kolińska i Aleksandra 
Kośmider  pojechały do Danii, by pracować  
nad sztuką teatralną w ramach projektu 
Erasmus+… co się tam zdarzyło? Jak poszło 
naszym licealistkom? O to musicie się sami 
zapytać ale z relacji osób uczestniczących w tym 
przedsięwzięciu możecie być pewni że nikt nie żałuje 
tego wyjazdu.

Relacje Liceum Paderewski z gór na naszym fb.

w kraju i za graNiCą  
– Nasze wojaże

się dzieje w Paderewskim
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https://paderewski.lublin.pl/gimnazjum/pl/news/
sukces-macka-w-public-speaking-contest-2016

sukcesy w Public 
speaking Contest 

2016

Mowa oczywiście o Finale Ogólnopolskiego Konkursu 
Krasomówczego.
1 miejsce w Finale dla Szkół Ponadgimnazjalnych – Olesya Poluyko
2 miejsce w Finale dla Szkół Gimnazjalnych – Maciek Maj

sukCesy, wystęPy  
–  geNeralNie Nasze 

dumy szkolNe
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Więcej informacji znajdziecie na stronie UDS:  
http://www.uds-taniec.pl/2016/10/ 
3-x-mistrz-swiata-dla-udsu/

Zapraszamy na niesamowite video z tego wyjazdu:  
https://www.youtube.com/watch?v=2gkcvtuoo1e

maja kalbarczyk 
mistrzem prozy!

mistrzynie świata 
mamy, a co!

akademos  
podbija wiedeń

Jedyną nagrodę w kategorii prozy w konkursie 
„Klasztor w sercu miasta” dla uczniów szkół 
lubelskich pod patronatem honorowym Lubelskiego 
Kuratora Oświaty i Prezydenta Miasta Lublin 
zdobyła maja kalbarczyk. gratulacje!

Podczas Mistrzostw Świata IDO World Hip Hop 
Electric Boogie and Break Dance Championships 
2016, uczennice gimnazjum Paderewski klasy 2x, 
maja wielgus i martyna wojciechowska wraz 
ze swoją grupą UDS JUNIOR obroniły tytuł Mistrza 
Świata w Hip Hop’ie (kategoria – Formations 
Juniors). Brawo!

Chóry międzynarodowych szkół Paderewski, 
młodszy i starszy, wyruszyły za granicę! I kolejny 
raz wybrali się na festiwal muzyczny Musik Reisen 
Faszination. 
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http://www.uds-taniec.pl/2016/10/
3-x-mistrz-swiata-dla-udsu/
https://www.youtube.com/watch?v=2GKcvTUOo1E


Paderewski w Parlamencie 
Europejskim
W Krakowie odbyła się polska sesja selekcyjna Europejskiego 
Parlamentu Młodzieży. Nie mogło nas tam zabraknąć! Gabrysia, 
Michał, Marcel i Mikołaj dzielnie reprezentowali liceum Paderewski. 
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Fragment występu naszych uczniów do 
zobaczenia tutaj: https://www.youtube.com/
watch?v=HX3npysroXw&feature=youtu.be

złotka nasze 
rozśpiewane
Kolejne trofeum zdobyte przez Akademos - chór naszej szkoły. Tym razem 
podczas ogólnopolskiego konkursu Chórów Cantantes lublinensis, 
gdzie poziom był niewyobrażalnie wysoki.

sukcesy oliwii
Uczennica klasy 2m oliwia Polak została zwyciężczynią V Międzynarodowego 
Konkursu „Wiktoria 2016″ poświęconego twórczości Anny German!!!

oliwia Polak stanęła również do II i III etapu XXVII Ogólnopolskiego Przeglądu 
Piosenki Licealisty „WYBRYK” we Wrocławiu. Zaśpiewała m.in. ” Zdumienie” do 
przepięknego akompaniamentu oliwii weiner – również uczennicy naszego liceum.
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https://www.youtube.com/watch?v=HX3npySroXw&feature=youtu.be


koncert jubileuszowy, w którym wzięło udział 29 chórów 
z województwa lubelskiego, co dało ponad 800 chórzystów na jednej 
scenie. Można było usłyszeć przegląd muzyki chóralnej od klasyki 
poprzez piosenki dziecięce, musicalowe i filmowe, utwory lubelskich 
kompozytorów, kończąc na przepięknych polskich kolędach. 

Obejrzyjcie foto i videorelację:  
https://paderewski.lublin.pl/gimnazjum/pl/news/
jubileusz-10-lecia-spiewajacej-polski-relacja-video

julia smalgren  
artystka, plastyk
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julia smalgren zajęła III miejsce w  IV kategorii wiekowej – uczniowie gimnazjum 
i szkół ponadgimnazjalnych podczas III Wojewódzkiego Konkursu Plastycznego 
dla Dzieci i Młodzieży „Inspiracje twórczością Kornela Makuszyńskiego” – Zamość 
2016, organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury im. Kornela Makuszyńskiego 
w Zamościu.
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https://paderewski.lublin.pl/gimnazjum/pl/news/jubileusz-10-lecia-spiewajacej-polski-relacja-video


rewizyta w 
NiemCzeCH 
w szkole 
PartNerskiej

wizyta NaszyCH 
NiemieCkiCH 
PrzyjaCiół

ze szkolnego korytarza…

julia rybicka jest autorką filmu, dzięki któremu możemy 
raz jeszcze powspominać międzynarodowy projekt, w którym 
uczestniczyli nasi uczniowie. Tym razem możemy powrócić  
do rewizyty w Oldenburgu oraz Berlinie i Hamburgu, która miała 
miejsce na przełomie maja i czerwca 2016r.

W październiku 2016 r. skromne progi naszej szkoły 
odwiedzili nasi starzy znajomi z Oldenburga wraz z opiekunami. 
W programie były wycieczki po zakątkach Lublina i Warszawy, 
zabawy integracyjne, różnego typu warsztaty, atrakcje 
sportowe. Ale niestety co miłe, ma tendencje do krótkiego 
czasu trwania. Niebawem znów się spotkamy.

Zapraszamy na nasz szkolny kanał YouTube  
https://www.youtube.com/watch?v= 
f95rfHry9_u&feature=youtu.be
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https://www.youtube.com/watch?v=
F95RFHrY9_U&feature=youtu.be


wizyta  
NaszyCH 

NiemieCkiCH 
PrzyjaCiół

W październiku 2016 r. skromne progi 
naszej szkoły odwiedzili nasi starzy znajomi 
z Oldenburga wraz z opiekunami. W programie 
były wycieczki po zakątkach Lublina i Warszawy, 
zabawy integracyjne, różnego typu warsztaty, 
atrakcje sportowe. Ale niestety co miłe, 
ma tendencje do krótkiego czasu trwania. 
Niebawem znów się spotkamy.
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Stała akcja koła bibliotecznego,  
która ma na celu propagowanie czytania książek.

Czytaj, warto!
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dzień 
Piżamy  
i dresa

Na ten dzień w Szkołach Paderewski czeka zawsze dużo 
osób. Dzień w dresach i piżamach budzi uśmiech na twarzy 
a korytarze szkolne tętnią kolorami. O ile założenie dresów 
tego dnia nie wymaga odwagi, o tyle piżamki z jednorożcem 
czy osiołkiem widać z daleka.
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dzień 
Piżamy  
i dresa

Pomagamy!

spotkanie 
świąteczne 
w Paderewskim

spotkanie  
z mariną Hulią 

Coroczne, uroczyste spotkanie przedświąteczne. Uczniowie, rodzice, grono 
pedagogiczne, pracownicy szkoły i oczywiście nasi absolwenci, wszyscy mieli 
możliwość podziwiać świąteczne pieśni w wykonaniu chóru Akademos i występ 
szkolnego teatru pod opieką p. Joanny Lewickiej. Pan dyrektor dr Adam 
Kalbarczyk podsumował dokonania uczniów w bieżącym roku szkolnym, zarówno 
edukacyjnych, jak i akcji charytatywnych oraz złożył wszystkim świąteczne 
życzenia. 

Wieczór zakończyła się składaniem życzeń, łamaniem się opłatkiem i degustacją 
przepysznych potraw z kuchni „Symfonii Smaku” i ciast naszych uczniów.

Nie bez echa pozostało nasze spotkanie 
z mariną Hulią – organizatorką szkoły 
demokratycznej na dworcu w Brześciu – Marina 
wolontariuszka, prowadzi zajęcia dla dzieci 
czeczeńskich uchodźców koczujących na dworcu 
w Brześciu. Przygotowaliśmy akcję zbiórki datków 
na zakup materiałów papierniczych  
dla dzieciaków. 

Zapraszamy na relację video z tego wydarzenia!
https://paderewski.lublin.pl/liceum/pl/news/
spotkanie-swiateczne-w-paderewskim-video

https://paderewski.lublin.pl/gimnazjum/
pl/news/spotkanie-z-marina-hulia-video
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https://paderewski.lublin.pl/liceum/pl/news/spotkanie-swiateczne-w-paderewskim-video
https://paderewski.lublin.pl/gimnazjum/pl/news/spotkanie-z-marina-hulia-video


weekeNd 
CzytaNia  

w szPitalu

Akcja „Weekendowe czytanie” 
została po raz kolejny zorganizowana 
przez koło biblioteczne. Nasi 
uczniowie z liceum wybrali się do 
Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego 
w Lublinie i w ramach wolontariatu 
czytali książki małym pacjentom.
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Międzynarodowe Szkoły Paderewski 
co roku uczestniczą w wielkiej 
akcji Szlachetna Paczka. Finałem 
akcji było doręczenie prezentów 
i satysfakcja, że można było 
komuś pomóc i zobaczyć uśmiech 
na twarzach, zwłaszcza tych 
najmłodszych.

„książka  
pod choinkę

Akcja

Członkowie kółka bibliotecznego 
zorganizowali zbiórkę książek dla naszych 

podopiecznych z USD w Lublinie. Ilość 
zebranych pozycji przekroczyła największe 
oczekiwania i ponad 250 książek zostało 

przekazanych na ręce chorych dzieci.

„Szlachetna paczka” 
w Paderewskim
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maraton 
pisania listów 
– amnesty 
international

dzień jabłka  
w Paderewskim

Co roku Paderewski dołączają do międzynarodowej akcji 
Amnesty International – maratonu pisania listów w obronie 
praw człowieka. Uczniowie naszej szkoły, nauczyciele, rodzice 
oraz mieszkańcy pobliskiej okolicy zdołali napisać kilkaset 
petycji skierowanych do reprezentantów rządów z jedenastu 
krajów, a także listów wsparcia do rodzin i ofiar represji.

Tegoroczną akcję zorganizowali uczniowie klasy 2x gimnazjum 
Paderewski wraz z wychowawcą prof. Katarzyną Dzieciuch  
a zbiórka funduszy będzie przeznaczona na wsparcie akcji  
„Studnia dla Południa” organizowanej przez PAH.
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Co w nauce piszczy

krwiodawstwo 
- koNieCzNość 
Czy iNtratNy 
BizNes

Aut. Michał Iglicki, Bartek Rudko

krew to płynna tkanka, krążąca 
w naczyniach krwionośnych dzięki czynności 
serca. Jej ilość w organizmie dorosłego 
człowieka wynosi ok. 5,0 – 5,5 litrów. składa 
się ona z płynnego osocza i komórek:

•  krwinek czerwonych (erytrocytów) – 
odpowiedzialnych za przenoszenie tlenu 
i dwutlenku węgla oraz uczestniczących 
w zachowaniu równowagi kwasowo – 
zasadowej

•  krwinek białych (leukocytów) – podstawy 
układu odpornościowego

•  krwinek płytkowych (trombocytów) – 
odgrywających ważną rolę w procesie 
krzepnięcia krwi.

od 22 do 26 listopada trwały, 
organizowane przez PCk od 1958 roku, 

dni Polskiego krwiodawstwa. również co 
roku 14 czerwca cały świat składa ukłon 
honorowym krwiodawcom, którzy dzieląc 

się swoją krwią, ratują życie innym.  
Co to jednak jest ta krew i dlaczego  

jest tak ważna?
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Osocze składa się z wody, w której 
rozpuszczone są białka, elektrolity, składniki 
odżywcze, produkty przemiany materii i in.

Wniosek jest jeden: bezwarunkowo krew daje 
życie. Nic więc dziwnego, że już w starożytności 
znajdujemy wzmianki o jej piciu, wykorzystaniu 
jako składnik leków oraz leczniczych kąpielach. 
Pierwsza udokumentowana transfuzja  miała 
miejsce już w XVII wieku, kiedy krew jagnięcia 
uratowała życie osłabionemu chłopcu. Obecnie, 
składniki krwi i produkty krwiopochodne 
należą do najczęściej stosowanych środków 
leczniczych. Ale czy słusznie?W wielu 
sytuacjach transfuzja krwi rzeczywiście ratuje 
życie. Na pewno należą do nich przypadki 
związane z różnicami antygenowymi krwi 
kobiety i płodu. Prawie każdy słyszał o konflikcie 
serologicznym, który powstaje, jeśli dziecko 
odziedziczy po ojcu antygen Rh+, a jego 
matka posiada Rh-. W takim przypadku, 
jakikolwiek przeciek krwi płodu do organizmu 
ciężarnej spowoduje wytworzenie przeciwciał 
i rozpad krwinek czerwonych dziecka. Równie 
niebezpieczne skutki wywołuje mniej znany 
konflikt płytkowy, kiedy organizm kobiety 
wytwarza przeciwciała niszczące płytki 
dziecka.  Małopłytkowość prowadzi z kolei do 
tworzenia się wybroczyn, wylewów, w tym 
do ośrodkowego układu nerwowego, często 
skutkujących śmiercią. A cały ten proces bez 
żadnych objawów do momentu tragedii.

Jakkolwiek zabieg przetaczania krwi bywa 
konieczny, to niesie on ze sobą również wiele 
niebezpieczeństw. Z ich powodu coraz więcej 
ludzi świadomie zastrzega sobie bezkrwawość 
operacji. Należą do nich zwłaszcza lekarze 
i ich rodziny, czyli znający temat od podszewki. 
Pytanie: dlaczego? Otóż transfuzja naraża 
biorcę na poważne powikłania, zaczynając od 
alergii i zakłóceń w gospodarce potasowej 
i wapniowej, poprzez wstrząsy, zakrzepy 
i niewydolność

nerek, a na zakażeniach wirusami wielu 
chorób kończąc. Wprawdzie przytaczanie 
zamiast pełnej krwi jedynie jej wyodrębnionych 
i potrzebnych w danym przypadku składników 
znacznie ograniczyło liczbę „obcych” substancji 
przenikających do organizmu pacjenta, ale 
i tak sprawa jest niepewna, zwłaszcza biorąc 
pod uwagę, że pewnych metod sprawdzania 
czystości krwi po prostu nie ma. Stosunkowo 
najbezpieczniejsza okazuje się autotransfuzja, 
czyli przetaczanie krwi wcześniej pobranej od 

samego pacjenta. Metoda ta pozwala niestety 
jedynie na zabiegi zaplanowane z dużym 
wyprzedzeniem. Alternatywę dają też środki 
niekrwiopochodne. Ich zadanie polega przede 
wszystkim na objętościowym wypełnieniu układu 
krwionośnego. Nie uzupełniają one jednak  
nośnika życiodajnego tlenu, czyli hemoglobiny. 
Norma tego składnika, wskazująca na 
konieczność transfuzji przed narkozą, wynosi 
10 g/dl. Jak się jednak okazuje, nie została 
ona poparta żadnymi badaniami. Wręcz 
przeciwnie doświadczenie pokazuje, że nawet 
przy 7g/dl pacjenci uskarżają się jedynie na 
nieznacznie gorszą wydolność. Wniosek z tego, 
że nawet przy znacznym krwawieniu, przede 
wszystkim powstaje konieczność zwiększenia 
ciśnienia krwi, co bezpośrednio wiąże się z jej 
ilością w krwiobiegu. A do tego z powodzeniem 
można użyć zwykłej soli fizjologicznej, dekstranu 
czy roztworu Ringera z mleczanem. Ponad 
to w razie dużej utraty krwi organizm włącza 
zdumiewające mechanizmy wyrównawcze, które 
pozwalają na poprawne jego funkcjonowanie 
(przy spadku poziomu krwinek czerwonych 
o połowę, ilość dostarczanego tlenu wynosiłaby 
75%, podczas gdy w spoczynku do pracy 
ciała ludzkiego zużywa się jedynie 25% jego 
zawartości).

Dlaczego więc transfuzja krwi i preparatów 
pochodnych nadal jest podstawowym  
środkiem leczniczym? Nawet w obliczy tak 
poważnych niebezpieczeństw związanych 
z jej przytaczaniem,  ciągle nawołuje się do 
honorowego czyli bezpłatnego jej oddawania. 
Otóż chociaż oficjalnie handel krwią został 
zabroniony, nadal stanowi ona łakomy kąsek dla 
spragnionych dużych zarobków. Nie na darmo 
nazywa się ją czerwonym złotem, które nawet 
przy „braku” odpłatności pozwala na obrót 
olbrzymimi kwotami.

W większości krajów oddawanie krwi jest 
darmowe, a zarabianie na niej uważane za 
niemoralne. Po pobraniu krew przewozi się 
do banku krwi, czyli instytucji zajmującej się 
jej przechowywaniem lub przetwarzaniem.  
Zanim trafi ona do pacjenta musi zostać 
przebadana i częściowo rozdzielona na 
poszczególne składniki (koncentrat krwinek 
czerwonych, osocze i płytki krwi). Dopiero 
potem korzystają z niej szpitale i potrzebujący 
pacjenci. Teoretycznie banki krwi nie prowadzą 
działalności dochodowej. A jak wygląda 
rzeczywistość?
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Banki krwi nie sprzedają, ale pobierają opłaty 
na pokrycie kosztów jej przechowywania 
i przetwarzania. Już w roku 1986 dziennikarka 
Andrea Rock opublikowała w amerykańskim 
czasopiśmie „Money”, że dawka krwi kosztuje 
bank 57,5 dolara, szpitale odkupują ją za 88 
dolarów, a pacjent za 375 do 600 dolarów. 
Obecnie sytuacja wygląda podobnie. Może za 
wyjątkiem szerszych możliwości, wynikających 
z faktu frakcjonowania krwi na poszczególna

 składniki, które oddzielnie można odsprzedać 
z dużo większym zyskiem. Szczególnie opłaca 
się handel osoczem, które można suszyć i długo 
przechowywać. Nie gardzi się również krwią 
pozyskiwaną z łożysk kobiet po porodzie, które 
zamrożone i sprzedane, służą do produkcji 
osocza i wielu leków.

I tu niemały kawałek tortu dla koncernów 
farmaceutycznych: z produkcji leków 
krwiopochodnych też można dobrze pożyć. 
Najwięcej osocza eksportują Stany Zjednoczone 
najczęściej do Japonii, której bardziej krytyczni 
obywatele sami siebie nazywają „wampirem 
świata”. Jak szacuje „The Philadelphia Inquirer” 
25% wyższych urzędników banków krwi zarabia 
rocznie powyżej 100 tysięcy dolarów, a wielu 
dwukrotnie więcej. Oczywiście nie są to zyski, 
lecz nadwyżki bilansowe.

Problem handlu pełną krwią, a szczególnie 
osoczem dotyczy całego świata. Na szczęście 
jego krytyka zatacza równie szerokie kręgi. 
Niedbalstwo i chciwość, zarówno ubogich 
dawców, ukrywających dla korzyści choroby, 
jak i pośredników w handlu, narażają tysiące 
pacjentów na śmiertelne niebezpieczeństwo 
zarażenia. Szkoda, aby tak wielki i piękny dar 
jednego człowieka dla drugiego pozostawał tak 
skażony.

DEKSTRAN
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Nasz organizm to bardzo skomplikowany mechanizm. Składa 
się z wielu sekretnych dróg, ścieżek. Niektóre nie zostały 
odkryte do dziś. Każdego dnia tysiące ludzi próbuje rozwikłać 
chociażby jedno z jego sekretów. Pomimo tego, że medycyna 
postępuje i wciąż się rozwija, do dziś pozostaje wiele  
,,zagadek”, których nie da się rozwiązać. Jednak musimy cały 
czas pamiętać trzeba o jednym - nie jesteśmy wieczni. Zawsze 
znajdzie się coś, co stanie nam na drodze do szczęścia. 
Zaczyna się od małych rzeczy takich na które często nie 
zwracamy uwagi i nie zdajemy sobie z nich sprawy, a dopiero 
później przeradza się w prawdziwy koszmar, czasami  nawet 
nie wyleczalny. W jednej chwili odbiera nam wszystko, na 
co tak ciężko pracowaliśmy. Jesteśmy tylko ludźmi. Nieraz 
miewamy gorsze dni, mylimy się, popełniamy błędy. Lecz 
nie powinniśmy nigdy się poddawać, a zawsze pozostawać 
wiernymi do końca. Bo jak to niektórzy mówią ,, … jeśli chcesz  
zobaczyć tęczę najpierw musisz uporać się z deszczem” 
, tak i my wierzmy w siebie. Nie dajmy się pokonać jakieś 
beznadziejnej chorobie lub wirusowi, który w porównania do 
nas jest niczym. 

Teraz nadszedł czas, aby zaprezentować kilka ciekawych 
przypadłości ludzkiego  ciała o których pewnie nigdy nie 
wiedzieliście, że niektórzy ludzie mogą borykać się z takimi 
chorobami lub schorzeniami. o
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Choroba 
błękitnej skóry
W latach 60-tych w Kentucky żyła liczna rodzina „niebieskich 
ludzi”. Większość z nich nie doświadczyła poważniejszych 
chorób i dożyła wieku 80 lat pomimo posiadania niebieskiej 
skóry. Przypadłość ta była przekazywana z pokolenia na 
pokolenie. Wiele osób w tym schorzeniem ma błękitną, 
indygo, śliwkową lub purpurową skórę. Ta rzadka przypadłość 
jest spowodowana anormalnością w hemoglobinie.
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Człowiek, 
który nie może 
przytyć

syndrom alicji w krainie Czarów 
(AIWS)

Perry może jeść wszystko co lubi - niezliczone ciasta, 
burgery, desery - i nie przytyje. Nie potrafi on przybrać na 
wadze z powodu dolegliwości znanej jako lipodystrofia, która 
powoduje natychmiastowe spalanie tłuszczu.

Kiedyś był pulchnym dzieckiem, ale w wieku 12 lat zrzucił cały 
tłuszcz „prawie przez noc”. Od razu próbował jeść więcej, 
aby odzyskać wagę, ale bez rezultatów. Perry, zamieszkały 
w Ilford w Essex, przeszedł przez dziesiątki testów zanim 
choroba została zdiagnozowana. Okazało się, że jego 
ciało produkuje sześć razy więcej insuliny niż normalnie. 
Doktorzy przyznają, że jego stan jest marzeniem każdego 
„odchudzacza”.

Jest to rzadkie schorzenie, kiedy chory widzi przedmioty 
w zaburzonej wielkości. Obiekty wydają się dużo mniejsze. 
Przedmiot postrzegany wydaje się znajdować bardzo daleko 
lub też ekstremalnie blisko w tym samym czasie. Pies 
lub samochód mogą być wielkości myszy. Wzrok lilipuci 
(halucynacje lilipucie) nie są spowodowane nadwyrężeniem 
wzroku, ale nadinterpretacją informacji uzyskanych od oczu 
przez mózg.

Mikropsja dotyka najczęściej dzieci w wieku 5 -10 lat 
ze schizofrenicznymi rodzicami, i objawia się podczas 
przebywania w ciemności. Może także wpływać na słuch, 
dotyk i obraz własnego ciała, odczucia kontynuują się 
nawet po zamknięciu oczu. Dodatkowymi doznaniami 
są niepewność, apraksja (brak ruchu) i agnozja (brak 
rozpoznawania).
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Holender Wim Holf, znany również jako 
Człowiek Lodu, jest człowiekiem, który pływał 
pod lodem i stał w pojemnikach wypełnionych 
lodem. Wspiął się na Mount Blanc w samych 
szortach podczas mrozu, pobił rekordy świata 
i jest chętny nowych wyzwań.

Naukowcy nie potrafią tego wytłumaczyć, 
ale 48-latek jest zdolny wytrzymać, a nawet 
rozwijać się w temperaturach fatalnych dla 
przeciętnych ludzi. Chłopiec, który nie śpi - 
pozostaje przytomny 24 godziny na dobę przez 
lata.

to się  
w głowie  
Nie mieśCi...

Rhett Lamb jest równie zwariowany jak każdy 
3-letni brzdąc, ale odróżnia go jedna rzecz: 
cierpi na rzadkie schorzenie nie pozwalające 
mu zmrużyć oka. Jest rozbudzony prawie 24 
godziny w ciągu dnia, a jego stan niepokoi 
zarówno rodziców jak i lekarzy przez lata. Obrali 
oni zmiany obserwowania jego bezsennego 
nastroju, aby stwierdzić co mu dolega.

Po kilku sprzecznych opiniach, Shannon i David 
Lamb w końcu dowiedzieli się, co jest nie tak 
z ich dzieckiem - lekarze zdiagnozowali Rhetta 
jako chorego na bardzo rzadką przypadłość 
zwaną malformacją chiari.

„Mózg jest dosłownie wciśnięty w kręgosłup. 
Kiedy następuje taka kompresja, pień mózgu 
jest uciskany i duszony, co powoduje zaburzenie 
wszystkich witalnych funkcji, takich jak kontrola 
snu, mowy, nerwów czaszkowych, układu 
krążenia i układu oddechowego”.
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kobieta,  
która

nie zapomina

a teraz trochę o tym co dzieję się 
codziennie w naszym organizmie

Jest to historia AJ, 40-letniej mężatki, która 
zapamiętuje wszystko. McGaugh oraz badacze 
UCI Larry Cahill i Elizabeth Parker studiowali 
niezwykły przypadek, w którym osoba posiada 
„niekontrolowaną, automatyczną , działającą 
bez przerwy” pamięć swojej własnej historii oraz 
niezliczonych wydarzeń publicznych.

Jeżeli przypadkowo wybierzesz datę z ostatnich 
25 lat i zapytasz ją o nią, udzieli ona zawiłych, 
potwierdzających się szczegółów na temat 
wydarzeń tamtego dnia oraz czy zdarzyło 
się wtedy coś z tematów ją interesujących. 
Zazwyczaj przypomina sobie również, jaki to był 
dzień tygodnia i jaka była pogoda.

40-letnia kobieta, której nadano kod AJ, aby 
chronić jej prywatność, jest tak niezwykła, że 
UCI wymyśliło nazwę dla jej stanu w ostatniej 
sprawie w dzienniku Neurocase - syndrom 
hipertymestyczny.

Źródlem wszystkich powyższych  
artykułów jest davidlcke.pl

• 300 milionów komórek ludzkiego ciała umiera każdej minuty
• każdego dnia człowiek traci około 100 włosów porastających głowę
•  każdy centymetr kwadratowy twojego ciała jest zamieszkały przez 

32 miliony bakterii
•  podczas kichania powietrze opuszcza nasze płuca z prędkością 

100mph czyli ok.166 km/h
•  przeciętnie człowiek podczas swojego życia wypija 4 300 litrów 

wody, jego serce uderza 37,000,000 razy w ciągu roku, a w ciągu 
przeciętnego życia 2,5 biliona razy

•  twarz potrzebuje 17 mięśni aby wyrazić uśmiech i 43 aby wyrazić 
smutek

•  kiedy kichasz wszystkie narządy przestają chwilowo pracować, 
łącznie z twoim sercem

• brwi są po to aby zatrzymywać pot (nie spływa nam do oczu)
•  kiedy kichasz wszystkie narządy przestają chwilowo pracować, 

łącznie z twoim sercem
•  impulsy nerwowe z i do mózgu poruszają się z prędkością powyżej 

280kmh
• kiedy kaszlesz, prędkość wydychanego powietrza to 100km./h.
•  podczas kichania powietrze opuszcza nasze płuca z prędkością 

100mph czyli ok.166 km / h

Źródło: http://www.ruchzacznijoddzis.cba.pl
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https://paderewski.lublin.pl/liceum/

