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Witamy Was ponownie w naszej jakże ciekawej i interesującej gazetce 
PaderBuzz. W tym numerze coraz ciekawsze i gorętsze tematy ze stycznia, 
lutego i marca.  Nowe pomysły , wydarzenia i ciekawostki z życia codziennego.  
Będzie wiele się działo. Gorąco zachęcamy Was do przeczytania!  
Być może dzięki temu poszerzycie swoją widzę i  zaczerpniecie nowych, świeżych 
pomysłów. 

A teraz coś o każdym z naszych rozdziałów:  

1.  ,,Kącik nicości’’ - czyli marzenia i przemyślenia na dany temat  
każdego z nas,

2. ,,Piórem po papierze’’- wiersz autorstwa naszej uczennicy,

3. ,,Z gara i pieca’’- nowe pomysły na  smaczne i zdrowe danie,

4.  ,,Zwolnieni z wf-u’’ - relacje ze skoków narciarskich, cavaliady i zawodów  
o grach internetowych takich jak: counter strike- global offensive;  
League of legends; StarCraft 2: wings of Liberty,

5.  ,,Się dzieje w Paderewskim’’-  przegląd sukcesów i osiągnięć naszych 
uczniów , komu pomagamy i wiele innych ploteczek z naszej szkoły,

6.  ,,Co w nauce piszczy’’ - Czy na innych planetach niż Ziemia jest życie?  
Czy da się tam normalnie funkcjonować i żyć?

7.  ,,O człowieku…’’ - czyli nasze emocje i co się z nami dzieje  
w poszczególnych stanach takich jak smutek i radość.

Pozdrawiamy,
Ekipa PaderBuzz

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


CO 
jeśli…

?

KąCiK niCOśCi

Aut. Agata Leonowicz,  
Kamila Międlar,  

Weronika Kremeś

 Co jeśli marzymy o czymś od bardzo 
dawna, być może nawet od dzieciństwa?  
Może już wtedy zaplanowaliśmy sobie całą przyszłość 
krok po kroku nie mając pojęcia jak to jest być 
„dorosłym”. Żyliśmy, powtarzając wszystkim dookoła 
jakim będziemy wspaniałym lekarzem, prawnikiem, 
ogrodnikiem, kucharzem... Twierdziliśmy to dosyć 
odważnie nie mając pewności do końca o czym 
mówimy. Myśleliśmy naiwnie, że mamy rację, bo 
przecież to wszystko ma być takie łatwe, a życie 
będzie nam sprzyjało i spełnimy wszystkie swoje 
marzenia. Przecież większość filmów tak przedstawia 
rzeczywistość, więc to chyba jest prawda? A co jeśli 
obraliśmy sobie za cel coś, do czego w ogóle się nie 
nadajemy? Jeśli nasze marzenia i to, co chcielibyśmy 
robić w życiu, nawet jeśli jakimś cudem nam się uda, 
to i tak nie będziemy w tym nigdy dobrzy? A jeśli 
‚ktoś’ zaplanował dla nas inna drogę? Jeśli nasze 
życie ma polegać na czymś zupełnie innym? Jednak 
mimo wszystko brniemy w to. Ale co, jeśli postawimy 
wszystko na jedna kartę, a potem przegramy grę 
o nasze ‚jedyne’ życie? Nie będzie przecież drugiej 
szansy, prawda? Byliśmy naiwni, ale dzieci przecież 
takie są, nie można od nich wymagać, że będą 
głosiły nie wiadomo jakie prawdy o życiu. Kiedy 
jesteśmy dziećmi, mamy potrzebę bycia szczęśliwymi. 
Wierzymy we wszystko co mówią rodzice, bo przecież 
oni są od nas dłużej na ‚tym świecie’, a oni niestety 
nie mówią nam całej prawdy. Ale w sumie co się 
dziwić, przecież nie będą zaprzątać głowy małym 
dzieciom rzeczami, których i tak nie zrozumieją. 
Przez co dosyć długo żyjemy w niewiedzy. Niektórzy 
starają się dowiedzieć o świecie wcześniej od 
reszty i zaczynają prowadzić swoje małe‚ śledztwo’. 
Ci są podobno bardziej inteligentni od reszty,  

bo dużo więcej dostrzegają różnic pomiędzy  
tym co mówią rodzice od tego jak jest na 
prawdę. Niestety ta część społeczeństwa jest 
często traktowana jako zamknięte osoby, przez 
to ze zaczynają dostrzegać więcej wad świata 
niż zalet, ale nie próbują tego udowadniać, bo 
to i tak nie ma sensu. Oni mają trochę ciężej, 
bo dużo trudniej jest ich poznać bliżej, dużo 
trudniej otwierają się na ludzi, dużo trudniej 
sprawić żeby się uśmiechnęli. Reszta świata 
stara się widzieć pozytywy, stara się żyć 
chwilą, stara się nie przejmować tym co i tak 
nastąpi. Ale to nie znaczy że są głupsi, o nie! 
Oni po prostu wolą się więcej cieszyć niż smucić  
i zamartwiać. Tylko czy w tym przypadku nie 
okłamują sami siebie? ... 

A.

„P
ad

er
B

uz
z”

 n
r 

0
2
/

0
5
/

2
0
1
7

3



 „Wypadek  marzyciela” 

 „Marzenia” 
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„Wypadek marzyciela” 

Szedłem ostatnio z głową w chmurach
Uderzyłem czołem w burzę
Upadłem niżej niż kumulus płynie
I rozdarłem się krzykiem na dwie połowy

~ Sebastian Zajkowski

„Marzenia” 

Marzycie o czymś? Na pewno tak.
Marzenia są po to, by dawać cel Twojemu 
życiu. By Cię motywować do działania.
to też dzięki nim unosimy się nad ziemię 
i choć na chwilę zapominamy o codziennych 
obowiązkach i trudzie jakiego doświadczamy. 
Mówi się czasem, że niektóre marzenia są 
nierealne, racja czasem trudniej jest je osiągać, 
ale nic nie jest niemożliwe a żeby je spełnić 
musisz zakasać rękawy i zacząć działać.
„Nie daj sobie nigdy wmówić, że czegoś nie 
potrafisz. Masz jakieś marzenia, spełnij je.
Ludzie mówią, że się nie da, kiedy sami czegoś 
nie potrafią. Chcesz czegoś, to walcz i już.”
To prawda, pamiętajmy by trzymać się z dala 
od ludzi którzy tłamszą nas i nasze marzenia. 
Przecież nikt z nas nie chce usłyszeć
„I tak ci się nie uda”, „O czym ty myślisz?!”
Marzenia to najwspanialsza wartość na świecie 
i nikt nie może nam ich odebrać.
Dlatego powiedz sobie „Dam redę!” i idź je 
spełniać.Trzy filmy pokazujące jak ważne w życiu 
są marzenia oraz pasja:

- ”Choć goni nas czas” reż. Rob Reiner
- ”Billy elliot” reż. Stephen Daldry

- ”W pogoni za szczęściem” reż. Gabriele 
Muccino

~W

 „Wypadek  marzyciela” 
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„W ogrodzie świata”
Jak tu cicho, jak tu pięknie.

Śpiew słowika brzmi  ponętnie…

A zaspane dwa obłoczki,

Podkręcają słońca loczki.

Motyl barwnie koła zdobi,

No a mrówka wciąż coś robi.

Gąsienica już od rana…

Po kapuście rozbrykana.

Konik polny skoro wstał,

Piękny koncert zaraz dał.

No a zwinne, małe pszczoły,

Zapylają świat wesoły.

Cały ogród tętni życiem.

A cisza która była o świcie,

Ustąpiła swego kroku,

By w „ogrodzie świata” zatopić się o zmroku.

Piórem po papierze

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:

• 1 szklanka mąki pszennej
• 1 łyżeczka proszku do pieczenia
• 1/2 łyżeczki soli morskiej 
•   1  szklanka mleka migdałowego 

(woda też może być)
• 2 łyżeczki syropu klonowego 
• owoce (kiwi, wiśnie, banany, borówki, maliny)

Jeżeli chcesz możesz również dodać:

• 1/2 łyżeczki cynamonu 

• 1 łyżeczka ekstraktu waniliowego 

Sposób przygotowania:

1.  Wymieszaj mąkę pszenną, proszek do pieczenia, 
sól morską i cynamon (jeżeli chcesz)

2.  Dodaj mleko migdałowe i syrop klonowy, mieszaj 
dopóki będzie gotowe.

3. Zostaw ciasto na 5-10 min.

4.  Gotuj w porcjach ½ szklanki na lekko naoliwionej 
patelni na średnim ogniu.

5.  Kiedy na środku naleśnika pojawią się bąbelki 
przewróć na drugą stronę i gotuj jeszcze przez 
kilka minut. 

6. Ozdób naleśniki owocami i gotowe.

Natalia Pituła, Gracja Bojarzyńska, Gosia Wójcik

Vegańskie naleśniki  
z owocami
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Zwolnieni z wf-u

... a jak już poleciało, to leciało cały czas. 
O czym mowa? Oczywiście o punktach 
lecących na konta polskich skoczków. 
Nawet jeżeli nie interesujecie się skokami 
narciarskimi - nie uwierzę, że nie 
słyszeliście o tym co udało się „wyskakać” 
naszym reprezentantom. Możecie się 
ze mną nie zgodzić, ale według mnie 
to co zrobili w tym sezonie definitywnie 
rozgrzało Polskich kibiców do wspierania 
ich z przeróżnych miejsc.
Chyba najważniejszym osiągnięciem 
sezonu 2016/17 było zwycięstwo 
naszych reprezentantów w Pucharze 
Narodów. Było to pierwsze takie 
osiągnięcie w historii polskich skoków 
narciarskich. W zeszłych latach wygrana 
Polaków w pojedynczym konkursie była 
szczytem marzeń kibiców. Oczywiście 
w przeszłości chlubiliśmy się nie jednym 
wybitnym indywidualistą, ale teraz 
możemy chwalić się, że w końcu mamy 
doskonałą drużynę, oficjalnie najlepszą 
drużynę świata.
Rekordy, życiówki, podia… Pierwsze 
zwycięstwa Maćka Kota, brąz w MŚ 
dla Piotra Żyły, kolejne najdłuższe 
w życiu skoki, sukcesy w TCS, zacięta 
walka o Kryształową Kulę między 
Kamilem Stochem a Kraftem, kolejne 
rekordy skoczni, rekordy Polski… Ten 
sezon definitywnie dostarczył wiernym 
kibicom wiele radości, ekscytacji. 
Praktycznie nie było konkursu, w którym 
Polacy nie zadziwiali swoją formą.  Co 
odzwierciedlają ich miejsca generalnej 
klasyfikacji w PŚ. 

L.p Imię i nazwisko skoczka Ilość uzyskanych 
punktów w sezonie

2 Kamil Stoch 1524

5 Maciej Kot 985

11 Piotr Żyła 634

19 Dawid Kubacki 345

31 Jan Ziobro 122

32 Stefan Hula 110

62 Aleksander Zniszczoł 9

65 Klemens Murańka 4

Garbik, 
fajeczka 
i poleciało...
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Oczywiście Polacy cały sezon nie 
tylko oddawali się morderczej pracy 
nad formą, ale również mieli czas na 
odpoczynek, rozrywkę, zwiedzania. 
W wypadku Piotrka idealnym miejscem 
do zwiedzania były japońskie toalety 
(jeżeli jesteście zagorzałymi fanami - 
na pewno wiecie o czym mówię. Poza 
tym pewnie większość z was widziała 
genialny filmik, który obiegł cały Internet 
tuż przed jednym z konkursów TCS, 
kiedy to konkurować mieli ze sobą 
Piotr Żyła i Janek Ziobro. Mowa tu 
o filmiku, w którym przystąpili oni do 
tzw. ważenia, które ma miejsce przed 
walkami bokserskimi. Trzeba przyznać, 
że chłopaki nawet w momentach dość 
stresujących, wykazują się poczuciem 
humoru i pomysłowością.

Dla niewtajemniczonych:  
https://www.youtube.com/
watch?v=yn45vrpfmV8

Ciężko stwierdzić co tak naprawdę 
wpłynęło na kondycję i wyniki naszych 
reprezentantów. Być może to wpływ 
nowego trenera Stefana Horngachera, 
może to wpływ czujnego oka Adama 
Małysza, może to po prostu kwestia 
przygotowania Polaków do PŚ, a może 
jednak to wszystko dzięki papryce, którą 
tak zachwala Żyła. Cokolwiek by to nie 
było, mam nadzieję, że nadal będzie 
skuteczne i w kolejnych sezonach Polacy 
znów pokażą całemu światu swoje 
możliwości.

IEM w Katowicach 
2017
To już 11 razy kiedy to w Katowicach 
zebrała się śmietanka graczy z całego 
świata, którzy przyjechali do Polski 
w jednym celu zostać mistrzami 
w swojej grze! W czasie 25-26 lutego 
na Spodku były rozgrywane turnieje 
w LOL’a, a na krótko po tym 3-5 marca 
na Spodku i hali MCK pojawiły się 
rozgrywki w grach CS GO i StarCraft 2. 
Oczywiście poza tymi głównymi celami 
imprezy (czyli oglądaniu gry „prosów”) 
wielu ludzi zagościło również na Intel 
Expo jak i Meet Up’ie ( 4-5 marca ) dzięki 
któremu można było spotkać się twarzą 

w twarz z osobowościami z YouTub’a ( 
chociaż trzeba dodać, że wstęp na to 
mieli zazwyczaj tylko Ci co zapłacili za 
dodatkowe bilety na Meet Up’a, w tym 
roku BYŁ ON CAŁKOWICIE DARMOWY 
DLA KAŻDEGO ZAINTERESOWANEGO! ).
 
Teraz czas na przedstawienie 
najważniejszego aspektu tej recenzji, 
którym są wyniki emocjonujących 
sportów, w których całe drużyny lub 
jednoosobowe zespoły rywalizowały ze 
sobą o miano mistrzów Intel Extreme 
Masters.
 1. Counter-Strike: Global Offensive:

I.  Z grupy ,,A” wyszli: FaZe Clan, 
Astralis oraz Immortals;

II.  Zaś z grupy ,,B” wyszli: Heroic, 
North i Natus Vincere;

III.  Do samego finału dotrwały tylko 
dwie drużyny: FaZe Clan oraz 
Astralis.

IV.  Po 4 meczach (mapy: 
Cache=16:9, Overpass=12:16, 
Nuke=12:16, Inferno=13:16) 
Wygrała Duńska drużyna: 
Astralis.

* Polacy nawet nie przeszli eliminacji co 
było katastrofalne dla naszej polskiej 
dumy z Virtus.Pro.

 2. League of Legends:
I.  Z grupy ,,A” wyszli : ROX Tigers, 

H2k-Gaming;
II.  Z grupy ,,B” wyszli: Flash Wolves, 

G2 Esports;
III.  Ostatecznym zwycięzcą została 

drużyna Flash Wolves z Taiwanu.
* Niestety H2k-Gaming ( z naszym 
rodakiem Marcinem „Jankosem” 
Jankowskim) zajęło czwarte miejsce .

 3.  StarCraft 2 Legancy of the 
Void: Niestety razem z Cs go na 
StarCrafcie 2 przyszła kolejna 
trauma. Nasz rodak Artur 
„Nerchio” Blocha dawał nadzieję na 
przejście nawet do samego finału 
ale odpadł już na jego 1/16 etapie.

Ogólnie, nasz polski IEM-Katowice 
planowany był już z dużym 
wyprzedzeniem. Udało się. Trybuny 
były maksymalnie zapełnione. Meet Up 
z youtuberami był świetny, ale brak 
jakiegokolwiek Polaka na podium był 
smutnym doznaniem. Wierzmy, że za rok 
uda nam się wygrać.

~Bladek

Garbik, 
fajeczka 
i poleciało...
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CaValiaDa 
W dniach 2-5 lutego Lublin stał się stolicą 
jeździectwa. Cavaliada jest to impreza sportowa 
o charakterze międzynarodowym, która od lat 
odbywa się w Poznaniu, Lublinie i Warszawie. 
Podczas niej zawodnicy prezentują swoje jeździeckie 
umiejętności w poszczególnych konkurencjach. 
W czwartkowy wieczór publiczność miała okazję 
poczuć przypływ adrenaliny podczas potęgi skoku, 
w której bez konkurencyjny okazał się Marek 
Lewicki, który pokonał mur o wysokości 205 
cm. Równie mocny doping towarzyszył woźnicom 
startującym w emocjonujących zawodach 
zaprzęgów czterokonnych. W „Venus vs. Mars”, 
czyli w widowiskowej rywalizacji równoległej, 
podczas której drużyny Venus i Mars ścigają 
się, kto szybciej pokona wszystkie przeszkody 
zwyciężył André Plath - zawodnik z Niemiec, 
natomiast drugie miejsce zajęła reprezentantka 
Lublina- Ewelina Rocka.   Konkurs speed&music 
pod patronatem radia Eska wygrał Jacek Zagor 
na koniu Halifax Van De Heffinck. Ostatniego dnia 
odbyły się międzynarodowe zawody w skokach przez 
przeszkody o Grand Prix Lublina. Była to najliczniej 
obsadzona konkurencja, w której najlepszy okazał 
się reprezentant Czech Ales Opatrny na koniu 
Balguero. Cała impreza jest bardzo widowiskowa 
i skupia widzów związanych z jeździectwem, jak 
również tych którzy nie mają nic wspólnego z tym 
sportem. 

Maja
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CaValiaDa 

Biała Szkoła 2017
W styczniu, uczniowie naszych szkół pojechali na 
białą szkołę. Mieli oni okazję odpocząć i podziwiać 
nie raz, zapierające dech w piersiach widoki, przy 
okazji świetnie się bawiąc, podczas zjeżdzania 
na ośnieżonych stokach oraz pokojach w hotelu 
w Bukowinie Tatrzańskiej. Jeśli chcecie się 
dowiedzieć czy warto było pojechać musicie się 
sami zapytać uczestników tejże wycieczki.

W KRaju i Za GRaniCą  
– naSZe WOjaże

Się dzieje w Paderewskim
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Sukcesy, występy – generalnie 
nasze dumy szkolne

Sukcesy w konkursie 
matematycznym MAT!

Megasukces wokalny  
szkolnego duetu „RISUM”

Szczypiorniści przechodzą do ćwierćfinału!
W lutym nasi koledzy z liceum awansowali w piłce 
ręcznej do ćwierćfinałów Mistrzostw Lublina 
Szkół Ponadgimnazjalnych. W eliminacjach nasi 
paderewszczacy pokonali wszystkich przeciwników 
w swojej grupie. Gratulujemy i życzymy powodzenia!

O kim mowa? Oczywiście o naszej kochanej Anicie Ziębie z klasy 2m, 
Macieju Szareckim z klasy 1v oraz Jakubie Jóźwiaku z klasy 3v,  
którzy zajęli:
Anita – 6 miejsce w województwie lubelskim, 83 w Polsce,
Maciek – 4 miejsce w województwie lubelskim, 53 w Polsce,
Kuba – 2 miejsce w województwie lubelskim, 6 w Polsce.
Nauczycielami, którzy przygotowali uczniów do konkursu są Sorka 
Agnieszka Ułanowicz-Święch oraz Sorowie Marcin Borys i Maciej Kiwała. 
Gratulujemy!

Nasz wspaniały duet, a mianowicie Oliwia Polak i Michał Niczyporuk 
zdobyli I miejsce!!!!! Pod kierownictwem Sorki Niczyporuk, w XXVI 
Międzynarodowym Festiwalu Piosenki w Białymstoku w kategorii 
„Duety” udało im się zdobyć nie tylko uznanie jurorów ale także i innych 
uczestników. Jesteśmy z was dumni i życzymy wam przyszłych sukcesów.
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Sukcesy olimpijskie 
uczniów Gimnazjum 
Paderewski
Serdecznie gratulujemy naszym kolegom  
i koleżankom z gimnazjum, o kim mowa? 

Sami zobaczcie:

Katarzyna Gałka  laureatka konkursu z języka 
polskiego,

jakub jóźwiak  laureat konkursu 
z matematyki oraz fizyka,

agata Oskroba laureat konkursu z chemii,
Maciej Maj  laureat konkursu z geografii,
luiza Kalinowska  laureat konkursu z języka 

niemieckiego,
Adrianna Machul  laureat konkursu z języka 

niemieckiego,
Karolina Kasprzak  laureat konkursu z języka 

niemieckiego.
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Sukces naszych 
AKTORÓW!
Podczas XIV edycji Spotkań Teatralnych Zwierciadła,  
II nagrodę oraz indywidualne wyróżnienie wywalczyła 
Natalia Smyl z Liceum Paderewski za szczerość i świeżość 
teatralnego przekazu w spektaklu pod tytułem „JULIA” 
w reżyserii Pani Joanny Lewickiej.
Jury przyznało wyróżnienie dla Teatru Szkolnemu 
z Międzynarodowych Szkół Paderewski w Lublinie za 
bezpretensjonalne wyartykułowanie na scenie młodzieńczych 
tęsknot i marzeń w spektaklu pod tytułem „Imagination our 
nation” w reżyserii Pani Joanny Lewickiej.

Wielkie gratulacje!
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nasza wspaniała 
Anastazja!
Podczas finału XII Ogólnopolskiego Konkursu 
Recytatorskiego Prozy i Poezji Ukraińskiej, który odbył się 
pod nazwą Polsko-Ukraińskie Spotkania Mistrzów Słowa 
(w tym roku jubileuszowa 10. edycja) wyróżnienie zdobyła 
uczennica klasy 2d Anastasiya Zhuzhevych.

Wielkie gratulacje!

Bal 
GiMnaZjalny 
2017

Ze szkolnego korytarza…

5-tego stycznia bieżącego roku odbył się bal gimnazjalny klas 
3, zorganizowany przez dziewczyny z klas 3 w ramach projektu 
ZPE. Impreza się udała, a uczniowie bawili się świetnie. 

Link do relacji fotovideo:  
https://www.youtube.com/
watch?v=b0yyljjj9Pk&feature=youtu.be
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HeaDMaSteR’S 
Day

W ramach cyklicznych spotkań, na których poruszane są 
problemy współczesnego świata Pan Dyrektor Adam Kalbarczyk 
spotkał się z uczniami szkoły i rozmawiał o nasilającym się 
rasizmie w Polsce. 
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HeaDMaSteR’S 
Day

Podczas kolejnego spotkania Pan Dyrektor 
przypomniał krótko historię niewolnictwa oraz 
omówił zjawisko współczesnego niewolnictwa, 
pracy przymusowej i handlu ludźmi. Wskazał 
także na związek tego zjawiska z rasizmem 
oraz jego zasadniczą sprzeczność z ideą praw 
człowieka.
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Czytaj, warto!„P
ad

er
B

uz
z”

 n
r 

0
2
/

0
5
/

2
0
1
7

18



Dzień Bezpiecznego 
Internetu
Dnia 7 lutego obchodzony był‚ Dzień Bezpiecznego 
Internetu. Tegoroczne hasło: „Razem zmieniamy internet 
na lepsze”. Naszą szkołę odwiedziła TVP Lublin i tak 
powstał fajny reportaż.

Uczniowie z koła bibliotecznego po raz kolejny zorganizowali akcję „Czytaj, warto!”,  
która ma propagować czytelnictwo wśród uczniów i nauczycieli naszej szkoły.

Zobaczcie film z tego wydarzenia:  
https://lublin.tvp.pl/28970361/7-lutego-
2017-g1830
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Prezydenci 
wybrani!
Podczas wolnych, demokratycznych wyborów został wyłoniony nowy 
Prezydent Samorządu Gimnazjum Paderewski – Oliwia Mańko z klasy 2v.  
Gratulujemy!

Zaś w Liceum Paderewski odbyły się demokratyczne wybory przedstawiciela 
uczniów. Kandydatami byli: Magdalena Michalik, Gabriela Mucha oraz Karol 
Jaworski. Wygrała Magdalena otrzymując w sumie 46 głosów, na drugim 
miejscu uplasował się Karol otrzymując 40 głosów, natomiast 3 miejsce 
zgarnęła Gabriela zyskując 16 głosów. Frekwencja uczniów wynosiła 50%. 
Gratulujemy Pani Prezydent!

https://paderewski.lublin.pl/gimnazjum/pl/
news/samorzad-gimnazjum-paderewski-wybrany„P
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Dzień liczby π 
w Paderewskim!
Każdego roku w ten dzień świętują wszystkie umysły ścisłe. 
Dnia 14 marca także uczniowie klas drugich naszego gimnazjum 
świętowali obchody Międzynarodowego Dnia liczby π. 
I kto powiedział, że matematyka jest nudna?! 
Zobaczcie, w jak fajny sposób można się uczyć!

Zobaczcie zdjęcia: 
https://paderewski.lublin.pl/gimnazjum/pl/news/
dzien-liczby-%CF%80-paderewskim
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8 marca Panowie mogli się wykazać kreatywnością, rozdając pomysłowe 
prezenty i kwiaty nauczycielkom, uczennicom i wszystkim innym Paniom 
pracującym w naszej szkole. Oczywiście nie obyło się bez pocałunków, 
uśmiechów i miłych słów.

Dzień Kobiet 
w Paderewskim
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Dzień Otwarty 
w liceum Paderewski!

Spotkanie 
z absolwentami!

Edukacja i Inspiracje to nowy blog poświęcony szeroko 
rozumianej edukacji i możemy poczytać sobie zawarte tam 
treści na stronie internetowej szkoły. Autorami artykułów 
są nauczyciele Szkół Paderewski, którzy tworzą świetne 
treści z perspektywy swoich doświadczeń, myśli i refleksji. 
Znaleźć tam można tematy związane z edukacją, pomocne 
dla rodziców w kształtowaniu rozwoju edukacyjnego swoich 
dzieci oraz pewną motywację do doskonalenia się i szukania 
innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych.
O czym piszemy? Po obejrzeniu reportażu w Lubelska.TV 
będziecie wiedzieć wszystko! 

Polecamy!

O tym, że nasza szkoła jest miejscem, do którego wraca 
się z wielką przyjemnością, mieliśmy okazję przekonać 
się podczas ostatniego koncertu Chóru Akademos, 
zorganizowanego z okazji 10-lecia jego istnienia. 
Spotkanie było wyjątkowe, ponieważ na scenie spotkali się 
zarówno uczniowie, jak i absolwenci Szkół. Podczas utworu 
„You raise me up” dedykowanego przez Panią Elę Niczyporuk 
wszystkim chórzystom, na scenę dołączyli chórzyści – 
absolwenci Szkół Paderewski. Oj, złapało za serducha!

Reportaż:  
https://www.youtube.com/
watch?v=etzyCojFZ5g&feature=youtu.be

Nagranie:   
https://www.youtube.com/watch?v=telyPl-
7afe&feature=youtu.be
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Szkolny blog 
edukacyjny 
– Edukacja 
i Inspiracje
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Edukacja i Inspiracje to nowy blog poświęcony 
szeroko rozumianej edukacji i możemy poczytać 
sobie zawarte tam treści na stronie internetowej 
szkoły. Autorami artykułów są nauczyciele 
Szkół Paderewski, którzy tworzą świetne 
treści z perspektywy swoich doświadczeń, 
myśli i refleksji. Znaleźć tam można tematy 
związane z edukacją, pomocne dla rodziców 
w kształtowaniu rozwoju edukacyjnego swoich 
dzieci oraz pewną motywację do doskonalenia 
się i szukania innowacyjnych rozwiązań 
edukacyjnych.
O czym piszemy? Po obejrzeniu reportażu 
w Lubelska.TV będziecie wiedzieć wszystko! 

Polecamy!

Szkolny blog 
edukacyjny 
– Edukacja i Inspiracje

Reportaż:    
http://www.lubelska.tv/
wiadomosci/3157,edukacja-i-inspiracje

„P
ad

er
B

uz
z”

 n
r 

0
2
/

0
5
/

2
0
1
7

25

http://www.lubelska.tv/wiadomosci/3157,edukacja-i-inspiracje


Klasa 2 x z Gimnzajum Paderewski, wsparła fundacje 
Kasisi, sprzedając jabłka i marchewki wraz z domowymi 
wypiekami. Cała akcja odbyła się w ramach wsparcia 
projektu pdt. „Ozłacamy Kasisi”. Nie możemy się 
doczekać kontynuacji wspieranie tej fundacji. 

Pomagamy!

AKCJA 
CHaRytatyWna 
KlaSy 2x
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Pomagamy!
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Uczniowie należący do naszego szkolnego koła 
bibliotecznego tj.: Agnieszka Banaszek, Kinga 
Borowska, Paulina Kusyk, Kasia Gałka, Natalia 
Smyl, Ola Wilczek, Anita Zięba oraz Adam 
Kałakucki, odwiedzili Uniwersytecki Szpital Dziecięcy 
w Lublinie, w ramach akcji „Weekendowe czytanie”, 
którą sami zorganizowali. Tym razem motywem 
przewodnim, były „Wszystkie nasze zwierzaki”. 
Uczniowie przebrani za zwierzęta odwiedzili odziały 
neurologii i rehabilitacji. Dużym przeżyciem dla dzieci 
było chóralne wykonanie wierszy  
m.in. Jana Brzechwy. 

POMOC 
najMłODSZyM 
nieSieMy!
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?Uczniowie należący do naszego szkolnego koła 
bibliotecznego tj.: Agnieszka Banaszek, Kinga 
Borowska, Paulina Kusyk, Kasia Gałka, Natalia 
Smyl, Ola Wilczek, Anita Zięba oraz Adam 
Kałakucki, odwiedzili Uniwersytecki Szpital Dziecięcy 
w Lublinie, w ramach akcji „Weekendowe czytanie”, 
którą sami zorganizowali. Tym razem motywem 
przewodnim, były „Wszystkie nasze zwierzaki”. 
Uczniowie przebrani za zwierzęta odwiedzili odziały 
neurologii i rehabilitacji. Dużym przeżyciem dla 
dzieci było chóralne wykonanie wierszy m.in. Jana 
Brzechwy. 

Jak podają nowe źródła w układzie Trappist-1 NASA znalazło aż siedem planet 
o wymiarach zbliżonych do Ziemi, na których panują warunki dopuszczające hipotezę 
o istnieniu życia podobnego do tego, które w ciągu ostatnich kilkunastu milionów lat 
rozwinęło się na naszym „ niebieskim „ globie.

 Krążą one wokół karłowatej gwiazdy w odległościach pozwalających na snucie 
przypuszczeń, iż temperatury na nich panujące są zbliżonymi do tych panujących  
na Ziemi. Warto jednak nadmienić, że okres ich obiegu wokół gwiazdy jest naprawdę 
krótki, ponieważ wynosi zaledwie od 1,5 do 12,4 dnia ziemskiego, czyli od 36 do 
nieznacznie ponad 250 godzin. Wynika to ze stosunkowo niewielkich rozmiarów  
ich orbit, ponieważ największa z nich jest mniejsza od orbity Merkurego  
( planety Układu Słonecznego krążącej najbliżej Słońca.

nOWe Planety? 
CZy ZnaleźliśMy 
nOWą CyWiliZaCję?
a MOże nOWe 
MiejSCe Dla naS?

„Co w nauce piszczy”

Aut. Michał Iglicki, Bartek Rudko
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Kolejną z różnic pomiędzy planetami jest fakt, 
iż krążą one wokół gwiazdy centralnej w sposób 
podobny do naszego. Oznacza to, iż są one 
obrócone do gwiazdy cały czas tą  sama półkulą.  
W efekcie na jednej ich części panuje 
nieustanny dzień, a na drugiej niekończąca 
się noc. Ciekawostką jest jednak to, iż wysoce 
prawdopodobne jest, że na całej powierzchni tych 
planet panuje mniej więcej taka sama temperatura. 
Umożliwia to atmosfera, która równomiernie 
rozprowadza ciepło.

Za niezwykle interesujący można uznać fakt,  
iż układ, w którym odkryto te planety, znajduje się  
w stosunkowo niewielkiej odległości od nas, 
ponieważ dzieli nas od niego zaledwie 39 lat 
świetlnych. A w porównaniu z dystansami, które 
nieraz dzielą poszczególne gwiazdy w przestrzeni 
kosmicznej, długość drogi pomiędzy naszym  
a wspomnianym układem przestaje wydawać się  
aż tak szokująco wielka.

„Co w nauce piszczy”

Aut. Michał Iglicki, Bartek Rudko
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„O człowieku”

E JAK EMOCJE
Emocje, jest to stan znacznego poruszenia 
umysłu, są to procesy psychiczne które 
określają znaczenie jakie dla nas mają 
poszczególne rzeczy. Są formą sygnałów 
wysyłanych do innych ludzi umożliwiających 
dostosowanie się do nich i kontakt – uważają 
fińscy badacze. Ich zdaniem emocje można 
jednak obserwować nie tylko w mózgu, tak 
jak do tej pory robili to naukowcy śledząc za 
pomocą rezonansu magnetycznego aktywność 
różnych obszarów, ale też w ciele. Istnieją 
emocje podstawowe dla wszystkich ludzi, 
a umiejscowienie ich na mapach pokrywa się 
z najważniejszymi zmianami, które zachodzą 
w ciele, gdy je odczuwamy.

Procesy emocjonalne różnią się również jeżeli 
chodzi o klasyfikację i dzielą się na: 

Uczucia – wyrażają ustosunkowanie się 
człowieka do określonych elementów świata.

Afekty – uczucia powstające pod wpływem 

silnych bodźców zewnętrznych, zwykle 
ograniczają racjonalność działania.

Emocje – świadome lub nieświadome 
gwałtowne uczucia o silnym zabarwieniu  
i wyraźnym wartościowaniu, są poprzedzone 
jakimś wydarzeniem i ukierunkowane.

Nastroje – uczucia o spokojnym przebiegu,  
są długotrwałe.

namiętności – trwałe skłonności do 
przeżywania różnych nastrojów i afektów.

Sentymenty – trwałe sympatie lub antypatie. 

Dodatkowo, tradycyjna psychologia rozróżnia 
trzy istotne cechy procesów emocjonalnych:

Znak emocji – ich pozytywny, lub negatywny 
charakter

natężenie emocji – wiąże się z wielkością 
wpływu tego procesu na zachowanie

treść emocji – określa znaczenie bodźca 
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