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Drodzy czytelnicy, to już ostatni numer naszej gazetki w tym roku szkolnym,  
ale wciąż bardzo ciekawy i interesujący. Na nas możecie zawsze liczyć.  
Nigdy was nie zawiedziemy. W tym numerze aż roi się od ogromu ciekawych 
historii, pomysłów i wskazówek na życie. Dzięki nim Wasze życie stanie się lepsze 
i barwne. Zakończcie ten rok szkolny pozytywnie i z wielkim uśmiechem na twarzy. 
Przed Wami jeszcze wiele nauki, ale nie myślcie teraz o tym. Już prawie wakacje, 
jeszcze tylko kilka dni. Z naszymi wskazówkami i pomocą na pewno dacie radę! 
Zachęcamy was do przeczytania tych niezwykle ciekawych artykułów. 
A teraz coś o każdym z naszych rozdziałów:  

 1.  ,, Kącik nicości’’ -    nasze przemyślenia na temat miłości, 
przyjaźni i uczuć w ogólnym tego słowa 
znaczeniu;

 2. ,, Piórem po papierze’’ -    o wakacjach, czyli ulubionym czasie w życiu 
każdego ucznia;

 3. ,,Z gara i pieca’’ -   sprawdzone przepisy na letnie, wakacyjne 
przekąski;

 4.  ,,Zwolnieni z wf-u’’ -   relacja z meczu Polska - Rumunia oraz 
DreamHack Austin 2017

 5.  ,,Się dzieje w Paderewskim’’-  

 6.  ,,Co w nauce piszczy’’ -  obalamy mity na temat otyłości;

 7.  ,,O człowieku…’’ -  jak radzić sobie ze stresem.
Pozdrawiamy,

Ekipa PaderBuzz

Zapomina 
NIE...

KąCiK niCOśCi

 On Cię nie kocha! Daj sobie spokój! Nie myśl 
o nim. On o tobie zapomniał. Już ma na kolanach 
nowa laskę. I to na pewno nie pierwszą. Dominikę też 
już całował. Chciałabyś takiego chłopaka? No pomyśl. 
Ogarnij się dziewczyno! Już straciłaś swoją szansę. 
Szkoda, ze nie zdecydowałaś się w porę, ale takie jest 
życie. Pociąg ‚Michał’ już dawno odjechał, a ty dalej 
stoisz i czekasz na peronie... NIE BĘDZIECIE RAZEM!!! 
Rozumiesz?! NIGDY. Marzę żeby ktoś pokochał mnie 
kiedyś tak, jak ja kocham jego. - Może łatwiej by mi 
było to czytać gdybym napisała „kochałam”, ale nie 
jestem pewna, czy to byłaby prawda... Kiedyś umrę 
z tęsknoty do niego, a on nawet nie będzie zdawał 
sobie sprawy, że kiedykolwiek istniałam... Szkoda, bo 
mogła z tego wyjść całkiem dobra historia miłosna... 
A tak ładnie się zapowiadało... Momentami wmawiam 
sobie że wcale nie jest mi źle i ze już się z tym 
pogodziłam, ale są chwilę kiedy go widzę (najczęściej 
z inną), słyszę jego imię, ktoś o nim wspomni i cała 
moja zbudowana cienka skorupa pęka, a ja tonę we 
łzach wspominając to co się chyba nawet nigdy nie 
wydarzyło... 
A.

Poznajemy kogoś, zakochujemy się obecność 
tej osoby, nawet myśli o niej, wywołują 
euforię, pochłania ona całą naszą uwagę. Po 
pewnym czasie coś się psuje, sprzeczki stają 
się codziennością, boli nas to, przestajemy 
być szczęśliwi, nie czujemy już tego samego. 
Początkowa radość i podekscytowanie 
przeradzają się w ból. Po co przywiązywać się do 
innych ludzi i składać im trudne do zrealizowania 
obietnice? Przecież to, co w miłości najlepsze 
szybko znika, zostawiając jedynie szereg 
zobowiązań i rutynę. Czasem prowadzi do 
załamania, ma działanie destrukcyjne, niszczy 
osobę, która tym uczuciem jest obdarzana. Na 
koniec dopada nas tylko niespełniona tęsknota. 
W.
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 Jutro, dzisiaj, przyjaźń 

Dziś ja mówię o Tobie,
a jutro Ty o mnie,
przecież tak wiele o sobie wiemy.

Dziś Ty plujesz we mnie jadem,
jutro ja to zrobię,
przecież oboje wiemy, co nas uleczy.

Dziś ja jestem ogniem,
więc mnie ugaś strumieniem wspomnień,
ja jutro to samo zrobię.
Uważaj, nie poparz się.

Dziś Ty bądź przyjacielem,
jutro ja nim będę,
dobrze?

~ Sebastian Zajkowski

Aut. Patrycja Poniewozik

Zosia, Ola, nawet Jaś,
I klasowy urwis Staś,

Każde dziecko o tym wie,
Że nie długo zaczną się…

 
To ostatnie już poprawki

I brzękanie szkolnej ławki.
Szaleństw, krzyków co nie miara…

Odpowiednia za to kara.
 

A dla grzecznych i prymusów,
Niezliczona liczba bonusów.

Kto pracował cały rok,
Od nagrody jest o krok.

Lecz czy pracuś, czy też leń,
Każdy zasłużył na ten dzień.
Wiecie przecież, że mam racje…

 
Bo dla wszystkich są wakacje!

Piórem po papierze

Wakacje
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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 Z gara i pieca

Składniki:

• owsianka górska
• mleko migdałowe/sojowe
•  owoce (np. kaki, granat, kiwi, maliny, truskawki, 

borówki, banan, jabłko)
• cynamon 
• nasiona chia, słonecznik

Sposób przygotowania:

1. Sposób przygotowania:

2.  Ugotowanie owsianki oraz dodanie nasion chia  
do gotującej się owsianki (około 6 min) 

3.  umycie i pokrojenie owoców w małe kawałeczki 
(zazwyczaj trzech owoców)

4.  dosypanie cynamonu i nasion słonecznika do 
ugotowanej owsianki 

5. dodanie owoców 

Składniki:

składniki suche
• 1 i 1/4 szklanki mąki
• 1/4 szklanki cukru pudru
• szczypta soli
• 1 płaska łyżeczka sody oczyszczonej
• 1 czubata łyżeczka proszku do pieczenia

składniki mokre
• 1 i 1/4 szklanka maślanki 
• 1/4 szklanka oleju
• 1 jajko

Sposób przygotowania:

1.  Do dużej miski dodajemy wszystkie suche 
składniki i mieszamy po czym dolewamy też 
składniki mokre. Całość należy miksować  
aż do uzyskania gładkiej masy. 

2.  Gdy już się to stanie na rozgrzaną patelnie 
wylewamy małe ilości tak by naleśniczki miały 
wymarzony przez nas rozmiar. Należy pamiętać 
by przy smażeniu stale je obracać, ponieważ nie 
chcemy by były spalone. 

3.  Gdy już wszystko jest gotowe pankejki możemy 
polać czy udekorować czym tylko chcemy.  
Ja najczęściej decyduje się na syrop klonowy 
i owoce jednak tu jest wasza stuprocentowa 
dowolność.

 

Natalia Pituła, Gracja Bojarzyńska, Gosia Wójcik Natalia Pituła, 
Gracja Bojarzyńska,

Gosia Wójcik

Wegańska owsianka Przepis na puszyste pankejki
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Każdy fan e-sportu zna wyniki pamiętnego 
już DH 2016. Wygraną Virtusów, 
po której duma narodowa polaków 
wzrosła niesłychanie. Niedawno zostały 
rozlosowane grupy na DreamHack 
Summer, który odbędzie się 17 – 19 
czerwca w szwedzkim Jönköping. 
Pula nagród kolejnego przystanku 
wyniesie $100,000 z tego aż $50,000 
powędruje do zwycięzcy. Nic tylko czekać, 
obstawiać na csgolounge ( i innych 
betach) i z uśmiechem zacierać ręce.

DreamHack Austin 2017
Liczba uczestników: 8

Grupa A:
 -mousesports
 -SK Gaming
 -Team Singularity
 -Immortals

Grupa B:
 -Gambit Gaming
 -fnatic
 -Counter Logic Gaming
 -Cloud9

System rozgrywek:
 •  faza grupowa (GSL) – mecze 

otwarcia oraz mecze wygranych 
będą rozgrywane w trybie  
„Best of one”; pozostałe 
w systemie „Best of three”

 •  faza pucharowa – zarówno 
półfinały, jak i wielki finał turnieju, 
będą rozgrywane w trybie  
„Best of three”

Jak widać, ostatni zwycięscy, Polacy, 
nie zakwalifikowali się. Cóż, ja liczę na 
drużyny, „Cloud9” (Shroud, będą HS-
y) i na „Immortals” (za tę agresywność 
rozgrywki, podziwiam). A jakich 
pretendentów do wygranej, wy byście 
obstawili?

~ Bladek

Zwolnieni z wf-u

DH 2016

Mecz Polska Rumunia za nami!
W sobotni wieczór 10 czerwca 2017 roku 
na Stadionie Narodowym w  Warszawie 
odbył się mecz Polska-Rumunia. Nasi 
reprezentanci nie dali za wygraną i po 
raz kolejny dostarczyli swoim kibicom 
niesamowitych emocji. Dzięki hattrick’owi 
Lewandowskiego mecz zakończył się 
rezultatem 3:1 dla Polski. Ze względu na 
to napastnik Bayernu Monachium wciąż 
jest liderem grupy E. Lewandowski zrównał 
się z Cristiano Ronaldo w klasyfikacji 
najlepszych strzelców eliminacji do 
mistrzostw świata w 2018 roku. 
Najbardziej aktywnym piłkarzem był Kamil 
Grosicki (przez komentatorów nazywany 
często „Turbogrosikiem” przez to jak 
szybko przemieszcza się na boisku). Na 
trybunach zasiadło ponad 58 tysięcy osób, 
a na antenach Polsatu i Polsatu Sport 
mecz oglądało średnio ponad 8,5 miliona 
widzów. To najlepszy wynik oglądalności 
reprezentacji w tym roku. Dzięki kolejnemu 
zwycięstwu Polacy mają już 16 punktów 
w eliminacjach do Mistrzostw Świata Rosja 
2018. Mają oni więc ogromne szanse na 
pojawienie się za rok w Rosji i pokazanie 
szczytu swoich umiejętności. Chłopakom 
życzymy dalszych sukcesów i liczymy na jak 
najlepsze wyniki w kolejnych meczach! :D

~ Maja i Dominika 
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9 kwietnia nasi rówieśnicy ze szkół „Paderewski” 
wyruszyli na rejs żaglowcem „Pogoria” po morzu 
śródziemnym. Cały rejs trwał prawie tydzień 
i skończył się 15 kwietnia w Genui we Włoszech. 
Nasze koleżanki zarówno jak i koledzy po powrocie 
zapytani jak było stwierdzali, że było to niesamowite 
przeżycie i bardzo im się podobało. Miejmy nadzieję, 
że w przyszłym roku też będzie taka wycieczka, żeby 
zarówno te same osoby i jak i inne mogły przeżyć 
czas spędzony w taki sposób.

Wojaże

Relacje:
https://paderewski.lublin.pl/liceum/pl/news/
rejs-pogoria-rozpoczety
https://paderewski.lublin.pl/liceum/pl/news/
rejs-pogoria-kolejna-odslona
https://paderewski.lublin.pl/liceum/pl/news/
rejs-pogoria-sie-dzieje
https://paderewski.lublin.pl/liceum/pl/news/
rejs-pogoria-kolejna-odslona-2
https://paderewski.lublin.pl/liceum/pl/news/
rejs-pogoria-kotwica-zarzucona

REJS  
POgOrią  
9-15 kWIEtNIA 2017

Sprawdźcie relacje z wycieczek: 
https://paderewski.lublin.pl/gimnazjum/
pl/news/klasy-drugie-odkrywaja-wroclaw
https://paderewski.lublin.pl/gimnazjum/
pl/news/pozegnanie-wroclawia

klASy DRuGIE 
OdKryWaJą 
WrOCłaW
11-12 MAJ 2017

Nasze koleżanki i koledzy z klas drugich gimnazjum 
oraz wychowawcy tych klas pojechali na wycieczkę 
do wrocławia, gdzie mogli między innymi przepłynąć 
się po Odrze oraz zwiedzić Panoramę Racławicką 
lub dworzec kolejowy. Z tego co możemy zobaczyć 
między innymi na zdjęciach wycieczka się udała, 
a wszyscy mieli wyśmienite humory.
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Tego samego dnia, którego wracały klasy drugie 
z Wrocławia, klasy pierwsze wyruszyły na podbój 
Pragi w Czechach. Wszyscy spędzili tam miło czas 
będąc między innymi w wesołym miasteczku oraz 
poprzez zwiedzanie Pragi na piechotę.

Uczniowie Paderewskiego w Lublinie wyjechali do Niemiec na tygodniową 
wymianę szkolną do partnerskiej szkoły w Oldenburgu. Na pełną relację 
zapraszamy na naszą szkolną stronę internetową:

Więcej na temat wycieczki do Pragi:
https://paderewski.lublin.pl/gimnazjum/pl/news/klasy-pierwsze-zlotej-pradze
https://paderewski.lublin.pl/gimnazjum/pl/news/czeska-praga-zdobyta

https://paderewski.lublin.pl/liceum/pl/news/relacja-wymiany-polsko-niemieckiej

klasy pierwsze 
w Złotej Pradze
12-15 czerwiec 2017

Paderewski 
w Oldenburgu
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Nauczyciele Paderewskiego nieustannie podnoszą swoje 
kompetencje i umiejętności. Nauczycielki języków obcych 
wyjechały do Barcelony, aby tam uczyć się praktycznego 
wykorzystania narzędzi TIK na lekcjach. Teraz tylko czekamy 
na nowe metody pracy na lekcjach wdrożone w praktyce.

nauczyciele szkolą 
się w Barcelonie

Liceum Paderewski znalazła się w gronie 

tylko pięciu szkół w Lublinie, w których 

wszyscy maturzyści programu polskiego 

zdali egzamin dojrzałości!!!

Brawo!

Sukcesy

100%  

zdanych 

matur!
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konferencja tEDx 
youth w Paderewskim
W tym roku po raz pierwszy uczniowie naszej szkoły podjęli się organizacji 
konferencji TEDx Youth w Paderewskim. Ośmiu prelegentów inspirowało młodzież 
wykładami o organizacji czasu, marzeniach, decyzjach i pasjach.

Kliknijcie po więcej: 
https://paderewski.lublin.pl/liceum/pl/news/konferencja-tedx-youth-paderewskim

Oliwia Polak zdobyła stypendium artystyczne 
od Prezydenta Miasta Lublin. Spośród 150 
przydzielonych stypendiów tylko 4 wręczono 
wokalistom i to właśnie nasza koleżanka 
należała do wąskiego grona szczęśliwców. 
Gratulujemy Oliwce i jej instruktorce p. Elżbiecie 
Niczyporuk życząc dalszych sukcesów.

Michał Bargenda uczeń klasy 1c , 
reprezentujący Sobienie Królewskie został 
Mistrzem Polski wygrywając wraz z drużyną  
Klubowe Mistrzostwa Polski w golfie. Turniej 
ten odbył się w dniach 1-4 czerwca 2017 na 
polu golfowym Sobienie Królewskie. Wielkie 
gratulacje!

Oliwia Polak 
stypendystką 

Mistrzostwo 
Michała Bargendy

Więcej:  
https://paderewski.lublin.pl/liceum/pl/news/
oliwia-stypendystka

Kliknij TU i dowiedz się więcej: 
https://paderewski.lublin.pl/liceum/pl/news/ 
michal-bargenda-mistrzem-polski-golfie
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Oliwa Polak i Michał Niczyporuk zdobyli II miejsce w Przeglądzie 
Amatorskich Zespołów Artystycznych „SEZON” w kategorii zespoły 
wokalne!!! Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów!

Nasz kolega Kacper Weremczuk wygrał 
w zawodach Jiu-Jitsu No Gi! Mimo 
niesprawidliwości jaką było zapisanie 
Kacpra do grupy wiekowej, do której nie 
należał, co sprawiło, że musiał walczyć z 
mężczyznami dużo starszymi, cięższymi 
i bardziej doświadcznymi od niego, nie 
poddał się i walczył! Co zaowocowało 
zwycięstwem. Gratulujemy zarówno 
zwycięstwa jak i waleczności! Życzymy 
kolejnych sukcesów!

kolejny sukces 
duetu wokalnego 
RISuM

Sukces kacpra  
w zawodach  
Jiu-Jitsu No Gi!

Obejrzyjcie mistrzowskie wykonanie: 
https://www.youtube.com/watch?v=288TC3ocM_k&feature=youtu.be

Kliknijcie po więcej zdjęć i informacji: 
https://paderewski.lublin.pl/liceum/pl/
news/sukces-kacpra-zawodach-jiu-jitsu-gi

Za nami uroczysta gala podsumowująca 
konkursy przedmiotowe i tematyczne 
organizowane przez Lubelskiego Kuratora 
Oświaty we współpracy z  Lubelskim 
Samorządowym Centrum Doskonalenia 
Nauczycieli. Nasze gimnazjum reprezentowali: 
Luiza Kalinowska, Karolina Kasprzak 
(laureatki konkursu z języka niemieckiego) 
oraz Katarzyna Gałka (laureatka konkursu 
z języka polskiego). Oprócz dziewcząt mamy 
jeszcze pięciu innych laureatów, są to: Agata 
Oskroba (laureatka konkursu z chemii), 
Adrianna Machul (laureatka konkursu z języka 
niemieckiego), Maciej Maj (laureat konkursu 
z geografii) oraz Jakub Jóźwiak (laureat 
konkursu z fizyki i matematyki).
Gratulacje!

Nasz szkolny teatr zaprezentował spektakl 
Sorki Joanny Lewickiej pdt. ”Imagination our 
nation”, dzięki czemu zdobył II miejsce w 39. 
Edycji Sceny Młodych w lubelskim Centrum 
Kultury!
Gratulujemy Sorce takiego utalentowanego 
składu, a aktorom gratulujemy talentu i 
życzymy kolejnych sukcesów w przyszłości!

Chór naszej szkoły słynie z tego, że zazwyczaj 
zajmuje bardz wysokie miejsca w konkursach. 
I tym razem również nie zawiódł, zdobywając 

Złote Pasmo i Nagrodę Specjalną w XII 
Wojewódzkim Konkursie Chórów Regionu 

Lubelskiego Projektu Akademia Chóralna – 
Śpiewająca Polska 2017.

Olimpijczycy  
w Paderewskim

Sukces teatru  
szkolnego!

Chór akademos 
ze złotym pasmem 

i nagrodą extra!

Sprawdźcie szczegóły:  
https://paderewski.lublin.pl/gimnazjum/pl/
news/gala-laureatow-konkursow-przedmiotowych
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Nasi koledzy i koleżanki mogą się pochwalić nie tylko niesamowitą wiedzą, ale też 
umiejętnościami, jednym z przykładów jest nasz kolega, Matthias Hacker, który zajał II miejsce 
w Konkursie Wymowy Angielskiej zorganizowanym przez Zakład Lingwistki Stosowanej UMCS. 
Gratulujemy zajętego miejsca i życzymy połamania języka w przyszłości!

Nasza koleżanka, Maja Kalbarczyk zdobyła 3 miejsce w „Wielkim teście o Bolesławie Prusie”!
Gratulujemy wiedzy o tak ważnym człowieku jakim jest Bolesław Prus oraz życzymy kolejnych 
sukcesów!

Maciej Maj i Maciej Cegiełko wykazali się znajomością jak i umiejętnością posługiwania się i 
analizowania mapy, dzięki czemu zostali laureatami VIII edycji konkursu ,,Wędrujemy po mapie 
świata” organizowanym przez XXI Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Kostki w Lublinie.
Gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów, miejmy nadzieję, że nie tylko geograficznych! 

Maja Wielgus i Martyna Wojciechowska 
po raz kolejny nie zawiodły. Na Krajowych 
Mistrzostwach International Dance 
Organization 2017, które miały miejsce 
w Wałbrzychu stanęły na najwyższym podium, 
zdobywając ze swoimi grupami tytuł Mistrza 
Polski!
Nasze koleżanki ze szkolnego korytarza 
wraz z UDS-em w tym roku po raz kolejny 
pokazały, że Lublin kocha tańczyć zdobywając 
najpierw tytuł mistrza Polski i najwyższy tytuł 
w konkurencji Mini Formacje!
ale na tym się nie skończyło, dziewczyny 
wraz z UdS-em sięgnęły po kolejne 
sukcesy, otrzymując „1st Place 
Champions youth division. Crowd 
Favourite youth division” oraz kwalifikacje 
do finału World of dance w Los angeles!

Gratulujemy nie tylko dziewczynom,  
ale i im grupom, jak i trenerom: Annie 
Łukasiak i Adrianowi Trepiakowi! Miejmy 
nadzieję, że i w mieście aniołów pójdzie im 
równie dobrze!

UDS Jelonki – trzymamy kciuki!

Sukces lingwistyczny 
Matthiasa Hackera!

Sukces literacki Mai kalbarczyk

Sukces geograficzny Maćków

Paderewski  
w rytmie  

HIP-HOPu!

Więcej na ten temat: 
https://paderewski.lublin.pl/liceum/pl/news/sukces-lingwistyczny-matthiasa-hackera

Więcej:  
https://paderewski.lublin.pl/gimnazjum/pl/news/sukces-mackow-konkursie-geograficznym

Kliknijcie po więcej zdjęć:
https://paderewski.lublin.pl/gimnazjum/pl/news/
hip-hop-miare-mistrza-polski
https://paderewski.lublin.pl/gimnazjum/pl/news/
niesamowity-debiut-world-of-dance
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Oficjalnie zakończyliśmy rok szkolny. Uroczystość 
miała miejsce w szkolnej hali sportowej, gdzie 
zgromadzili się uczniowie, rodzice i nauczyciela 
naszych szkół. Dziękujemy wszystkim za ten 
rok szkolny i rozpoczynamy …. WAKACJE! Do 
zobaczenia 1 września!

Zakończenie  
roku szkolnego!

Ze szkolnego korytarza

„P
ad

er
B

uz
z”

 n
r 

0
3
/

0
7
/

2
0
1
7

23

„P
ad

er
B

uz
z”

 n
r 

0
3
/

0
7
/

2
0
1
7

22



Uczniowie klas 1, zajęć artystycznych – dziennikarstwa Gimnazjum 
Paderewski mieli okazję spróbować swoich sił w profesjonalnym studiu 
telewizyjnym. Swoje progi otworzyła przed nimi Lubelska.tv. Wyszedł 
bardzo ciekawy materiał!

Uczniów programu międzynarodowego 
IB DP odwiedziła Emily Wilkes – 
absolwentka programu IB DP z Anglii, 
która sama na maturze uzyskała 
maximum możliwych punktów. Emily 
pokazała uczniom klas Pre DP, jak 
wspaniale mogą rozwinąć się w tym 
wymagającym programie. Natomiast 
z przyszłorocznymi maturzystami 
podzieliła się swoim doświadczeniem 
i dała kilka cennych rad  m.in.  jak 
efektywnie organizować swój czas w 
tym finalnym roku przed maturą.

robimy telewizję!

Program  
IB DP  
okiem  
studentki  
w Anglii

Koniecznie zobaczcie efekty:  
https://paderewski.lublin.pl/gimnazjum/pl/news/wizyta-lubelskiej-tv

W naszej szkole gościliśmy przedstawicieli lubelskiej palestry, którzy po 
raz trzeci z rzędu w ramach corocznej edycji Tygodnia Konstytucyjnego 
starali się przybliżyć licealistom z klas pierwszych i drugich, czym jest 
prawo w życiu każdego z nas, a zwłaszcza w młodego człowieka.

W naszym liceum w klasie drugiej została poprowadzona matematyka 
w języku arabskim. Mama Burshy, która jest uczennicą naszego 
liceum, poprowadziła lekcje matematyki. Podczas zajęć pokazała 
sposób używania liczba arabskich zupełnie inny od tego, do którego 
przywykliliśmy stosować na codzień.

Właśnie 12 kwietnia nasze koleżanki jak i 
koledzy z klasy 1B zaprezentowali nam swoje 

projekty, których tematy sami wybierali. W tym 
roku aż 18 osób prezentowało swoje wyniki 

prac, nad którymi tak bardzo pracowali. 

Tydzień konstytucyjny

Matematyka po arabsku.

Prezentacja  
Personal  

Project
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1 czerwca w naszej szkole odbyła się akcja „Jak nie czytam, jak 
czytam”, w której wzięli udział uczniowie każdej klasy. Celem akcji było 
pobicie rekordu czytania książek na raz, przy okazji udało nam się pobić 
ten rekord, ponieważ w tym roku czytało na raz aż 432608 osób!

akcja „Jak nie czytam, 
jak czytam”

Dzień mamy, jest chyba jednym z najważniejszych dni, w życiu każdego z nas. W końcu to 
święto najważniejszych kobiet w naszym życiu-naszych mam. Tego dnia w „Paderewskim” 
Sorka Guldynowicz pytała nas – uczniów – za co kochamy nasze mamy. A afektem tego 
jest filmek :-)

W tym roku obchodzimy 700-lecie lublina i właśnie z tej okazji nasz kolega Mikołaj 
Chojnowski wraz z uczniami kółka bibliotecznego zaprazenowali nam prezentację 
pdt. „Skarby Lublina w zbiorach Biblioteki Publicznej im. Hieronima Łopacińskiego”. 
Na koniec nasza koleżanka Natalia Smyl wyrecytowała wiersz lubelskiego poety 
Józefa Czechowicza.

Wtorek 6 czerwca należał do Chóru Akademos, który miał przejemność wystąpić 
podczas gali rozdania nagród laureatom konkursów przedmiotowych. Nasi 
chórzyści może i nie byli najważniejszymi osobami na gali, ale to nie przeszkodziło 
Panu Prezydentowi Krzysztofowi Żukowi wręczyć rozmaite słodkości naszym 
chórzystom, a część dziewczęcą obsypać różami.

26 maja 2017 – dzień Mamy

Skarby lublina

Wtorek pod hasłem  
Chór akademos 

Zobaczcie go tu: 
https://paderewski.lublin.pl/liceum/pl/news/26-maja-2017-dzien

Więcej na ten temat: 
https://paderewski.lublin.pl/gimnazjum/pl/news/skarby-lublina-2
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Dyrektor Paderewskiego wraz z  
wychowawcami: prof. Krzysztofą Trzaskowską, 
prof. Maciejem Kiwałą oraz prof. Jakubem 
Sadurskim oficjalnie pożegnał uczniów klas 3a, 
3b  matury międzynarodowej i klasy 3c matury 
polskiej Liceum Paderewski. Powodzenia!

Dyrektor Paderewskiego, dr Adam Kalbarczyk 
spotkał się z uczniami, by rozmawiać z nimi o 
cichym bohaterstwie naukowców, dzięki pracy 
których miliony ludzi zostało ocalonych przed 
głodem, cierpieniami, chorobami i innymi 
nieszczęściami.

26 maja 2017  
– dzień Mamy

HeadMaster’s 
Day

Nasi koledzy Wiktor Wielento i Miłosz Laskowski pod koniec kwietnia zachęcali nas i 
naszych nauczycieli do dołączenia do bazy dawców szpiku i komórek macierzystych. 
Jak zapewne sami dobrze wiecie po prelekcji poprowadzonej przez chłopaków 
mieliśmy okazję się zarejestrować, niestety do aby tego dokonać trzeba mieć 
przynajmniej 18 lat, ale to nie przeszkodziło aż 11 osobom wpisać się jako chętni do 
bycia dawcami. Dziękujemy!

To była ostatnia przed wakacjami wizyta w 
Uniwersyteckim Szpitalu dziecięcym naszego 
koła bibliotecznego i wolontariuszy. W ramach 
cyklicznej akcji „Weekendowe czytanie” Adam 
Kałakucki, Ewa Barczentewicz, Kasia Gałka i 
Natalia Smyl czytali chorym dzieciom legendy o 
mieście Lublinie w ramach obchodów 700 lata 
naszego grodu.

Zostań dawcą – 
akcja DkMS

Czytamy maluchom w USd

Pomagamy
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Pod koniec kwietnia uczniowie naszego gimnazjum odwiedzili 
dzieci w Uniwersyteckim Szpitalu Dzięcięcym, aby rozweselić 
im dzień prezentując przed nimi spekatle przygotowane 
pod nadzorem Sorki Joanny Lewickiej jak i Sorki Barbary 
Gondek-Błaszków. 

Nasi znajomi z klasy 3v postanowili umilić pobyt dzieciom 
z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, więc 
zorganizowali dla nich dzień gier. Dzięki temu mali pacjenci 
mogli na chwilę zapomnieć o chorobie i być przez chwilę 
weselszymi.

Pomagamy sobą – aktorzy 
w Szpitalu dziecięcym 

Wolontariusze klasy 3v  
w uniwersyteckim  
Szpitalu dziecięcym

Więcej na ten temat: 
https://paderewski.lublin.pl/gimnazjum/pl/news/
pomagamy-soba-aktorzy-szpitalu-dzieciecym

Nasi znajomi z klasy 3v postanowili umilić pobyt dzieciom 
z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego w Lublinie, więc 
zorganizowali dla nich dzień gier. Dzięki temu mali pacjenci 
mogli na chwilę zapomnieć o chorobie i być przez chwilę 
weselszymi.

Chór akademos  
dla lublina
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Malujemy sercem w uSD
Zapraszamy do lektury relacji uczennic Paderewskiego z kolejnej akcji 
wolontariatu w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Lublinie. Pomagania 
nigdy zbyt wiele.

akcja fundacji ViVa – prawa zwierząt
W Paderewskim  odbyła się akcja „Międzynarodowy Ruch na Rzecz Zwierząt 
Viva. Na szkolnym korytarzu uczniowie mogli dowiedzieć się więcej o 
działalności ruchu, otrzymać ulotki i broszury o tematyce związanej z ochroną 
praw zwierząt. Akcja miała na celu podnieść świadomość młodzieży na temat 
złego, często niehumanitarnego traktowania zwierząt przez człowieka.

Pomagamy psiakom i kociakom
Pierwszoklasiści Gimnazjum Paderewski w ramach klasowych inicjatyw 
związanych z SA zebrali ponad 700 zł na pomoc schronisku dla bezdomnych 
zwierząt przy ul. Metalurgicznej w Lublinie. Uczniowie klasy 1v osobiście 
przekazali zebrane środki na ręce pracowników schroniska. Jednocześnie 
mieli okazję wysłuchać interesujących wykładów dotyczących historii i 
funkcjonowania schroniska, a także zapoznać się z jego mieszkańcami.

Co w nauce piszczy

Otyłość jest to nadmierne nagromadzenie tkanki tłuszczowej w organizmie, 
przekraczające jego fizjologiczne potrzeby i możliwości adaptacyjne, które mogą 
prowadzić do niekorzystnych skutków dla zdrowia. Do wyznaczania otyłości może 
posłużyć nam BMI czyli (z ang. Body Mass Index) współczynnik powstały przez 
podzielenie masy ciała podanej w kilogramach przez kwadrat wysokości podanej 
w metrach. 
Wzór: 
Wskaźnik masy ciała [kg/m2] = masa ciała [kg] / wysokość ciała2 [m2]. 
Wynik porównujemy z tą tabelką: 

Mity  
i prawdy  
o walce  
z otyłością
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Poniżej podam kilka sposobów na zmianę masy ciała:
1.  (Jeden z ważniejszych) Picie dużej ilości wody. Człowiek powinien przynajmniej 

pić codziennie dwa litry ciepłej i przegotowanej wody. Dlaczego ciepłej? Ponieważ 
zimną trudniej będzie roztopić tłuszcz i przepłukać organizm z zalegających w nim 
niechcianych i niepotrzebnych rzeczy. 

2.  Przeżuwanie. Sam nie wierzyłem temu. Gdy zacząłem ćwiczyć pomyślałem 
że będę chudy jak nic na pewno mi sie uda. Niestety nie miałem ani diety ani 
nie myślałem o takim czymś jak przeżuwanie posiłku, od razu połykałem kęsy 
przeżuwając je 3 bądź 4 razy. Minimalna i perfekcyjna według mnie ilość żucia 
posiłku to 22 razy jeden kęs. Faktycznie to dość dużo a sam obiad mógłby zając 
nam godziny, ale według mnie nadal to lepsze niż zajmowanie dwóch miejsc 
w autobusie. 

3.  Ograniczenie fast foodów i innych cukrów. Niestety tutaj też to musiało się 
pokazać. Jest na to pare fajnych sposobów, moim zdaniem i tak najważniejsza 
jest motywacja. 

MIty:
1.  Ruch gwarantuje. spadek wagi: Niekoniecznie. Krótki i intensywny wysiłek fizyczny 

poprawia kondycję, ale zapas tłuszczu pozostaje nienaruszony! Podczas takich 
ćwiczeń spalasz głównie węglowodany. Jeśli już chcesz ćwiczyć rób to długo 
i dokładnie na tyle ile cie stać , a co drugi dzień ćwiczeń podnoś sobie poprzeczkę 
ćwiczeń.

2  Tłuszcz to zło. Nieprawda. Brak tłuszczu może mieć poważne skutki zdrowotne 
dla organizmu (zaparcia, problemy hormonalne). Należy tylko rozróżniać tłuszcze 
dobre (oleje, morskie ryby, orzechy) i złe (zawarte w produktach pochodzenia 
zwierzęcego, z wyjątkiem ryb).

3.  Post to dobry sposób na zrzucenie wagi. Co prawda kilkudniowy post może 
przyczynić się do redukcji tkanki tłuszczowej, jednak prowadzi on do osłabienia, 
a nawet wyniszczenia organizmu

O człowieku

Stres jest negatywnym odczuciem, które towarzyszy człowiekowi od zawsze. Życie 
w ciągłym stresie przestaje być czymś wyjątkowym. Staje się normą. Niestety wyniki 
badań epidemiologicznych prowadzonych przez Światową Organizację Zdrowia 
(WHO) są niepokojące i wskazują, że szybkie tempo życia, cywilizacja przemysłowa, 
duża gęstość zaludnienia, rywalizacja i towarzyszący temu wszystkiemu stres 
zwiększają prawdopodobieństwo zachorowania na choroby nowotworowe, 
wrzodowe czy układu krążenia. Stres ma swój udział w powstawaniu wielu chorób 
somatycznych. Dobrze, że trafiłeś właśnie do nas. To właśnie my pomożemy Ci się z 
tym uporać. Oto kilka sposobów jak sobie radzić ze stresem:

ten  
najgorszy  
StRES...
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1. Pij sok pomarańczowy
Naukowcy z uniwersytetu w Alabamie odkryli, że witamina C zmniejsza wydzielanie 
hormonów stresu. Wystarczą dwie szklanki soku pomarańczowego dziennie.

2. Przyklej kropkę na telefonie
To znak, który przypomni Ci, byś wziął głęboki oddech, zanim odbierzesz rozmowę. 
Nie tylko poczujesz się lepiej i spokojniej, ale też Twój głos zabrzmi pewniej i 
sympatyczniej.

3. Podlej kwiaty
„Zielony to jeden z najbardziej odstresowujących kolorów  - Wyeliminuj ze swojego 
otoczenia ostre kolory - czerwień, pomarańcz`. Tam, gdzie możesz, stosuj naturalne 
barwy, np. niebieski, brązowy, kremowy czy wspomnianą już zieleń”.

4. kup psa
Kontakt z nim, co dowiedziono naukowo, obniża poziom napięcia i zapobiega 
depresjom. Posiadacze psów są z reguły mniej spięci imają niższe ciśnienie. 
Pies zmusza człowieka do spacerów, co zbawiennie wpływa na ciało i psychikę. 
„Towarzystwo czworonogów zabija stres o wiele szybciej, niż obecność istot 
dwunożnych” 

5. ściśnij mocno
Zrób dziurkę w piłeczce tenisowej i ściskaj ją, kiedy odczuwasz nieznośne napięcie. 
W sklepach sportowych są także profesjonalne „ściskacze”, wykonane z miękkich 
tworzyw, albo metalowe kulki do zabawy w rękach. „Pozwól dłoniom zmiętosić 
napływające złe uczucia, a zobaczysz, jak szybko nadejdzie odprężenie”

6. Zrób skłon
Jeśli czeka Cię trudna rozmowa lub zadanie, wykonaj proste ćwiczenie 
rozluźniające: „Rozstaw nogi na szerokość ramion i lekko ugnij je w kolanach. Powoli 
wykonaj skłon, tak by ręce zwisały swobodnie w dół, między stopami. Wytrzymaj 
tak długo, jak potrafisz, oddychając przeponą. Potem powoli, kręg za kręgiem, 
wyprostuj plecy (głowa wraca do pozycji na samym końcu).

                                   
7. Włącz Celine dion
Przynieś do szkoły radio i nastaw je na najłagodniejszą muzykę, jaką znajdziesz. 
Naukowcy z uniwersytetu w Pensylwanii dowiedli, że łagodna muzyka, puszczana 
pracownikom, wyraźnie obniżyła poziom hormonów stresu, a przy tym - podwyższyła 
odporność na przeziębienie.

8. Pokrzycz sobie
„Głośny wrzask, a nawet przekleństwo rzucone w czterech ścianach, to znakomity 
sposób na szybkie rozładowanie napięcia” Zamiast tkwić w korku i wściekać się po 
nieprzyjemnej rozmowie, my z powodzeniem praktykujemy metodę polegającą na 
zamknięciu okien.

9. Wyprasuj koszulę, pozmywaj 
naczynia...
...albo zajmij się jakimś innym prostym zajęciem. 
Powtarzalny, jednostajny ruch wprowadza w lekki 
trans i nastawia mózg na autopilota.

10. Napisz to
„Jeśli po frustrującej rozmowie z kimś dla ciebie ważnym dręczy Cię złość na siebie, 
że nie powiedziałeś tego, co chciałeś, napisz list zawierający te słowa. Poczujesz 
ulgę, nawet gdy wrzucisz go potem do kubła na śmieci”
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11. Ćwicz, ale intensywnie
Na przykład szybki bieg czy szaloną jazdę rowerem. Specjaliści z Missouri State 
University twierdzą, że 33 minuty intensywnego wysiłku pomaga obniżyć poziom 
stresu bardziej niż umiarkowany spacer. Dobre rezultaty odczuwasz przez 
następne 1,5 godziny.

12. Uśmiechnij się
Jeśli obawiasz się wystąpienia publicznego, zmobilizuj się i mimo 
wszystko, nawet wbrew sobie uśmiechaj się. Udowodniono, 
że uśmiech spowalnia reakcję stresową. To rodzaj sprzężenia 
zwrotnego. Emocje wpływają na mimikę, ale jest i odwrotnie. 
Mózg odbiera sygnały płynące z mięśni twarzy i dopasowuje do 

tego emocje.

13. idź do sauny
Według naukowców z Uniwersytetu Oklahoma, stali bywalcy sauny są znacznie 
bardziej zrelaksowani i mają większe poczucie kontroli nad własnym życiem.

14. Spróbuj medytacji 
Czy wiesz, że medytacja redukuje stres aż o 45% w zaledwie 3 miesiące? To 
prostsze niż myślisz „Wdychaj powoli nosem powietrze, licząc do czterech, a 
potem jak najdłużej wydychaj ustami. Powtórz 10 razy”.

15. Odpuść sobie...
...w sytuacjach, na które absolutnie nie masz wpływu. W kolejce do dentysty 
jakiś dzieciak dostaje histerii, a jego matka nie reaguje. Zamiast się wściekać, 
potraktuj całą sytuację jak nagłą ulewę. Nie masz wpływu na pogodę i itp. 
Usiłowanie kontrolowania wszystkich i wszystkiego dookoła jest najprostszą 
drogą do samozniszczenia.

16. Trzymaj za rękę 
partnera lub partnerkę 
I to tak często, jak to tylko 
możliwe. Dotyk dłoni ukochanej 
osoby obniża ciśnienie krwi 
w odpowiedzi na stresujące 
sytuacje. Badanie specjalistów z 
Uniwersytetu Północnej Karoliny 
potwierdziło, że ludzie, którzy 
dotykali się w trudnych chwilach, 
byli dwa razy bardziej odporni na 
stres, niż ci niezakochani.

17. Złap się za uszy
Brzmi to dziwnie, ale działa! Chwyć dłońmi oba płatki uszne i lekko wykręcaj je 
w tę i z powrotem (licząc do dziesięciu). „Ten ruch poprzez drgania membrany 
pobudza obszar mózgu odpowiedzialny za obniżanie hormonów stresu”

18. Zjedz rybkę
Łosoś, makrela czy pstrąg zawierają dużo nienasyconych kwasów tłuszczowych 
omega-3. Badania wykazały, że wzbogacenie diety o ten składnik pozwala o 20% 
obniżyć liczbę ataków wściekłości u nerwowych facetów.

19. licz od 20 do 1,
To zadanie na tyle angażuje umysł, że znacznie osłabia reakcję na stres i 
pozwala Ci ochłonąć.

20. Planuj rozrywki
Jasne, wiemy, że jesteś zajęty, ale zaplanuj sobie coś przyjemnego na sobotę. 
Badania przeprowadzone na Uniwersytecie Loma Linda wykazały, że samo 
myślenie o planowanej atrakcji: wypadzie za miasto, wyjściu do kina, zwiększa 
wydzielanie hormonu szczęścia o 27% i redukuje poziom hormonu stresu nawet 
o 39%.

21. Wypij łyk wody
                                                       
Naukowcy spierają się dlaczego, 
ale praktycy wiedzą, że łyk zimnej 
wody studzi emocje. Podobnie 
jak zimny prysznic, jeśli dosłownie 
nosi Cię ze złości.
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https://paderewski.lublin.pl/liceum/

