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Czy wiesz, że…
2. Uważaj! Jeśli zobaczysz tak włożoną monetę w klamce
twojego samochodu! To jeden ze sposobów na OKRADANIE SAMOCHODÓW. Gdy kierowca samochodu nie
zauważy monety i zamknie samochód używając pilota,
centralny zamek nie zadziała - samochód pozostanie
otwarty.

3. Z pestek arbuza można zaparzyć pyszną i zdrową HERBATĘ, która pomaga obniżyć poziom cholesterolu we
krwi i przy nadciśnieniu. Na jeden kubek potrzebujesz
20 - 30 pestek. Czas zaparzania to ok. 15 minut.
4. Powierzchnia płuc człowiek jest równa powierzchni kortu tenisowego.
5. W Sudanie znajduje się
czyli więcej niż w Egipcie.

ponad
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6. Na Antarktydzie jest 1 bankomat.
7. L
 odowiec o nazwie “Blood Fall” regularnie wylewa czerwony płyn, który wygląda jak krwawienie lodu.
8. P
 icie słodkich gazowanych napojów to najgorsze co
możesz zrobić podczas upałów. Nie dość, że są one
kaloryczne i zawierają mnóstwo cukru, to dodatkowo
wypłukują z organizmu mnóstwo mikroelementów tak
bardzo potrzebnych w tym czasie.
9. J
 edząc czereśnie nie wyrzucaj szypułek, pozostaw je
do wyschnięcia. Z suszonych szypułek robi się napary i herbatki, które są bardzo dobrym lekarstwem na
zapalenie dróg moczowych, pęcherza, a nawet nerek.
10. L
 udzkie oczy nie zmieniają swojego rozmiaru od urodzenia.
11. C
 złowiek średnio mruga około 20 razy na 60 sekund,
czyli gdy zsumuje się wszystkie mrugnięcia, w ciemności spędzamy ponad godzinę dziennie! Mózg na
szczęście tak przetwarza informacje, że wypełnia
przerwy zajmowane przez mrugnięcia.
12. C
 złowiek cały czas widzi swój nos, ale mózg ignoruje
go, dlatego tak naprawdę nie mamy go w swoim zasięgu wzroku.
13. N
 ie pozwalaj kąpać się dziecku w fontannie! Woda
w większości miejskich fontann krąży w obiegu za-

mkniętym bez procesu uzdatniania jej dlatego jest
mocno zanieczyszczona - można w niej znaleźć bakterie gronkowca, salmonelli, a nawet bakterie kałowe
E.coli. Fontanna to nie basen, a bakterie w czasie
upałów namnażają się w ogromnym tempie.
14. B
 londyni i blondynki mają najwięcej włosów – około
146 tysięcy. Szatyni mają około 100 tysięcy włosów,
natomiast najmniej mieszków włosowych występuje
u osób rudych – około 86 tysięcy.

15. C
 esarz Japonii jest jedynym władcą sprawującym władzę pod tym tytułem.
16. 2
 września to międzynarodowy dzień jedzenia lodów
o smaku borówki.
17. O
 d 1945 roku wszystkie brytyjskie czołgi są wyposażone w zestaw do parzenia herbaty.
18. W naszej galaktyce jest 100 miliardów gwiazd.
19. Tylko 15% Sahary jest pokryte piaskiem.
20. Z
 iemia jest jedyną planetą w naszym układzie słonecznym, której nazwa nie pochodzi od imienia Boga.
21. W
 jednym piorunie jest tyle energii aby zasilić cały
dom przez 2 tygodnie.
22. D
 o 1929 roku Coca-Cola zawierała znaczną ilość kokainy.
23. W
 trakcie oddychania żebra poruszają się pięć milionów razy rocznie.
24. G
 eorge Washington w swoim ogrodzie hodował konopie.
25. Kolibry to jedyne ptaki, które potrafią latać w tył.
26. T
 ygrysy mają paski nie tylko na futrze, ale również
na skórze.
27. DNA szympansa i człowieka są zgodne w 98,4 %.
28. M
 alediwy są „najniższym” krajem na świecie. Mają,
więc najniższy najwyższy szczyt na Ziemi (5,1 metra.
29. S
 tolica Andory nazywana też Andora La Vella
jest najwyżej położoną w Europie. Leży na około
1000 m n.p.m.
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1. Ż
 urawina to jeden z NAJZDROWSZYCH OWOCÓW!
Zawiera bardzo dużo błonnika, witamin (B1, B2, C,…)
oraz minerałów: sodu, potasu fosforu, i wiele innych.

Kącik kulinarny!
Jako iż jesteśmy fanami słodkości, pierwszą rzeczą jaka nam przyszła na
myśl to CIASTO, ale chcieliśmy żeby przepis nie był trudny, tylko niewymagający nie wiadomo jakich umiejętności kulinarnych. Przygotowaliśmy
w naszym kąciku kulinarnym ciastko z mikrofali. Brzmi nieciekawie, ale
zapewniamy Was, że jest to szybka oraz pyszna przekąska do zrobienia
w kilka minut.

„PaderBuzz” 2018
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Składniki:
• 2 łyżeczki masła,
• 1 łyżeczka brązowego cukru,
• 1 łyżeczka cukru,
• 1/4 łyżeczki proszku do pieczenia,
• 1/4 łyżeczki ekstraktu waniliowego,
• 3 łyżki mąki(jeśli jesteście fit użyjcie
pełnoziarnistej lub płatków owsianych :)
Czekolada pokruszona (ile dusza zapragnie),
możecie dodać też np. masło orzechowe jeśli nie
lubicie czekolady (no ale kto nie lubi czekolady,
lody, lub jakieś owoce do smaku.
Sposób przygotowania:
Wykonanie jest banalnie proste, po prostu
mieszamy wszystko razem, wstawiamy do
naszego naczynia i do mikrofalówki na 60 sekund
i gotowe!

Teraz coś dla zwolenników
zdrowego trybu życia

Szybki
i zdrowy
obiad
po szkole
Składniki:

Sposób przygotowania:
Komosę gotujemy przez 15 minut
w 250 ml osolonego wrzątku. Kurczaka
doprawiamy ulubionymi przyprawami
i smażymy na łyżce oleju. Brokuł również
gotujemy ok 7 minut, pomidora kroimy
w kostkę. Wszystko wykładamy na talerz
lub do pudełka jeżeli prowadzicie „szybkie”
życie.
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• 100g komosy ryżowej
• 100g filetu z kurczaka
• 50g ulubionych warzyw,
w naszym przypadku to brokuły
• 1 pomidor
• łyżka oleju

Kącik kulinarny!

Na zimne wieczory…
Postanowiliśmy dodać do naszych przepisów coś,
co rozgrzeje nie jedną osobę … Sprawdźcie przepis
na kawę pierniczkową.
Składniki:
• 2 łyżeczki kawy,
• 300ml wody,
• 200g cukru,
•p
 rzyprawę do piernika
(ale możesz ją zastąpić oddzielnie
cynamonem, gwiazdkami anyżu,
goździkami itd.),
• mleko,
• łyżki miodu,

Sposób przygotowania:
1.	Wlej wodę do garnka następnie
dodaj cukier. Doprowadź do
wrzenia ciągle mieszając.
2.	Dodaj cynamon, anyż i goździki,
gotuj wszystko jeszcze przez
minutę.
3.	Zagotuj mleko z miodem.
4.	Zrób kawę.
5.	Dodaj mleko z miodem oraz
przygotowany wcześniej syrop
pierniczkowy.
6. Bon appétit!

Syrop możecie przechowywać w słoiku i wykorzystywać
do wypieków oraz kawy oczywiście

„PaderBuzz” 2018

6

Świątecznie?
Proszę bardzo.

Czym by były świąteczne przepisy bez czegoś
słodkiego do jedzenia, w dzisiejszym wydaniu
przygotujemy „cinamon rolls”.
Składniki:
• 1 paczkę suchych drożdży,
• 1 szklankę ciepłego mleka,
• 1/2 szklankę zmiękczonego masła,
• 1 łyżeczkę soli,
• 2 jajka,
• 4 szklanki mąki.
Do nadzienia:
• 1 szklanki brązowego cukru,
• 3 łyżki cynamonu,
• 1/3 szklanki zmiękczonego masła.
Do lukru:
• 6 łyżek masła,
• 1 i 1/2 szklanki cukru pudru,
• 1/4 szklanki śmietany,
• 1/2 łyżeczki ekstraktu waniliowego,
• 1/8 łyżeczki soli.

Sposób przygotowania:
1.	Nalej do dużej miski mleko i rozpuść w nim
drożdże.
2.	Dodaj; cukier, masło, sól, jajka i mąkę do miski,
wszystko dobrze zmiksuj mikserem.
3.	Połącz wszystkie dotychczasowe składniki.
4.	Umieść ciasto w misce wysmarowanej olejem,
a następnie przykryj i pozostaw w ciepłym miejscu
na 1 godz.
5.	Rozwałkuj ciasto na lekko posypanej mąką
powierzchni do momentu aż osiągnie ok. 1 cm
grubości.
6.	Rozgrzej piekarnik do 180 stopni.
7.	Wymieszaj składniki na nadzienie i rozprowadź
równomiernie po cieście.
8.	Zwiń ciasto w roladę którą następnie pokrój na
równe części.
9.	Pokrojone umieść na blaszce, przykryj i pozostaw
na 30 min.
10. Piecz przez 20 min.
11. Zmieszaj wszystkie składniki potrzebne do
zrobienia lukru a następnie polej nim ciastka.
12. Voilà!

Uffff jak gorąco!
Jako, że w lato słońce grzeje nieubłaganie, na taki
skwar najlepsza jest zimna woda prosto z lodówki
(ale ile można pić samą wodę). Wzbogaciliśmy tę
wersję o kilka napojów które dodadzą ci ochłody
w letnie upalne dni.
Lemoniada malinowa
Składniki:
•
•
•
•
•

100g malin,
1 cytryna,
szklanka wody,
kilka kostek lodu,
kilka listków mięty.

Sposób przygotowania:
Pokrój cytrynę w plasterki a następnie wrzuć je
do dzbanka, dodaj umyte maliny oraz miętę. Zalej
wszystko wodą oraz dodaj kostki lodu. Opcjonalnie
możesz wcisnąć jeszcze sok z połowy limonki lub
truskawki. Ochłoda murowana.

Kawa mrożona
Może brzmieć nudno, ale w gorące poranki nic tak
nie smakuje z rana jak mrożona kawa.
Składniki:
•
•
•
•
•
•
•

2 łyżeczki kawy rozpuszczalnej,
pół szklanki wrzątku,
dwie gałki lodów waniliowych,
kilka kostek lodów,
cukier do smaku,
szklanka mleka,
bita śmietana na wierzch.

Sposób przygotowania:
Na początek, rozpuść kawę we wrzątku
(na tym etapie dodaj też cukier).
Dodaj mleko, lód, lody bitą śmietanę.
Tu może ci się przydać słomka,
bo przechylając te szklankę dużo ryzykujesz.

„PaderBuzz” 2018

7

Sport
Sport,
sport,
sport…

Tym żyliśmy podczas roku
szkolnego. Teraz już po
mundialu. Kto wygrał???

Polska dostała się na Mistrzostwa Świata po wygranym meczu z Czarnogórą 4:2, a kapitan reprezentacji zdobył koronę króla strzelców eliminacji z dorobkiem 16 bramek (najwięcej w historii), przeganiając
zdobywcę złotej piłki Cristiano Ronaldo(15 bramek).

„PaderBuzz” 2018
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Zespoły, które mają zapewniona grę na mundialu
w Rosji to: Francja, Portugalia, Niemcy, Anglia, Hiszpania, Belgia, Islandia, Polska, Serbia, Rosja ( jako
gospodarz).
W barażach biorą udział: Szwajcaria, Włochy, Chorwacja, Dania, Szwecja, Irlandia Północna, Irlandia,
Słowacja, Grecja.
Polska zakwalifikowała się na Mistrzostwa Świata
2018 w Rosji. Losowana była z pierwszego koszyka,
trafiła na Kolumbię, Senegal i Japonię. Eksperci określają tą grupę jako słabą.
Pary 1/8 finału Ligi Mistrzów:
Juventus - Tottenham
FC Basel - Manchester City
FC Porto – Liverpool
Sevilla – Manchester united
Real Madryt – PSG
Szachtar Donieck – AS Roma
Chelsea – FC Barcelona
Bayern Monachium – Besiktas

•C
 ristiano Ronaldo dostał złotą piłkę za rok 2017.
Jest to już jego piąte takie wyróżnienie, wyrównał
się z graczem FC Barcelony, Lionelem Messim, który tydzień wcześniej odebrał złotego buta.

•R
 obert Lewandowski zdobył dziewiąte miejsce
w rankingu złotej piłki. Przed galą Lewandowski
przefarbował włos na blond.
•R
 eprezentacja Polski zajęła 7 pozycję w rankingu
Fifa zaraz za Hiszpanią przed Szwajcarią.
•H
 arry Kane strzelił w mienionym roku 57 bramek
dzięki temu został najlepszym strzelcem 2017r
•A
 gnieszka Radwańska - najlepsza polska tenisistka. Znajduje się najniżej od 10 lat w rankingu WTA
(28 miejsce). Naszą zawodniczkę czeka jeszcze jedno wyzwanie: obrona punktów za finał w Sydney. Ale
nawet gdyby rozgrywka się nie powiodła, nie wpłynie
ona jednak na rozstawienie w Australian Open, więc
powrót do czołówki wydaje się bardzo realny.
•Ł
 ukasz Kubot i Marcelo Melo( rozstawieni z numerem jeden) wystąpią w drugiej rundzie turnieju debla
ATP w Hertogenbosch. W pierwszej rundzie bez
żadnych problemów pokonali Japończyka Sugitę
i Amerykanina Younga 6:4, 6:2.
•W
 ielka nadzieja polskiego tenisa ziemnego. Magdalena Fręch awansowała do drugiej rundy turnieju
WTA w Nottingham. W pierwszej rundzie pokonała
Chinkę Saisai Zheng 6:2, 3:6, 6:3. Tym samym jej
następną rywalką będzie Słowenka Dalila Jakupovic.
Pokonanie Chinki zajęło jej niespełna dwie godziny.
Poprzez to zwycięstwo jest coraz bliżej „100”. Niestety jej koleżanka Agnieszka Radwańska wypadła
poza „30”.
•C
 hallenger WTA w Bol. Rozstawiona z numerem
drugim Magda Linette przegrała w finale challengera WTA w Bol. Po niesamowitym turnieju w finale
musiała uznać wyższość rywalki. Magdę pokonała
Słowenka Tamaa Zidansek 1:6, 3:6.
• Akademickie Mistrzostwa Woj. Lubelskiego. Kamil
Dawid mistrzem Akademickich Mistrzostw Województwa Lubelskiego. W dniach 19-20/05/2018
na lubelskich kortach przy al. Zygmuntowskich odbyły się Akademickie Mistrzostwa Woj. Lubelskiego. Przez dwa dni na obiekcie lubelskiego „Koziołka”
można było obserwować zawody na bardzo wysokim i profesjonalnym poziomie. Ostatecznie jednak
wygrał Kamil(politechnika lubelska), który pokonał
w finale Michała Sadowskiego (KUL).

Borys Mańkowski – Roberto Soldic
(wygrana Roberto)
Popek Monster – Tomasz „strachu” Oświeńcimski
(wygrana w 2 rundzie Tomasza)
Kleber Koike Erbst – Artur Sowiński
(wygrana Klebera)
Marcin Wrzosek – Roman Szymański
(wygrana Wrzoska)
Michał Andryszak – Fernando Rodiguesa Jr.
(wygrana Michała)
Damian Janikowski – Antoni Chmielewski
(wygrana Damian)
Grzegorz Szulakowski – Kamil Szymusowskiego
(wygrał Grzegorz)
Salahdine Parnasse – Łukasza Rajewskiego
(wygrał Salahdine)
Siatkówka
Tabela Meczy 16 kolejki Plus Ligi
Trefla Gdańsk 1:3 PGE Skra Bełchatów
ZAKSA Kędzierzyn - Koźle 3:1 Aluron Virtu Warta
Zawiercie
BBTS Bielsko Biała 2:3 Jastrzębski Węgiel
Dafi Społem Kielce 3:1 Asseco Resovia Rzeszów
MKS Będzin 1:3 Cuprum Lublin
GKS Katowice 3:1 Cerrad Czarni Radom
ONICO 3:2 Łuczniczka Bydgoszcz

Pływanie
24-27 maja odbyły się główne Mistrzostwa Polski
w pływaniu. Zawody odbyły się na pływalni 50. metrowej w Zatoce Sportu w Łodzi. Podczas zawodów wyłoniona została kadra na mistrzostwa Europy w Glasgow, mistrzostwa Europy juniorów w Helsinkach oraz
igrzyska olimpijskie młodzieży w Buenos Aires.
Piłka ręczna
Żeńską ligę w tym sezonie po raz 20 wygrał MKS
Perła Lublin. Drugie miejsce w tych rozgrywkach zajął
zespół Zagłębia Lublin a trzecie miejsce przypadło dla
Startu Elbląg. Najlepszą strzelczynią została zdobywczyni brązowego medalu Sylwia Lisewska. Rzuciła aż
162 bramki w 21 meczach co daje około 7,7 bramki
na mecz! Ten sezon zdecydowanie należał jednak do
zespołu z Lublina, gdyż lubelskie Perełki zdobyły też
Puchar Polski oraz wygrały Challenge Cup (w przełożeniu na piłkę nożną – ligę Europy!).
Męską ligę w tym sezonie po raz 15 wygrał drużyna PGE Vive Kielce. Drugie miejsce w tych rozgrywkach zajął zespół Orlen Wisły Płock a trzecie miejsce
przypadło dla Azotów Puławy. Najlepszym strzelcem
został zawodnik Zagłębia Lublin, który rzucił 227
bramek w 30 meczach co daje około 7,6 bramki
na mecz. Wykazał się on skutecznością na poziomie
72%. Kubot zagra w drugiej rundzie debla w turnieju
ATP w Hertogenbosch.
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Qultura i nie tylko…
Inktober
Jest to kolejny z cyklu całomiesięcznych artystycznych
wyzwań, polegających na rzuceniu danego tematu
i rysowaniu pod wyznaczony plan. Na każdy dzień jest
inne hasło. To może być np. zagubiony, tęcza czy odchłań. Artysta który podejmie się tego wyzwania, sam
musi stworzyć pracę, która w jakiś sposób kojarzy
mu się z danym hasłem. Inktober jest to dość wyjątkowy motyw przewodni ponieważ jest to zlepek słów
- ink(tusz/atrament) i October(październik). Wymyślił
to Mr Jake Parker, narzucił on określoną technikę
wykonywanych rysunków. Tym razem postawił na
tusz. Oczywiście można wspomagać się podstawowymi narzędziami takimi jak ołówek, cienkopis czy biały żelopis, jednak w głównej mierze trzeba postawić
na atrament. Na załączonym zdjęciu (ss z oficjalnej
strony, do której link znajduje się na końcu aktykułu)
można zobaczyć hasła prac na każdy dzień miesiąca
oraz wskazówki i zasady określone przez twórcę jak
i zarazem pomysłodawcę tego wydarzenia.
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Kulturalny Lublin w listopadzie
Mimo niezachęcającej jesiennej aury warto wyjść
z domu i sprawdzić co i gdzie ciekawego słychać
w kulturze. W jubileuszowym dla naszego miasta
roku, które obchodzi swoje 700. Lecie, animatorzy
wręcz ścigają się w mnożeniu atrakcji kulturalnych.
Z pośród wielu propozycji w listopadzie wybrałam dla
nas kilka, które wydały mi się najbardziej interesując.
Oto one:
• Jak wygląda nasze miasto nocą przekonaliśmy się
na podczas wystawy fotograficznej zatytułowanej
„Nocą ulicami Starego Miasta w Lublinie”. Mogliśmy
ją oglądać przez cały listopad w Miejskiej Bibliotece
Publicznej w Lublinie przy ulicy Kruczkowskiego 14.
Autorami zdjęć byli młodzi fotografowie, którzy na
swoich zdjęciach uwiecznili niepowtarzalną atmosferę lubelskiej starówki po zmroku.
•P
 ozostając w klimacie Starego Miasta warto również odwiedzić Teatr Stary w Lublinie przy ulicy Jezuickiej 18 w dniu 6 listopada o godzinie 18.00,
aby zobaczyć projekcję niezwykłej animacji pt. „Twój
Vincent” w reżyserii Doroty Kobieli i Hugh Welchman’a. Film opowiada mało znaną historię o życiu
i twórczości słynnego malarza Vincenta van Gogha.
Do produkcji filmu stworzono 65 000 obrazów, nad
którymi pracowało ponad stu specjalnie przeszkolonych artystów. Jestem przekonana, że wyjątkowość
miejsca jakim jest Teatr Stary to dodatkowy walor,
dla którego akurat w tym miejscu warto obejrzeć
ten film.
•5
 listopada na parterze na korytarzu Centrum Kultury w Lublinie przy ulicy Peowiaków 12 można było
zajrzeć na giełdę płyt i wydawnictw muzycznych.
Motto jakie przyświecało organizatorom to: „Zapraszamy miłośników różnych gatunków muzyki, kolek-

cjonerów, entuzjastów płyt winylowych i cyfrowych
w każdym wieku. Przyjdź, nawiąż kontakty, wymieniaj zdanie, zamieniaj się na płyty. Rozmawiaj!”
• Na zakończenie. Wyjątkowym listopadowym wydarzeniem był występ światowej sławy Royal Russian
Ballet, który przyjechał do Lublina 26 listopada
2017 roku. O godzinie 19.00 na scenie Centrum
Spotkania Kultur tancerze zaprezentowali Jezioro
Łabędzie. Balet Piotra Czajkowskiego to jeden z najbardziej klasycznych i znanych dzieł na świecie.
Wystawa kur
Jak co roku w dniach 18-19 listopada w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie odbyła
się Wystawa Kur Ozdobnych. W wydarzeniu brali
udział zarówno młodzi, emeryci, doświadczeni hodowcy naukowcy oraz miłośnicy ptaków z całego świata.
Wystawionych zostało około 800 kur o bardzo zróżnicowanych gatunkach z wielu państw wszystkich kontynentów między innymi Chin, Japonii, Indonezji, Anglii,
Holandii, Indii i Niemiec. Podziwiać można było największe kury świata - olbrzymy kurze, których masa
ciała osiąga nawet 7 kilogramów. Kontrastowały
z nimi jedne z najmniejszych, kury z gatunków seramy,
chabo oraz sebrytki. Ogromne wrażenie robiły kury jedwabiste o niesamowitym upierzeniu. Podziwiać można było także kury długopiejące, których śpiew zdecydowanie zachwyca. Wszystkie osobniki oceniane były
przez sędziów przybyłych z różnych państw. Najmłodsi
mieli zapewnione wiele atrakcji, a na hodowców czekały liczne stoiska z bogatą ofertą produktów. Nabyć
można było klatki transportowe, inkubatory, proste
wyposażenie do kurników, klatki transportowe, literaturę naukową oraz żywe ptaki.
Wystawa była wspaniałym wydarzeniem podsumowującym całoroczną pracę hodowców. Wystawiane kury
były uprzednio długo przygotowywane oraz odpowiednio żywione. Staranne fryzury robiły wrażenie na przybyłych gościach. Mamy nadzieję, że za rok spotkamy
się w jeszcze bardziej licznym gronie.
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Must
have...
11

Moda

Ten sezon to czas na to, by odrobinę wyróżnić się elementami garderoby. Ci, którzy podążają za trendami,
z pewnością mają w swojej szafie takie wynalazki jak:
• Torebka listonoszka,
• Lakierowany beret/kaszkiet,
• Buty „workery”,
• Czerwony sweter,
• Marszczone kozaki,
• Coś sztruksowego,
• Białe buty.

Ozdoby

Teoretycznie najlepszymi ozdobami są reniferki, mikołaje oraz różne choineczki. Jest to najpopularniejszy motyw świąt, który pojawia się każdej zimy. Małe
śnieżynki cudownie wyglądają w oknach domów. Za
granicą modne jest też ozdabianie domów wielkimi
figurkami, które stawia się na podwórku lub wieszanie
świątecznych lampek oraz łańcuchów na domach.
Zimowe potrawy:
• Carabaccia,
• Pieczone warzywa z harissą,
• Marchewkowe spaghetti,
• Czekolada z bitą śmietaną i piankami.

„PaderBuzz” 2018
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Playlista zimowa
• ALAN WALKER -All falls down ,
• CHEAT CODES FT. FEETY WARP-FEELS Great,
• Selena gomez marshmallow -wolves ,
• KaEn&Ewa farba -Echo ,
• Charlie Puth -How Long ,
• Maroon 5-what lovers do ,
• Migos FT. Nicki minaj, cardi B - Motors port
• Alma- All stars
• Charlie Xcx-boys ,
• Portugal that man -feel it still.

Wschód kultury
- inne brzmienia 2018 rok
Latem w Lublinie wiele osób przyjeżdża z poza miasta, aby uczestniczyć w najsłynniejszych festiwalach.
Jednym z najbardziej pożądanych jest festiwal „Inne
Brzmienia”. Jest to jedna z odsłon projektu „Wschód
Kultury”, którego główną ideą jest przybliżenie i prezentacja kultury i sztuki krajów wschodnich takich jak
Ukraina, Białoruś czy Armenia. Podczas trwania „Innych brzmień” mieliśmy mieć możliwość posłuchania
najciekawszych i nietuzinkowych artystów, co między
innymi ułatwi im wejście na zachodni rynek muzyczny. W trakcie całego wydarzenie można było zetknąć
się z takimi gatunkami jak new wave, muzyka elektroniczna czy avant-rock. Festiwal oferuje nam przede
wszystkim muzykę na pograniczu tradycji i wpływów
kulturowych oraz stawia na oryginalność i wspaniałe
doznania estetyczne.
Na scenie wystąpili już między innymi: Nouvelle Vague, Mulatu Astatke, Tuxedomoon, Juno Reactors,
Shibusashirazu Orchestra, Tortoise, UK Subs, Einstürzende Neubauten, Tony Allen czy Goldfrapp. Fani
nie mogą się doczekać kto wystąpi w tym roku. „Inne
Brzmienia” to nie tylko muzyka, każdy znajdzie coś dla
siebie, na przykład miłośnicy ambitnego kina, literatury i sztuki współczesnej również nie będą się nudzić.
Oczywiście wszyscy pamiętali o najmłodszych, dla
których zostały przygotowane specjalnie „Małe Inne
Brzmienia”. Wiadomo, że w tym roku gwiazdami,
które wystąpią są między innymi: We are polarized,
Pasożyty, Mikroelementy, Naczynia i wiele innych.
Cały festiwal będzie odbywał się w centrum miasta
w dniach 28.06-1.07, mniej więcej w podobnych godzinach od 11.00 do około 01.00. Wstęp na wszystkie koncerty oraz wydarzenia w ramach festiwalu jest
bezpłatny, dzięki czemu każdy może miło spędzić czas
ze znajomymi albo rodziną.

Podczas Fashion Week w Mediolanie odbył się pokaz
Gucci na jesień-zimę 2018/2019. Kolekcja była inspirowana przez organizmy, których funkcji życiowe sterowane są przez urządzenia techniczne, tzw. Cyborgi.
Przedstawiona przez Alessandra wizja przedstawia
trud poszukiwania indywidualnej tożsamości w czasach, kiedy nikt nie jest do końca w stanie powiedzieć
co oznacza bycie „normalnym”. Kolekcja skłania do
wielu refleksji. Jest bardzo kontrowersyjna, według
niektórych wręcz niedorzeczna.
Użyte podczas pokazu rekwizyty
były niedorzeczne, tym samym
zetknęły się z wieloma słowami
krytyki. Modelki i modele w rękach trzymali repliki ludzkich
głów zamiast standardowych it
bags. Nie tak spektakularne jak
głowy, ale według nas z mocniejszym przekazem. Kilka modelek wystąpiło w pelerynach,
skonstruowanych na wzór worków na zwłoki. Na piersi dumnie
prezentowały logo Gucci. Upiorności stylizacji dodawał makijaż,
czyli dorysowane trzecie oko na
czole.

Prezentacja kolekcji była bardzo przemyślana i skrupulatnie zaplanowana. Każdy szczegół miał znaczenie.
Scenografia odegrała tutaj ogromną rolę. Wybieg był
łudząco podobny do sali chirurgicznej. Szpitalny klimat nadawało ostre światło ledowych lamp, krzesła
wykonane z plastiku rodem ze szpitalnych korytarzy
i stojące na samym środku łóżko operacyjne. Cała
oprawa miała na celu ukazanie specyfiki pracy projektanta. On tak samo jak chirurg wycina, łączy i rekonstruuje materiały.
Zaczynamy się przyzwyczajać, że od
kiedy Alessandro Michele objął stery topowego domu mody, kolekcje
są co raz bardziej zaskakujące. Psy
zamiast modelek i modeli w sesji
wizerunkowej czy kosmiczna kampania, przypominająca kadry z filmu science-fiction. To tylko niektóre z niekonwencjonalnych ruchów
projektanta. Kiedy większość z nas
myślała, że niewiele już może nas
zdziwić, Alessandro zaprezentował nową kolekcję, która dosłownie
wbiła nas w fotele. Nas i cały świat
mody. Kolekcja tak brzydka, że aż
piękna. Mimo swojej kontrowersyjności Gucci i tak z pewnością po
raz kolejny podbije ulice. Możemy
się spodziewać więc co raz ciekawszych rozwiązań.
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Pokaz mody Gucci 2018/2019

Się dzieje w szkole!

Jubileusz
25-lecia Liceum
Paderewski
Ponad tysiąc absolwentów, prawie
60 aktywnych nauczycieli i 25 lat
edukacji i inspiracji – tak w skrócie
podsumować można osiągnięcia
Liceum Paderewski w Lublinie.

Więcej zdjęć na naszej
stronie internetowej

„PaderBuzz” 2018
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Jubileusz Liceum
Paderewski
w obiektywie
uczniów
Uczniowie Liceum Paderewski
z koła dziennikarskiego z pomocą
opiekuna prof. Cezarego
Potapczuka przygotowali
materiał filmowy
z jubileuszowego wieczoru.

Ze szkolnego korytarza

18-stka programu
międzynarodowego
w Paderewskim!
Jesteśmy najbardziej doświadczoną we
wschodniej Polsce szkołą autoryzowaną
w programie dyplomowym Matury
Międzynarodowej IB DP (International
Baccalaureate Diploma Programme).
W tym roku przypadają 18 urodziny
programu matury międzynarodowej
IB DP w Liceum Paderewski.

„PaderBuzz” 2018
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Tomasz Piątek
w Paderewskim!
Demaskator, dziennikarz śledczy, pisarz
Tomasz Piątek odwiedził Międzynarodowe
Szkoły Paderewski w Lublinie.
Spotkał się z licealistami.

Oxford oczami
naszego
absolwenta

Zapraszamy wszystkich do lektury wywiadu,
jakiego udzielił nasz absolwent programu
międzynarodowego IB DP z 2012 r – Mateusz
Kusio.

Dzień Nauczyciela
Dzień Edukacji Narodowej, potocznie zwany Dniem Nauczyciela
świętujemy co roku w sposób szczególny. Delegacje klasowe
składały życzenia nauczycielom, przemycając co nieco pysznego
i zdrowego. Drużyny uczniowskie i nauczycielskie stanęły w szranki
w turnieju „Kalambury”. Trudne kategorie np. „przysłowia”
sprawiały wiele trudności obu drużynom. Śmiechu było co
niemiara a kreatywność uczestników gry przechodziła najśmielsze
oczekiwania. Wzorem lat ubiegłych nauczyciele spędzali długi
weekend, integrując się na bieszczadzkich szlakach.
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Zobacz WIĘCEJ na temat
Dnia Nauczyciela w szkole
oraz integracyjnego wyjazdu
w Bieszczady.

Czytaj,
warto!

Goście,
goście…

Uczniowie z koła bibliotecznego Szkół
Paderewski zorganizowali pierwszą w tym
roku szkolnym cykliczną akcję pt.”Czytaj,
warto!”. Akcja ma na celu propagowanie
czytelnictwa wśród uczniów i nauczycieli
naszej szkoły. Każdy może skorzystać
z dobrodziejstw szkolnej biblioteki.

Gościliśmy 25-osobową grupę naszych
przyjaciół – uczniów ze szkoły
partnerskiej w Oldenburgu. Pierwszym
etapem spotkania jest wspólna wizyta
we Wrocławiu. Po powrocie do Lublina
uczniowie będę integrować się wspólnie
z naszą młodzieżą w szkole, odwiedzą
Wydział Biologii i Biotechnologii UMCS oraz
wezmą udział w grze miejskiej.

Paderewski – Szkołą Partnerska
organizacji AFS
„PaderBuzz” 2018
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AFS jest międzynarodową, pozarządową organizacją non-profit, opierającą działalność
na wolontariacie. AFS działa na rzecz edukacji międzykulturowej, wspierając działania
dążące do budowania świata opartego na sprawiedliwości i pokoju.

Head Master’s Day
– trójpodział władzy
i niezależność
władzy sądowniczej

Dyrektor Liceum Paderewski
w Lublinie, Adam Kalbarczyk,
spotkał się z uczniami klas 1 i 2,
by rozmawiać o trójpodziale
władzy oraz niezależności
władzy sądowniczej.
W spotkaniu uczestniczył znany
lubelski adwokat, Krzysztof
Sokołowski.

Akcja
„Czytaj, warto!
Książka na ferie”

Ferie świąteczne to dobry czas na czytanie
książek, dlatego koło biblioteczne, które zrzesza
uczniów klas 7 Szkoły Podstawowej Paderewski
oraz młodzieży Gimnazjum i Liceum Paderewski
zorganizowało akcję propagującą czytelnictwo:
„Czytaj, warto! Książka na ferie”. Uczniowie
z koła bibliotecznego zachęcali do czytania
powieści w języku polskim i angielskim.

Międzynarodowo
w Paderewskim
W murach Szkół Paderewski gościliśmy grupę pracowników kilku uczelni partnerskich
z Paragwaju, Bośni i Hercegowiny, Serbii, Gruzji oraz Kirgistanu. Przygotowali oni dla
nas krótkie prezentacje przybliżające kraje, z których pochodzą oraz ich zwyczaje świąteczne
i noworoczne. W spotkaniu uczestniczyli uczniowie Liceum Paderewski, którzy mieli okazję po
zakończeniu prezentacji dopytać o uniwersytety w krajach gości i zajadając przyniesione przez nich
przysmaki porozmawiać na różne tematy.

„PaderBuzz” 2018
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Spotkanie Świąteczne
w Paderewskim

Tegoroczne uroczyste spotkanie świąteczne uczniów, rodziców,
nauczycieli, pracowników i absolwentów Szkół Paderewski miało
miejsce w auli Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

„PaderBuzz” 2018
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Relacja
uczestników
z wymiany
polsko-niemieckiej
„Wpływ człowieka na świat
fauny i flory” – taki tytuł nosił
projekt zrealizowany w ramach
wymiany. Zapraszamy do relacji
z tego wydarzenia.

Spektakl
„Kolorowa,
czyli
czarno-biała”
Uczniowie klas 7 szkoły podstawowej, gimnazjum
i liceum mieli okazję obejrzeli spektakl Fundacji
Banina pt. „Kolorowa, czyli czarno-biała”.
Reżyserem spektaklu jest Bartłomiej Miernik,
który w przewrotny sposób zmusza młodzież do
refleksji nad patriotyzmem, konformizmem i hasłami
populistycznymi. Główny bohater prezentując swoje
poglądy zmusza młodzież do zajęcia stanowiska
w kwestii nietolerancji dla inności.

Piątek 19 stycznia – tę datę wyczekiwali
uczniowie klas trzecich Gimnazjum Paderewski.
Coroczny Bal Gimnazjalny uroczyście
rozpoczął się o godz. 19.00. Po uroczystym
otwarciu uroczystości, okolicznościowych
przemówieniach i wręczeniu kwiatów, uczniowie
zaprezentowali długo ćwiczonego – tradycyjnego
POLONEZA.
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Bal
Gimnazjalny
2018

Wizyta
ewaluacyjna
IB MYP

Gościliśmy wizytatorów z IBO w ramach
wizyty ewaluacyjnej programu IBMYP (Middle
Years Programme ). Wizytacja przebiegła
bardzo pomyślnie, pod adresem naszej szkoły
padły słowa pochwały i uznania. Wizytatorzy
podkreślali przede wszystkim pasję,
zaangażowanie i profesjonalizm.

Dzień Kobiet
w Paderewskim
8 marca – Dzień Kobiet, co roku świętowany w naszej szkole. Dyrektor
Gimnazjum i Liceum Paderewski pan Adam Kalbarczyk osobiście
wręcza kwiaty pięknej części grona pedagogicznego i paniom z działu
administracyjnego szkoły. Chłopcy zasypują kwiatami i prezentami swoje
koleżanki z klasy.

„PaderBuzz” 2018
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HeadMaster’s Day
– Zagłada

Dyrektor Gimnazjum i Liceum Paderewski,
dr Adam Kalbarczyk, spotkał się z uczniami klas
III Gimnazjum Paderewski oraz klas I i II Liceum
Paderewski, by rozmawiać o temacie Zagłady
i relacjach polsko-żydowskich w czasie
wojny. Gościem specjalnym spotkania był
prof. dr hab. Rafał Wnuk, m.in. współtwórca
Muzeum II Wojny Światowej.

14 marca obchodziliśmy
“Dzień Liczby Pi”. Wszyscy
uczestnicy warsztatów
zapoznali się z historią odkrycia
liczby Pi oraz jej możliwymi
zastosowaniami.

23
„PaderBuzz” 2018

Międzynarodowy
Dzień liczby Pi

International Dzień
Week w
Otwarty
Paderewskim Liceum
Paderewski

W ramach International Week Szkoły
Paderewski gościły gości z takich krajów jak
Argentyna, Boliwia, Tajwan, Chiny, Bośnia
i Hercegowina, Albania, Włochy, Turcja,
Hiszpania oraz Gruzja.

„PaderBuzz” 2018
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W tę piękną i słoneczną sobotę 24 marca
2018 mieliśmy okazję zaprezentować naszą
szkołę, pracownie, podręczniki, metody
nauczania a przede wszystkim naszych
nauczycieli z pasją, kandydatom do klas 1
Liceum Paderewski w przyszłym roku szkolnym.

Prezydent
Samorządu
Liceum
Paderewski

Akcja
“Czytaj –
Warto!” przed
majówką

Dyrektor Międzynarodowych Szkół
Paderewski dr Adam Kalbarczyk oficjalnie
wręczył nominację nowemu Prezydentowi
Samorządu Liceum Paderewski. Został nim
uczeń klasy 1c Karol Paradowski.

Uczniowie z koła bibliotecznego Szkół
Paderewski wraz z opiekunem p. Małgorzatą
Bochnak-Bojanowską zorganizowali cykliczną
akcję szkolną: “Czytaj-Warto!”.

Personal
Project 2018
Personal Project, czyli praca dyplomowa, jest
niezwykle ważnym, o ile nie najważniejszym,
elementem programu MYP. A przede
wszystkim jest to dla uczniów zwieńczenie
pracy MYP- owca. Mają możliwość pokazania
swoich mocnych stron – zainteresowań, pasji,
talentów, które do tej pory rozwijali w zaciszu
domowym.

Uroczyście pożegnaliśmy
naszych tegorocznych
maturzystów Liceum
Paderewski. Przemowy
wychowawców,
pana dyrektora,
przedstawicieli: uczniów
klas drugich liceum,
rodziców, maturzystów
dały moc wzruszeń
i motywacji w dążeniu do
wybranych celów.
Więcej zdjęć: KLIK
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Ostatni dzień
w szkole
maturzystów
Swój ostatni dzień
w szkole świętowali
tegoroczni maturzyści
Liceum Paderewski.
Ostatnia lekcja,
opróżnienie szkolnej
szafki, obiegówka i …
pożegnania.
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Konrad Piasecki
– On air together!
Grupa uczniów Liceum Paderewski programu Erasmus + miała przyjemność
spotkać się z kolejnym już ważnym gościem (w tym roku szkolnym, gościliśmy
już panów Rafała Poniatowskiego oraz Pawła Pawlika).

„PaderBuzz” 2018
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Drzewka na pamiątkę
Uczniowie klasy 3y oraz 3v Gimnazjum Paderewski wraz z wychowawcami
posadzili koło szkoły dwa nowe drzewka: cis i cyprysik. Postanowili w ten
ekologiczny sposób pozostawić po sobie pamiątkę.

Dnia 22 czerwca 2018 roku o godzinie 12.30
nastąpił długo oczekiwany przez nas wszystkich
moment – zakończenie roku szkolnego. Uroczystość
przygotowali uczniowie klas pierwszych Liceum
Paderewski pod opieką swoich wychowawców
– pani Diany Chmielewskiej, pani Małgorzaty
Zalewskiej i pana Macieja Kiwały.

Więcej zdjęć: KLIK
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Zakończenie
roku szkolnego
2017/2018

Sukcesy
i dumy
szkolne
Michał Bargenda uczeń klasy
2 c Liceum Paderewski wygrał
Międzynarodowe Mistrzostwa
Litwy Juniorów Litwy.
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W finale zawodów Audi Junior Tour
Masters kończącym najważniejszy cykl
rozgrywek juniorskich w Polsce w golfie,
w klasyfikacji ogólnej sumą 219
uderzeń triumfował Michał Bargenda,
uczeń klasy 2c Liceum Paderewski.

Sukces uczniów
Międzynarodowych
Szkół Paderewski
w Ogólnopolskim Konkursie Krasomówczym‚ Public Speaking Contest 2017, który odbył się
dnia 15.09.2017 w Bielsku-Białej w ramach 26 konferencji IATEFL‚ Reaching the Peaks.
3 miejsce w finale dla szkół gimnazjalnych – Mateusz Snyman (klasa 3x), w finale
dla szkół ponadgimnazjalnych – Kamil Barczak (klasa 2c)

Elżbieta
Niczyporuk
uhonorowana
orderem MEN
Z nieukrywaną radością informujemy,
że nauczycielka muzyki naszych wszystkich
trzech szkół Paderewski: szkoły podstawowej,
gimnazjum i liceum, niezastąpiona dyrygentka
Chórów Akademos, Pani Profesor Elżbieta
Niczyporuk otrzymała Medal Edukacji
Narodowej.
Więcej zdjęć i informacji: KLIK
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Międzynarodowy
sukces Chóru
Akademos
Podczas II Międzynarodowego Konkursu
Chórów Cantu Gaudeamus w Białymstoku,
Chór Akademos Międzynarodowych Szkół
Paderewski w Lubinie wywalczył ZŁOTO!
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Więcej zdjęć: KLIK

Stypendium
Prezesa Rady
Ministrów
dla Agaty
Drwal
7 listopada 2017 r. odbyła się uroczystość wręczenia dyplomów
stypendystom Prezesa Rady Ministrów.

Naszą szkołę reprezentowała Agata Drwal z klasy 2b Liceum
Paderewski – stypendystka Prezesa Rady Ministrów w roku
szkolnym 2017/2018
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Sukces
duetu
RISUM
Duet wokalny „RISUM” w składzie Oliwia
Polak (Liceum Paderewski) i Michał
Niczyporuk (Gimnazjum Paderewski)
wyśpiewał I miejsce w konkursie „Magia
Talentów 2017”. Gratulujemy wokalistom
oraz opiekunowi duetu – niezastąpionej
prof. Elżbiecie Niczyporuk!

Sukces
Michała
Uczeń klasy 3v Gimnazjum Paderewski
Michał Niczyporuk wyśpiewał
NOMINACJĘ do finału XV Ogólnopolskiego
Konkursu Młodych Gwiazd Piosenki
w Bydgoszczy!!! Gratulacje dla Michała
i instruktorki Elżbiety Niczyporuk.

Sukces Oliwii
„PaderBuzz” 2018
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Oliwia Polak uczennica Liceum Paderewski podczas VIII Ogólnopolskiego
Konkursu Poezji Śpiewanej została odznaczona bardzo wyjątkową
nagrodą. Otrzymała Nagrodę Specjalną Czechowicza za wykonanie
„Piosenki ze łzami”, do której sama skomponowała muzykę. Dodatkowo
Prezydent Miasta Lublin Krzysztof Żuk skierował do Oliwii dyplom,
dziękując „za wykonanie utworu poety związanego z Lublinem”.

Mistrzowie
badmintona

Z wielką przyjemnością informujemy,
że uczniowie z klasy 7b Szkoły
Podstawowej Paderewski – Antonii
Podkański, Michał Komarzeniec
i Szymon Wenerski zdobyli Mistrzostwo
m. Lublina w badmintona, podczas
Igrzysk Młodzieży.

Sukces
wokalny
Michała
Uczeń klasy 3v Gimnazjum Paderewski Michał
Niczyporuk wyśpiewał III Miejsce (Brązową
Nutę) na Ogólnopolskim Konkursie Młodych
Gwiazd Piosenki „Solo-Tutti” i otrzymał
NOMINACJĘ na Międzynarodowy Konkurs
Piosenki w Złotych Piaskach w Bułgarii!
Serdecznie gratulujemy!

Chór Akademos
w orszaku św. Mikołaja
W Filharmonii Lubelskiej
odbył się koncert w ramach
Orszaku Świętego
Mikołaja. Na scenie
wystąpiło 150 chórzystów
Projektu Akademia
Chóralna – Śpiewająca
Polska. Oczywiście nie
zabrakło szkolnego Chóru
Akademos. Chórzyści
wraz z Piotrem Selimem
zaprezentowali 12
utworów, w tym finałowy
utwór „Kochaj dalej”
z najlepszymi solistami:
Elżbietą Niczyporuk,
Dominiką Matysik oraz
Weroniką Lipiec.
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Stypendyści
Marszałka
Województwa
Lubelskiego
W Centrum Spotkania Kultur miała miejsce
uroczysta gala wręczenia stypendiów Marszałka
Województwa Lubelskiego w ramach programu
stypendialnego „Lubelskie wspiera uzdolnionych
2017-2018”.
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RISUM
Sukces
na podium Wiktorii
Wrzyszcz

Ogłoszono wyniki Wojewódzkiego Konkursu
Kolęd i Pastorałek SZCZODRAKI 2017.
Niezmiernie miło jest nam poinformować, że
Oliwia Polak uczennica Liceum Paderewski
i Michał Niczyporuk uczeń Gimnazjum
Paderewski, czyli nasz duet RISUM wyśpiewał
II miejsce! Serdecznie gratulacje dla wokalistów
i ich opiekunowi prof. Elżbiecie Niczyporuk.

Podczas finału 45. Ogólnopolskiego Turnieju
Recytatorskiego im. L. Staffa w Miejskim
Centrum Kultury w Skarżysku – Kamiennej
wyłoniono zwycięzców. W kategorii „Recytacja”
I nagrodę otrzymała Wiktoria Wrzyszcz
uczennica Liceum Paderewski w Lublinie

Konkurs
Sukces
„Czy jesteś Julii
bezpieczny Smalgren
w sieci?”
W naszej szkole został przeprowadzony konkurs
„Czy jesteś bezpieczny w sieci?”. Wydarzenie
miało na celu upowszechnianie dobrych praktyk
i zasad bezpiecznego korzystania z Internetu.

W XXVI Wojewódzkim Konkursie Plastycznym
i Literackim ”Moje Boże Narodzenie” pod
honorowym patronatem Lubelskiego Kuratora
Oświaty p. Teresy Misiuk uczennica Liceum
Paderewski Julia Smalgren otrzymała
wyróżnienie za wiersz pt. ”Misterium”.

Chór Akademos
– Złotka
Paderewskiego
Podczas Ogólnopolskiego Konkursu Chórów Szkół
Ponadpodstawowych KALISZ 2018, pod patronatem
Międzynarodowego Festiwalu UNIVERSITAS CANTAT Chór
Akademos zdobył: ZŁOTE PASMO, NAGRODĘ za najlepsze wykonanie
utworu z zakresu muzyki rozrywkowej, NAGRODĘ za najlepszy chór
mieszany.

Klasy
akademickie SGH
w Paderewskim
Klasa 1a programu polskiego w roku szkolnym 2018/2019 oraz obecna klasa 1b programu
międzynarodowego zostały oficjalnie objęte patronatem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.
Głównym celem współpracy będzie propagowanie wiedzy ekonomicznej i postaw przedsiębiorczych
wśród młodzieży oraz umożliwienie licealistom kontaktu ze środowiskiem akademickim.
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Sukces
uczniów
Liceum
Paderewski

„Europa
w Lublinie.
Lublin
w Europie”

Uczniowie Liceum Paderewski: Luiza Kalinowska
kl. 1b, Daniel Ścibor kl. 1c, Łukasz Ziółkiewicz
kl. 1a zajęli III miejsce w województwie,
w konkursie organizowanym przez Polskie
Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego
“Wędrówka po krajach niemieckiego obszaru
językowego – TURBOLANDESKUNDE” dla szkół
ponadgimnazjalnych.

Konkurs „Europa w Lublinie. Lublin
w Europie”został rozstrzygnięty. Przedmiotem
konkursu były projekty ukazujące wpływ Lublina
i jego mieszkańców na historię i kulturę Europy,
wpływ europejskich wartości, kultury i tradycji
na życie społeczne i kulturowe naszego miasta.

Triumf
Chórów
Akademos
„PaderBuzz” 2018
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W ostatni weekend miał miejsce
XIII Wojewódzki Konkurs
Chóralny chórów szkolnych
projektu Akademia Chóralna
– Śpiewająca Polska. Chór
Akademos wyśpiewał Złoty
Dyplom, zaś p. dyrygent Elżbieta
Niczyporuk otrzymała puchar za
rozpowszechnianie szczególnego
repertuaru chóralnego.

Sukces
w hip-hopie
uczennic
Paderewskiego
W ostatni weekend miał miejsce
XIII Wojewódzki Konkurs
Chóralny chórów szkolnych
projektu Akademia Chóralna
– Śpiewająca Polska. Chór
Akademos wyśpiewał Złoty
Dyplom, zaś p. dyrygent Elżbieta
Niczyporuk otrzymała puchar za
rozpowszechnianie szczególnego
repertuaru chóralnego.

Sukcesy olimpijskie
w Gimnazjum
Paderewski

Przyszedł czas na sukcesy olimpijskie uczniów Gimnazjum
Paderewski! Oto lista tegorocznych laureatów konkursów
przedmiotowych organizowanych przez kuratorium Oświaty:

Sukces
plastyczny
Julii

Uczennica klasy 2b Liceum Paderewski Julia Smalgren
zdobyła I miejsce w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym
MARTWA NATURA 2018.

W Międzynarodowym
Konkursie Artystycznym
“Moje inspiracje muzyczne”
w Nałęczowie kategorii
literatura – poezja
uczeń klasy 1a Liceum
Paderewski Błażej Moritz
otrzymał wyróżnienie za
swój wiersz.

Stypendystki MEN
odebrały nagrody
W gronie 38 uczniów z województwa lubelskiego, którzy zostali wyróżnieni
stypendium Ministra Edukacji Narodowej za wybitne osiągnięcia na
olimpiadach przedmiotowych lub sportowych na szczeblu krajowym
i międzynarodowym znalazły się dwie uczennice klasy 3x Gimnazjum
Paderewski: Maja Wielgus i Martyna Wojciechowska. Dziewczęta zostały
docenione za sukcesy, które zdobywają corocznie, rozwijając swoją pasję
w Studiu Tańca UDS.
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Sukces
literacki
Błażeja

Laureaci “Wędrujący
po mapie świata”

Sukcesy plastyczne,
talenty artystyczne!

Uczniom Gimnazjum Paderewski znajomość
mapy świata nie sprawia żadnych problemów,
posługiwanie się nią, jej czytanie i analiza nigdy
nie są dla nich straszne, czego dowodem są
coroczne sukcesy w konkursie organizowanym
przez XXI LO im. św. Stanisława Kostki w Lublinie
,,Wędrujemy po mapie świata”. Wszyscy
uczniowie z Paderewskiego stanęli na wysokości
zadania i godnie ją reprezentowali i aż czworo
z nich uzyskało tytuł laureata, są to: Hanna
Czaban, Natalia Przychodzeń, Maciej Maj,
Hubert Chwedoruk.

Talenty w naszych szkołach wciąż się rozwijają
a sukcesy naszych uczniów pączkują na wiosnę.
W gronie artystów plastyków, którzy otrzymali
nagrody i laury znajdują się: Ewa Łozińska (uczennica
klasy 3x) otrzymała wyróżnienie w Wojewódzkim
Konkursie Artystycznym Talent – Lubelskie impresje
-100 lat Niepodległej.

Poetki Paderewskiego
W wewnątrzszkolnym konkursie literackim
Wrażliwość to szansa na pełniejsze przeżywanie
świata decyzją jury tytuł laureatki otrzymała Hanna
Czaban z klasy 2x, autorka doskonałego wiersza
o tytule “Formalina”, zaś wyróżnienie przyznano Julii
Kowalczuk z klasy 7c za zachwycający wiersz pt.
“Echa”.
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Eliminacje Public Speaking Contest
W Szkołach Paderewski odbyły się wojewódzkie eliminacje do corocznego
Konkursu Krasomówczego Public Speaking Contest, którego ogólnopolski
finał będzie miał miejsce 21 września 2018 we Wrocławiu w trakcie
dorocznej konferencji IATEFL POLAND. Temat tegoroczny to ‘Will
technology be the future?’ Do finału przeszli: w finale dla szkół
gimnazjalnych Martyna Wojciechowska oraz Mateusz Snyman (klasa 3x)
w finale dla szkół ponadgimnazjalnych Kamil Barczak oraz Matthias Hacker
(klasa 2c). Serdecznie gratulujemy i trzymamy kciuki za finał we wrześniu!

Paderewski
poza szkołą
Zapraszamy na pierwszą relację z Zielonej Szkoły klas 1 Liceum
Paderewski, która trwa właśnie w Ulanowie. Zajęcia integracyjne,
team buldingowe i edukacyjne, takie atrakcje realizowali uczniowie klas
pierwszych: Relacja 1, Relacja 2, Relacja 3
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Dyskryminacja mniejszości
narodowych
Maja Grzesiuk reprezentowała naszą szkołę
w Komitecie Kultury i Edukacji dyskutując o potrzebie
podnoszenia świadomości obywateli Europy na
temat wartości uczenia się wielu języków obcych.
Filip Wojczuk w Komitecie Wolności Obywatelskich,
Sprawiedliwości i Spraw Wewnętrznych debatował

na temat dyskryminacji mniejszości narodowych
i etnicznych w różnych sytuacjach społecznych.
Aleksandra Posielska natomiast reprezentowała
szkołę w Komitecie Zatrudnienia i Spraw socjalnych
rozważając problemy pracowników wysyłanych przez
swoje firmy do pracy w innym kraju.

„Transforming Europe: WWI and Its Consequences
1918 – 2018”- startujemy z trzecim rokiem pracy
nad projektem
To już trzeci i zarazem ostatni rok pracy z licealnym projektem Erasmus+, gdzie pod lupę bierzemy
wydarzenia, wynalazki, postaci, zjawiska, literaturę i sztukę okresu I wojny światowej a także
rezonujące po dziś dzień jej skutki dla Europy i świata. Młodzież z Polski, Danii, Niemiec, Chorwacji
i Holandii spogląda na kwestię wpływu I wojny światowej na losy ludzkości podejmując się analiz źródeł
historycznych, tekstów literackich, ucząc się o technice i odkryciach tamtych czasów, operując
multimediami, tworząc filmy, tłumacząc napisy na j. angielski- zgłębiają temat wszechstronnie
i interaktywnie.
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Erasmus+ z wizytą w Turcji Chór w WSPiA
W ramach szkolnego projektu edukacyjnego
Narodowej Agencji Programu Erasmus+ „Let’s
learn! Let’s play!”, zakładający stworzenie przez
uczniów gier i projektów przedmiotowych oraz
międzyprzedmiotowych, delegacja Gimnazjum
Paderewski w składzie prof. Monika Wiśniowska
oraz prof. Katarzyna Zdeb odwiedziły szkołę
partnerską w Turcji.

Chór Akademos Międzynarodowych Szkół
Paderewski został zaproszony do uświetnienia
uroczystej inauguracji roku szkolnego 2017/2018
w Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji
w Lublinie. Gala z udziałem m.in. dr Krzysztofa Żuka
– Prezydenta Miasta Lublin, p. Joanny Muchy –
posłanki PO oraz wielu znanych osobistości Lublina
powiązana była z obchodem 20-lecia uczelni.

Wizyta partnerska na Chorwacji
„Pozdrawiamy z miejscowości Varazdin, gdzie pracujemy
nad etycznymi aspektami I wojny światowej i planujemy
dalszą pracę nad naszym projektem Erasmus+ „Transfoming
Europe 1918-2018”, realizowanym dzięki finansowaniu z Unii
Europejskiej.”

„Pedagogika pamięci”

W ostatnim tygodniu w Hadze miała miejsce
konferencja dla szkół międzynarodowych. Delegację
z p. dyrektorem Adamem Kalbarczykiem na czele,
wspierały koordynatorki wszystkich programów
międzynarodowych w Międzynarodowych Szkołach
Paderewski: prof. Agnieszka Bojczuk – koordynator
programu IB DP (liceum), prof. Magdalena
Krzemińska – koordynator programu IB MYP
(gimnazjum) oraz prof. Katarzyna Kijek-Kubejko –
koordynator programu IB PYP (szkoła podstawowa).

Uczennica Liceum Paderewski – Anita Zięba wraz
z panią profesor – Magdaleną Kosior-Szychiewicz
miały przyjemność wziąć udział w konferencji
„Pedagogika pamięci” w Państwowym Muzeum
na Majdanku, która mała na celu przybliżenie
teorii i praktyki prowadzenia edukacji historycznej
w miejscach zbrodni nazistowskich.

Kick-off projektu
‘On air together!’
Erasmus+
Oficjalnie wystartowaliśmy z projektem
radiowym Erasmus+ dla młodzieży
licealnej, zatytułowanego „On air
together!”. W trakcie listopadowego
spotkania na szczycie (w szkole
w Uherskym Brodzie w Czechach),
koordynatorki projektu Izabela
Kopik i Justyna Stojek, spotkały
się z koordynatorami projektu
z pozostałych szkół partnerskich:
Czech, Rumunii, Grecji oraz
Chorwacji.
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Nauczyciele się szkolą

Nauczyciele się szkolą…
Grupa nauczycieli i pracowników Gimnazjum i Liceum Paderewski wzięli udział
w wykładach teoretycznych i ćwiczeniach praktycznych z zakresu zasad udzielania
pierwszej pomocy oraz bezpiecznych zachowań w obliczu występujących zagrożeń
w domu i szkole w ramach kampanii edukacyjnej skierowanej do nauczycieli
STRAŻAK UCZY RATOWAĆ.

„PaderBuzz” 2018

42
Parlament Dzieci i Młodzieży
W murach I Liceum Ogólnokształcącego im S. Czarnieckiego w Chełmie odbyła się
wyjazdowa sesja Parlamentu Dzieci i Młodzieży Województwa Lubelskiego z delegacją
z Międzynarodowych Szkół Paderewski.

Power dla nauczyciela – konferencja
Zapraszamy do zapoznania się z referatami oraz warsztatami nauczycieli Gimnazjum i Liceum Paderewski
z konferencji „POWER dla nauczyciela„. Celem konferencji było upowszechnianie rezultatów uczenia się,
a więc podzielenie się wiedzą merytoryczną i zainspirowanie nauczycieli lubelskich szkół do wdrażania
nowoczesnej edukacji.
Więcej materiałów i zdjęcia: KLIK

Biała szkoła 2018
– Paderewski na śnieżnych szlakach
Biała Szkoła, jak co roku przynosi uczniom chwilę wytchnienia od szkolnych obowiązków i szarej pogody
lubelskiej. Od ostatniej niedzieli nasi uczniowie pod opieka nauczycieli czynnie wypoczywają na stokach
słowackiej Tatrzańskiej Łomnicy oraz w malowniczej Bukowinie Tatrzańskiej .

Uchodźcy – wtedy i dziś”
– „Flüchtlinge – damals und heute”
Projekt filmowy „Uchodźcy – wtedy i dziś” („Flüchtlinge – damals und heute”) został zorganizowany przez
Instytut Goethego na Ukrainie razem z Youth For Understanding – organizacją o światowym zasięgu
zajmującą się międzynarodową wymianą młodzieży w celu rozwijania zrozumienia między kulturami.

Projekt Erasmus+ w Essen
Uczniowie Liceum Paderewski uczestniczą właśnie
w wizycie partnerskiej w Essen projektu Erasmus+
“Transforming Europe – World War I and its
consequences 1918-2018”.
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Anita Zięba
w Bundestagu
Maturzystka Liceum Paderewski
– Anita Zięba miała przyjemność
uczestniczyć w konferencji
młodzieży organizowanej przez
niemiecki Bundestag „Widerstand
aus Gewissengründen”. 80
uczestników z całej Europy
poznawało antynazistowski ruch
oporu w Niemczech podczas II wojny
światowej.
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Spektakl
“historyczny”
tancerzy
Studia UDS
Uczniowie klas 7 MSP Paderewski oraz
Gimnazjum i Liceum Paderewski mieli
możliwość uczestniczenia w niecodziennej
lekcji historii.
Kliknijcie, by zobaczyć film i galerię!

Paderewski
w niemieckiej prasie!
W niemieckiej NordWest-Zeitung ukazał
się artykuł o 25-leciu Liceum Paderewski,
na którym jednym z gości honorowych był
dyrektor partnerskiej szkoły w Oldenburgu
dr Wolfgang Schoedel.

Licealiści podbijają Berlin
Podczas tygodnia wycieczek szkolnych 21 uczniów Liceum
Paderewski udało się pod opieką prof. M. Zalewskiej
i prof. P. Paluch na zwiedzanie Berlina.

Klasy trzecie
w Skandynawii

Drugi tydzień maja uczniowie klas
trzecich Gimnazjum Paderewski
wraz z wychowawcami spędzili na
wycieczce w Danii i Szwecji.
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Erasmus+
w Paderewskim

W tym tygodniu w Gimnazjum Paderewski
gościmy partnerów projektu Erasmus +
„Let’s learn! Let’s play!”. Przyjechali do nas
nauczyciele i uczniowie z Turcji, Hiszpanii
i Słowenii.

Paderewski
z wizytą
w Oldenburgu
Stałym punktem kalendarza roku szkolnego jest
wizyta uczniów Międzynarodowych Szkół Paderewski
u przyjaciół w Oldenburgu. W dniach 22-30
maja 2018 uczniowie Międzynarodowych Szkół
Paderewski wraz z opiekunami po raz piąty wzięła
udział w wymianie polsko-niemieckiej.

„PaderBuzz” 2018

46

Kliknij i zobacz więcej zdjęć: Galeria 1, Galeria 2

Na bieszczadzkich
szlakach…

8 czerwca 2018 roku o godzinie 11.00 w Galerii
Ratusz odbędzie się wernisaż wystawy „Changes/
Zmiany”, przygotowywanej w ramach spotkania
partnerskiego przez uczniów z 5 szkół partnerskich:
z Polski, Niemiec, Danii, Holandii i Chorwacji,
którzy przez ostatnie 3 lata pracowali wspólnie
nad międzynarodowym projektem „Transforming
Europe: World War I and Its Consequences
1918-2018” w ramach Erasmus+.
Organizatorem wydarzenia jest właśnie Liceum
Paderewski.

Uczniowie klas 1 Liceum Paderewski na cel
wycieczki szkolnej wybrali Bieszczady.

Projekt Erasmus+
w Liceum Paderewski
– relacja z wizyty
W dniach 4-8 czerwca w Liceum Paderewski
gościliśmy partnerów projektu Erasmus+
“Transforming Europe: WWI and its consequences
1918-2018”. Było to ostatnie wspólne spotkanie
nauczycieli i uczniów ze szkół partnerskich z Polski,
Niemiec, Danii, Chorwacji i Holandii.

Rejs
Paderewskiego
– Mazury 2018
Rejs Paderewskiego – Mazury 2018 – uczniowie klas 7 Szkoły
Podstawowej, Gimnazjum i Liceum Paderewskiuczestniczyli w
rejsie żeglarskim po pięknych jeziorach mazurskich zwiedzając
najciekawsze zakątki tej pięknej krainy.
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Wernisaż wystawy
„Changes/Zmiany”
– Erasmus+

Koło biblioteczne Szkół Paderewski
zorganizowało cykliczną akcję
:”Weekendowe czytanie”. Czytaliśmy
chorym dzieciom z Uniwersyteckiego
Szpitala Dziecięcego w Lublinie na
oddziałach: laryngologii i rehabilitacji.
Dzieci zostały też obdarowane przez nas
pluszakami.
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Szlachetna paczka
48 – Lubię ludzi!

Materiał fotograficzny z akcji Szlachetna
Paczka 2017. Uczniowie klas 7 Szkoły
Podstawowej, klas 2-3 Gimnazjum
i wszystkich klas Liceum Paderewski
wraz z nauczycielami i pracownikami
Paderewskiego przygotowali i dostarczyli
Szlachetne Paczki Paderewskiego.
Relacja z przekazania paczki oraz
podziękowania rodziny, którą wsparli
darami uczniowie i nauczyciele Gimnazjum
Paderewski. Szczególne podziękowania dla
koordynatorki akcji z ramienia gimnazjum –
prof. Magdaleny Krzemińskiej.

Akcja „Książka
pod choinkę”
Jak co roku, uczniowie klas 7
Międzynarodowej Szkoły Podstawowej
Paderewski oraz Gimnazjum i Liceum
Paderewski, którzy udzielają się w kole
bibliotecznym zorganizowali akcję
promującą czytelnictwo „Książka pod
choinkę”. Zebraliśmy ok. 300 książek
i podarowaliśmy je chorym dzieciom
z oddziałów Uniwersyteckiego Szpitala
Dziecięcego w Lublinie.

Mikołajki MOPR

Pomagamy

Akcja dla dzieci
„weekendowe
czytanie”

Jak co roku, tuż przed świętami
zorganizowaliśmy akcję mikołajkową dla
podopiecznych MOPR, sekcja nr 19
Czechów. Nasi nauczyciele i uczniowieMikołajowie ufundowali wspaniałe prezenty,
a niezapomniane wrażenia i radość
podczas zabawy mikołajkowej zapewnili
dzieciom nasi niezwykli wolontariusze.

Czytamy najmłodszym
pacjentom

Uczniowie z koła bibliotecznego Szkół
Paderewski zorganizowali kolejną akcję
propagowania czytelnictwa wśród chorych
dzieci z Uniwersyteckiego Szpitala
Dziecięcego w Lublinie. Tym razem wizyta
miała miejsce na oddziałach neurologii
i alergologii.

Akcja “Książka na
święta”
Uczniowie z koła bibliotecznego
Międzynarodowych Szkół Paderewski
zorganizowali akcję: “Książka na Święta”
w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym
w Lublinie.

Pomagamy dzieciom z Madagaskaru
W ostatnim tygodniu w Gimnazjum i Liceum Paderewski miało miejsce spotkanie z Marysią
Micek – woluntariuszką Fundacji Ankizy Gasy “Dzieci Madagaskaru”. Fundacja wspiera edukację
i rozwój dzieci na Madagaskarze.

Aktorzy dla chorych
maluchów

Uczniowie ze szkolnego koła bibliotecznego
Szkół Paderewski: Dominika Zgodzińska, Karol
Paradowski, Olga Kalbarczyk, Hania Szczygielska,
Maria Szast, Filip Koszałka, Ola Wilczek, Julia
Bryłowska, Ola Mosór, Hania Zipser, Alicja
Świątek, Alicja Zwolak i Kamila Wójcicka wzięli
udział w przedstawieniu “Nowe szaty króla” na
motywach baśni Andersena- dla chorych dzieci
z Uniwersyteckiego Szpitala Dziecięcego.

Mecz charytatywny
dla maluchów
14 czerwca na terenach zielonych Szkół Paderewski
w ramach klasowej akcji SA miała miejsce
rozgrzewka przed mundialem – mecz RODZICE
kontra UCZNIOWIE. W drużynie tych starszych
sportowców można było podziwiać w akcji rodziców
klasy 2v, wychowawcę tej klasy prof. Marcina
Boryca oraz prof. Marka White’a. Futbolową drużynę
uczniowską stanowili uczniowie klasy 2v Gimnazjum
Paderewski.
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Do zobaczenia we wrześniu!

