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OD REDAKCJI 
Po jakże trudnym roku przerwy, czasie reform i ciągłej niepewności, odmieniony 

„Bardzo Informacyjny Magazyn" powraca! Jest to pierwszy numer BIM-u powstały w roku 

szkolnym 2018/2019, który wydawany będzie w budynku B SP71 (dawniej Gimnazjum 

 nr 14!). Gazetka powstała niemalże od nowa, zmieniliśmy nieco formułę, a co najważniejsze, 

skład! Wielu z naszych redaktorów dopiero zaczyna swoją przygodę z redagowaniem,  

ale mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Postaramy się dawać z siebie wszystko  

co możliwe, żeby każde wydanie biuletynu było lepsze.  

 Oprócz tego wydanie pierwszego numeru BIM-u będzie nawiązywało do pięknej 

 i wyjątkowej daty, 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości! 

 Może jesteśmy niedoświadczeni, ale pełni zapału do pracy! Życzymy miłej lektury! 

Redaktor naczelna, Natalia Polak 

Po miesiącach pracy nad przeprojektowaniem BIM-u, mogę powiedzieć, że jestem 

naprawdę zadowolony z naszej pracy. Pomysłowość naszych redaktorów w tworzeniu swoich 

rubryk sprawi, że każdy na pewno znajdzie tutaj coś dla siebie.  

 Po tym pierwszym wydaniu będziemy dalej tworzyć artykuły. Jeżeli masz pomysł 

 na ciekawy temat – daj znać. Natalkę znajdziesz w klasie 3E, a mnie w 3C. 

 A zatem pozostaje mi tylko życzyć Ci przyjemnego czytania! 

Mikołaj Młynarczyk, zastępca redaktor naczelnej 
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BIEŻĄCE 

11 LlSTOPADA – CO SIĘ WTEDY STAŁO?

NARODOWE ŚWIĘTO 

NIEPODLEGŁOŚCI 
to polskie święto narodowe obchodzone 

co roku 11 listopada, choć nie wszyscy 

wiedzą, że jest to data wybrana jako 

pamiątka, ponieważ formalnie 

niepodległość Królestwa Polskiego 

została ogłoszona 7 października w 1918 

roku. Tego dnia Rada Regencyjna 

zapowiedziała 

niepodległość Polski, powołując się na 14 

punktów Wilsona (jest to program 

pokojowy przedstawiający działania, które 

należałoby przedsięwziąć, by zapewnić 

sprawiedliwszy świat po I wojnie 

światowej) zaakceptowanych kilka dni 

wcześniej przez państwa centralne jako 

podstawa rokowań pokojowych.  

 Odzyskiwanie przez Polskę 

niepodległości było procesem 

stopniowym, a wybór daty 11 listopada- 

nieprzypadkowy. W 1918 roku o godzinie 

5:20 podpisany został rozejm w 

Compiègne. Zakończył on I wojnę 

światową. Wojska niemieckie wycofały 

się z frontu wschodniego. Rada 

Regencyjna przekazała zwierzchnią 

władzę wojskową oraz naczelne 

dowództwo nad wojskiem polskim 

brygadierowi Józefowi Piłsudskiemu. Po 

negocjacjach Piłsudskiego z Centralną 

Radą Żołnierską wojska niemieckie 

zaczęły wycofywać się z Królestwa 

Polskiego. W ciągu 7 dni ewakuowano ok. 

55 tys. żołnierzy niemieckich. W nocy 

udało się również rozbroić niemiecki 

garnizon stacjonujący w Warszawie. 

  Jest to dzień wolny od pracy. 

Ustanowił je takim jeszcze Józef 

Piłsudski dla podkreślenia wagi święta i w 

celu swobodnego obchodzenia rocznicy. 

Główne obchody z udziałem najwyższych 

władz państwowych, odbywają się 

w Warszawie na placu marszałka Józefa 

Piłsudskiego, przed Grobem Nieznanego 

Żołnierza. 

A.E./3E

 

 

 

 

 

  



CIEKAWOSTKI 

HALLOWEEN i 11 LISTOPADA 

 oficjalnie niepodległość Polski 

ogłoszona została 7 października, 

jednak na dzień świętowania wybrano 

11 listopada, ponieważ to tego dnia 

władza w Rzeczypospolitej 

przekazana została Józefowi 

Piłsudskiemu, a Niemcy oficjalnie 

kapitulowały (co zakończyło I Wojnę 

Światową). 

 Święto Niepodległości jest 

najważniejszym polskim świętem 

narodowym. 

 11 listopada to nie tylko Święto 

Niepodległości, ale również Dzień 

Służby Cywilnej oraz Świętego 

Marcina, a także urodziny Leonardo 

DiCaprio. 

 Józef Piłsudski miał wiele romansów, 

mówi się nawet o dziesięciu 

potencjalnych partnerkach  (często 

spotykał się z wieloma kobietami 

jednocześnie). 

 pierwszy marszałek Polski nie 

 przywiązywał prawdopodobnie dużej 

 wagi do religii - mimo że został 

 wychowany w domu 

 rzymskokatolickim, przeszedł  

 na  protestantyzm (chcąc poślubić 

 jedną  ze swoich kochanek, Marię 

 Juszkiewiczową). 

 Halloween jest drugim najbardziej 

dochodowym świętem w USA  

(po Bożym Narodzeniu); przeciętny 

obywatel tego kraju wydaje na nie  

ok. 77 dol., czyli prawie 300 zł. 

 rzadko zdarza się, aby podczas 

Halloween wystąpiła pełnia księżyca 

(ostatnio takie zdarzenie nastąpiło  

w 1974, a kolejne nie będzie miało 

miejsca aż do 2020 roku). 

 strach przed Halloween  

to Samhainophobia i cierpi na niego 

min. kilka tysięcy ludzi. 

 najpopularniejsze filmy oglądane  

w Halloween to m.in.: różne części  

z serii „Piła” i „Halloween”, 

„Jeździec bez głowy”, „Egzorcysta”, 

„Noc żywych trupów”,  

czy „Miasteczko Halloween”. 

 w 2015 roku w USA największą 

popularnością cieszyły się kostiumy: 

wiedźm, zwierząt, postaci  

z „Batmana”, zombie oraz postaci  

z „Gwiezdnych Wojen” 

W.M./3E 

  



CIEKAWOSTKI – C.D. 

GEOGRAFIA 

         Dzisiejszy artykuł zostanie 

poświęcony opisowi państwa, które, 

podobnie jak inne, ma własną kulturę, lecz 

niektóre fakty z życia jego mieszkańców 

mogą okazać się tak zaskakujące,  

że zapamiętacie je na długo… 

          Czechy – to kraj sąsiadujący  

z Polską i to właśnie o nim będzie artykuł. 

Jest to państwo o powierzchni 78 867 km², 

liczbie mieszkańców 10 319 tys. i stolicą  

w Pradze. Każdy z nas wie, że Czechy 

słyną z kuchni opartej na specjałach takich 

jak smażony ser z sosem tatarskim, 

licznych kurortach narciarskich,  

czy produkcji aut marki Škoda, ale nie 

każdy z nas ma świadomość tego, że: 

 W Czechach procent ludzi 

będących analfabetami wynosi 0, 

 Góry i wzgórza pokrywają aż 95% 

powierzchni kraju, 

 90% kraju ukończył szkołę 

minimum średnią, 

 W Czechach jest najwięcej łóżek 

szpitalnych w Europie,  

w przeliczeniu na jednego 

mieszkańca, 

 W praskim metrze można 

przejechać się w tzw.: „wagonie 

randkowym”, gdzie łatwo nawiązać 

kontakt z drugą osobą, 

 jedna z trzech historycznych krain 

czeskich ma taką samą flagę  

jak Polska, 

 W czeskich szkołach 5 to najniższa 

ocena, a 1- najwyższa, 

 Aby przejść ze stolicy Polski  

do stolicy Czech na piechotę, 

trzeba by iść przez 118 godzin bez 

przerwy, 

 Czechy są prawie czterokrotnie 

mniejsze od Polski, 

 Flaga Czech do roku 1919 

wyglądała tak samo jak flaga Polski 

 Jedną z najpopularniejszych zup  

w Czechach jest zupa czosnkowa  

z serem. 

J.G./3E 

  



SPORT 
POLSCY SPORTOWCY PO 1918 

Sport to fundament naszego kraju. Dzięki 

niemu Polacy uwierzyli, że nawet 

odradzający się dopiero kraj może walczyć 

z największymi potęgami świata. 

- Halina Konopacka (lekkoatletka)  

Zdobyła zloty medal na igrzyskach 

olimpijskich w Amsterdamie w  1928 roku 

oraz wygrała igrzyska olimpijskie  

i na dodatek pobiła rekord (39,62m). 

- Janusz Kusociński (lekkoatletyka) 

Zdobył złoty medal na olimpiadzie w  

Los Angeles (1932) w biegu na 1000m 

 

CIEKAWOSTKI SPORTOWE 

  ZAPASY-  najstarsze zapisy o zapasach pochodzą z około 5000 r p.n.e. 

 TENIS ZIEMNY-  Wojciech Fibak to jeden z najwybitniejszych polskich tenisistów. 

 PIŁKA NOŻNA-  Ricardo (Portugalia) jest pierwszym bramkarzem, który obronił trzy 

rzuty karne podczas mundialu w 2006 r. 

 

N.M./7E 

  



KSIĄŻKI 
Na szczęście, interesowanie się historią 

nie oznacza tylko noszenia bluz z logo Polski 

Walczącej czy chodzenia na Parady 

Niepodległości. Dla miłośników ciepłych 

swetrów, grubych skarpetek i długich 

wieczorów z herbatką mam opcję 

niewymagającą wydawania masy pieniędzy ani 

wychodzenia z domu. Zresztą, książka jest 

dobrym rozwiązaniem na wszystko, prawda? 

 „Dziewczyny z powstania" to książka 

autorstwa Anny Herbich-Zychowicz, polskiej 

dziennikarki i reportażystki, autorki m.in. 

„Dziewczyn z Wołynia", „Dziewczyn z 

Syberii" czy „Dziewczyn z Solidarności". 

Omawiana przeze mnie dzisiaj pozycja została 

wydana w 2014 roku przez wydawnictwo Znak 

Horyzont. Co prawda, pozycja nie jest 

związana z okresem bliskim odzyskania 

niepodległości przez Polskę w 1918 roku, bo 

opowiada o wydarzeniach z powstania 

warszawskiego, ale jest niezwykle ciekawa i 

poruszająca, a w dodatku przybliża nam 

historię z niezwykle ciekawej i niecodziennej 

perspektywy, więc postanowiłam skrobnąć o 

niej parę zdań. 

 Historia opowiada o – jakżeby inaczej! 

– jedenastu kobietach i dziewczętach żyjących 

w sierpniu 1944 roku. Możemy przeczytać 

m.in. o hrabiance Annie, łączniczce Hance czy 

sanitariuszce Sławce. Bohaterami książek 

poświęconych okropieństwom powstania 

warszawskiego bywają zazwyczaj dzielni 

powstańcy – chłopcy. Dziewczęta są pomijane, 

bo...? Zresztą, określenie „uczestniczka 

powstania" nie brzmi tak tragicznie jak 

„powstaniec", a „powstańczyni" czy 

„powstanka" to słowa dziwne i nieistniejące. 

 „Dziewczyny z powstania" pokazują 

nam historię z perspektywy kobiet, które 

przeżywały równie wielką tragedię, co 

chłopcy. Wybuchy granatów, naloty 

samolotów i niepewne jutro były tragiczne dla 

wszystkich, a bohaterki pozwalają nam 

zrozumieć, że rozlew krwi, martwe dzieci na 

ulicach i gasnąca nadzieja na koniec powstania 

dotykały każdego. Książka jest opatrzona 

zdjęciami przypominającymi nam, że 

powstanie wydarzyło się naprawdę, że nie jest 

tylko mitem, o którym opowiada się nam na 

lekcjach historii. 

 Oczekiwałam realistycznie 

przybliżającej powstanie warszawskie historii 

o dzielnych, walczących z przeciwnościami 

kobietach, a dostałam o wiele więcej: szczerą i 

wstrząsającą, opatrzoną obrazowymi opisami 

opowieść o radzeniu sobie z trudnymi 

sytuacjami. Jest to także niesamowita lekcja 

polskiej historii, którą powinien poznać każdy. 

M.S./7E 

 



KULTURA 
,,Polonia” Jana Styki 

Znajdujące się przy pl. Powstańców 

Warszawy 5 Muzeum Narodowe we 

Wrocławiu przygotowało pokaz obrazu 

Jana Styki ,,Polonia”. Malarz był 

współtwórcą ,,Panoramy Racławickiej”, a 

jego dzieło powstało z okazji 100. rocznicy 

uchwalenia Konstytucji 3 Maja, 

świętowanej we Lwowie w 1891 roku. 

Wystawę będzie można zwiedzać od 10 

listopada do 30 grudnia 2018 roku. Projekt 

jest realizowany w ramach obchodów 

stulecia odzyskania niepodległości.  

 

1918-2018: stulecie 

niepodległości. Polska- światu. 

Muzeum Architektury we Wrocławiu, 

znajdujące się przy ul. Bernardyńskiej 5, 

zorganizowało wystawę ,,1918-2018: 

stulecie niepodległości. Polska- światu.” 

Ukazuje  ona rolę, jaką na arenie 

międzynarodowej odegrali Polacy w 

różnych dziedzinach życia kulturalnego i 

społecznego. Sylwetki i dokonania 

polskich twórców i reprezentantów 

różnych dziedzin zostaną ukazane na tle 

ważnych wydarzeń historycznych, 

odzwierciedlających ówczesną sytuację 

społeczną oraz polityczną w Polsce i na 

świecie. Wystawa jest otwarta od 28 

września 2018 do 13 stycznia 2019 roku.  

 

M.W./7E 

 



MUZYKA 

PIOSENKA W WALCE O NIEPODLEGŁOŚĆ 

Przez cały okres zaborów jedną z form 

oporu była pieśń (między innymi  

w powstaniu styczniowym i listopadowym 

oraz w Legionach). Uczestnicy nieco 

zapomnianych powstań śląskich mieli 

swoje pieśni. Jedną z nich jest „Już 

zachodzi czerwone słoneczko”. 

 Utwór był bardzo lubiany wśród 

Ślązaków. Spopularyzował go w nieco 

zmienionej wersji w latach 

siedemdziesiątych zespół „2+1”, łączący 

folk z muzyką popularną 

 Sądzę, że stulecie niepodległości 

Polski, to odpowiedni moment,  

aby przypomnieć sobie o tej pieśni i o tych, 

którzy ją śpiewali. 

 

„Już zachodzi czerwone słoneczko 

Za zielonym gajem, 

Ubodzy powstańcy, śląscy szeregowcy 

Idą na bój krwawy. 

Wpisali się do jednej brygady, 

Powiodło ich serce, 

Aby obsadzili cały Górny Śląsk 

I jego granice.” 

 

„Karuzela z madonnami” 

Ewa Demarczyk na zawsze zapisała się 

 w historii polskiej muzyki jako osoba  

o pięknym, krystalicznym głosie  

i interesującej osobowości, o której nagle 

słuch zaginął. 

 Wiersz Mirona Białoszewskiego 

już sam w sobie jest piękny, ale takie 

wykonanie można z czystym sumieniem 

nazwać,, mistrzostwem. Tempo 

przyspiesza i zwalnia, przypominając jazdę 

na karuzeli. Siedzące osoby zostały 

porównane do dzieł artystów takich jak  

Da Vinci czy Rafaello.  

 Pieśń jest wspaniałym przykładem 

poezji śpiewanej. Wielkie zdolności 

Demarczyk uniemożliwiają komukolwiek 

powtórzenie wykonania mistrzyni i to jest 

chyba w tym najpiękniejsze, 

niepowtarzalne. 

 Zapraszam każdego, kto nie spotkał 

się z twórczością tej wielkiej śpiewaczki, 

do zapoznania się z pięknem tego utworu. 

 

M.M./8D 

  



KINO 

FILM 
„Czarne Bractwo BlacKkKlansman to 

prawdziwa historia w reżyserii znakomitego 

filmowca Spike'a Lee. Jest początek lat 

siedemdziesiątych, a Ron Stallworth (John 

David Washington) jest pierwszym 

czarnoskórym detektywem, który służy w 

Departamencie Policji w Colorado Springs.” 

- oficjalny opis filmu 

Moja opinia: 

Moim zdaniem jest to rewelacyjna produkcja, 

która jako jedna z niewielu zwraca uwagę na 

temat rasizmu, z którym można się spotkać na 

całym świecie. Film ten pokazuje nam, że 

odmienność  

to nic złego, a wręcz jest to rzecz, o którą 

warto walczyć. 

 

 

 

SERIAL 
„W małym mieście znika chłopiec, Will (Noah 

Schnapp). Jego zaginięcie zapoczątkowuje 

serię tajemniczych zdarzeń, związanych z 

działaniem nadprzyrodzonych sił. W ich 

centrum znajduje się dziewczynka - Eleven 

(Millie Bobby Brown), która zbliża się do 

przyjaciół Willa, Mike'a (Finn Wolfhard), 

Dustina (Gaten Matarazzo) i Lucasa (Caleb 

McLaughlin). Razem próbują rozwikłać 

zagadkę jego zniknięcia.” 

Moja opinia: 

Serial jest znany już chyba wszystkim, 

natomiast bardzo dobrze wpisuję się w 

tematykę wydarzenia, o którym niedawno 

mieliśmy okazję słyszeć – Halloween. Dzieło 

przeniosło nas w modne klimaty lat 80-tych. 

Dzięki niemu mogliśmy poczuć chwilę grozy, 

ale nie taką wyniesioną razem z informacją o 

sprawdzianie w przyszłym tygodniu, tylko 

wstrząsającą historię o grupie znajomych. 

Warto obejrzeć ten film, żeby o nim 

porozmawiać ze znajomymi. 

 

 S.S./3E

 

  



KULINARIA 

TARTA ZE ŚLIWKAMI 
Składniki: 

 100g zimnego masła 

 150g mąki 

 40g cukru 

 20g kakao 

 500 – 600g śliwek 

 50g czekolady 

 20g mleka 

 cynamon do smaku 

1. Zagnieć razem masło, mąkę, cukier i kakao. Wylep wyłożoną papierem do pieczenia formę 

ciastem i wstaw do lodówki na ok. 30min. Nagrzej piekarnik do 200°C. Włóż ciasto do 

piekarnika i piecz przez ok. 15-20min. 

2. Pokrój śliwki na ćwiartki i wrzuć na rozgrzaną patelnię. Dolej ok. 50ml wody i duś na małym 

ogniu do zmięknięcia. Dosyp cynamon i wymieszaj. Dosłodź w razie potrzeby. Przełóż śliwki 

na upieczony spód tarty. 

3. Rozpuść czekoladę w kąpieli wodnej i wymieszaj z mlekiem. Polej ostudzone ciasto.  

CIASTECZKA OWSIANE Z CYNAMONEM 
Składniki: 

 100g płatków owsianych 

 80g mąki 

 0.5 łyżeczki sody oczyszczonej 

 1-2 łyżeczki cynamonu lub przyprawy korzennej 

 1 jajko 

 2 łyżki oleju kokosowego 

 90ml miodu lub innego płynnego słodzika (syrop z agawy, syrop klonowy etc.) 

 1 jabłko 

1. W jednej misce wymieszaj razem płatki owsiane, mąkę, sodę oczyszczoną i cynamon (lub 

przyprawy korzenne). 

2. Do drugiej miski wbij jajko, dodaj roztopiony olej kokosowy i miód. Wymieszaj mokre 

składniki z suchymi i przełóż do lodówki. 

3. Jabłko pokrój na małe kawałki. Nagrzej piekarnik do 180°C. 

4. Wyjmij ciasto z lodówki i wymieszaj z jabłkiem. Nakładaj po około łyżce masy na blachę 

wyłożoną papierem do pieczenia. Zostaw przerwy pomiędzy ciasteczkami. Piecz przez ok. 

10min. 

 



 

KULINARIA – C.D. 

CIASTO DYNIOWE 

Składniki: 

 200g puree z pieczonej dyni 

 200g mąki 

 1 łyżeczka proszku do pieczenia 

 1 łyżeczka sody oczyszczonej 

 180g masła 

 skórka starta z 2 pomarańczy 

 3 jajka 

 150g cukru 

1. Nagrzej piekarnik do 180°C. Wyłóż formę papierem do pieczenia. W misce wymieszaj razem 

mąkę i proszek do pieczenia. 

2. W drugiej misce wymieszaj razem rozpuszczone i ostudzone masło, cukier, puree z dyni, 

skórkę z pomarańczy i żółtka. 

3. Białka ubij na sztywną pianę i delikatnie wymieszaj szpatułką z mokrymi składnikami i mąką. 

4. Masę przełóż do formy i piecz przez ok. 40min. 

M.L./3E 


