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W tym szczególnym dniu 1 Listopada przychodzimy na cmentarze, 
żeby wspominać bliskich krewnych i znajomych, których już
z nami nie ma. Zapalone znicze symbolizują, że wciąż są żywi w 
naszej pamięci i sercach. Niedawno odszedł mój dziadek. Był 
osobą zabawną i miłą. Zawsze troszczył się o mnie. Miał dar 
przekazywania wiedzy. To dziadek nauczył mnie tabliczki 
mnożenia. Potrafił spokojnie   i  rzeczowo wszystko wytłumaczyć. 
Nauczył mnie, jak radzić sobie z problemami, które mam na co 
dzień. Bardzo mi go brakuje w obecnym czasie. Zawsze będę
o nim pamiętał.

Szymon Kamczyk i Oskar Warzyński kl. 7D

Wspomnienie o bliskich, 
którzy odeszli...



Radiostacja jest bardzo ważnym i  ciekawym 

miejscem. Kryje w sobie bardzo dużo historii.  

Podczas II Wojny Światowej Hitlerowcy 

zorganizowali tam prowokację gliwicką.

Radiostacja jest najwyższą, istniejącą zbudowaną

w całości z drewna konstrukcją w Europie oraz 

najwyższą drewnianą wieżą nadawczą na świecie. 

Bardzo łatwo da się zapamiętać jej wysokość, 

ponieważ są to trzy jedynki - 111m. 

Budowa tej niezwykłej wieży zajęła 2 lata

i trwała od 1934-1936 roku. Obok radiostacji 

znajduje się muzeum, w którym można dowiedzieć 

się interesujących faktów dotyczących budowli. 

Niektórzy twierdzą, że daleka przypomina wieżę 

Eiffla. Jeśli chcecie się przekonać już dzisiaj 

zapraszam wszystkich do Gliwic.

Ada Łacina-Łanowska kl. 7D

Radiostacja 
Gliwicka 



Gdy słyszymy słowo wolność, pierwsze co 
nasuwa się na myśl, to prawo do wygłaszania 
własnych poglądów, do wyznawania własnej 
religii. Oznacza brak przymusu, możliwość 
działania zgodnie z własną wolą. 
Przeciwieństwem wolności jest niewola. 
Przykładem może być więzienie czy praca 
przymusowa. 

Wolność jest ważnym problemem 
filozoficznym. Według Platona może być 
istnieniem dobra, w którym dusza w celu 
własnego doskonalenia chce w sposób 
konieczny uczestniczyć. Według Arystotelesa 
natomiast potrzebny jest do tego akt woli
i szczególna zdolność podejmowania decyzji.

W biblii Bóg stworzył człowieka jako istotę 
rozumną, która otrzymała własną wolną wolę. 
Wskazuje to, że Bóg szanuje człowieka i jego 
wolność.

Mówiąc o wolności trzeba wspomnieć
o wolności narodu, która wiele razy została 
złamana. Dla Polski jest ona bezcenna, jak 
wszyscy wiemy nasz kraj zniknął z mapy 
świata na około sto dwadzieścia trzy lata. 
Ten czas był ponad stuletnią walką
o niepodległość, o straconą dawno już 
wolność i suwerenność. 

Czym jednak może być wolność w oczach 
młodej osoby? Dla mnie wolność to 
swoboda wyrażania swoich uczuć, emocji
i poglądów. Uważam, że jest ona istotną 
wartością w życiu każdego człowieka. Inni 
ludzie nie powinni odbierać wolności 
ludziom tylko ze względu na wygląd, 
sposób bycia czy odmienne poglądy. 
Wolność jest bezcenna!

 Wolność  
 kocham i rozumiem  

 Lena Kaźmierczak kl. 7D  



Dynie kojarzą się z jesienią, ponieważ wtedy dojrzewają. 
Ale czy wiecie, że z dyni można zrobić naprawdę 
prawdziwe smakołyki? Nie wierzycie? Zatem wypróbujcie 
przepis na placek dyniowy.

● 250 g PUREE Z PIECZONEJ DYNI

● 200 g masła

● 1 szklanka cukru

● 1 opakowanie cukru wanilinowego

● skórka starta z 1 pomarańczy lub 2 mandarynek

● 3 jajka, oddzielnie żółtka od białek

● 225 g mąki pszennej

● 1 łyżeczka proszku do pieczenia

● 1 łyżeczka sody oczyszczonej

POLEWA

50 g białej czekolady lub 5 łyżek cukru pudru

PRZYGOTOWANIE

Tortownicę o średnicy 23 - 24 cm posmarować masłem, 
spód wyłożyć papierem do pieczenia. Przygotować puree 
z dyni (PRZEPIS) - ma ono mieć gęstość śmietany i być 
lekko ciepłe lub w temp. pokojowej.

Piekarnik nagrzać do 180 stopni C.

Do garnka włożyć pokrojone na kawałeczki masło, 
roztopić na małym ogniu co chwilę mieszając (nie 
podgrzewać za mocno). Dodać cukier oraz cukier 
wanilinowy i wymieszać. Odstawić z ognia.

Mus z dyni włożyć do miski, dodać skórkę
z pomarańczy, wlać roztopione masło z cukrem
i wymieszać. Odłożyć pół szklanki otrzymanej masy na 
polewę. Do reszty dodać żółtka i wymieszać.

Białka ubić na sztywną pianę. Do oddzielnej miski 
przesiać mąkę i wymieszać ją z proszkiem do pieczenia 
oraz sodą.

Delikatnie połączyć składniki suche oraz mokre - 
mieszać wolno łyżką, tylko do połączenia się składników, 
pod koniec  delikatnie dodać pianęz białek.

Masę wyłożyć do tortownicy. Wstawić do nagrzanego 
piekarnika i piec przez ok. 40 - 45 minut lub do suchego 
patyczka. Wyjąćz piekarnika i ostudzić.

Polewa: do odłożonej masy dodać roztopioną czekoladę 
lub cukier puder, wymieszać. Polać po cieście, gdy 
będzie już ostudzone.

Dyniowe Dyniowe 
pysznościpyszności
Dagmara Kwiatkowska kl. 7DDagmara Kwiatkowska kl. 7D



Zanim pojawiły się współczesne leki, maści
i olejki ludzie korzystali z naturalnych metod 
leczenia. Nasze babcie wykorzystywały 
wszelkie dostępne dary natury, takie jak 
owoce, warzywa, zioła i miody, aby zapobiec 
przeziębieniu. Chorym serwowano rosół
z czosnkiem, herbatki napotne, nacierano ich 
terpentyną, działającą rozgrzewająco oraz 
robiono domowe syropy i płukanki. Poniżej 
opiszę kilka z nich:

1. Syrop z cebuli na kaszel - drobno posiekaną 
cebulę obficie zasypać cukrem lub zalać 
miodem, przykryć i odstawić na ok. 5 godzin. 
Pić 3 do 5 razy dziennie po łyżce.

2. Syrop z buraka na kaszel - 2 średnie buraki 
zetrzeć na tarce o grubych oczkach, dodać 4 
łyżki miodu i 3 przetarte ząbki czosnku. 
Przykryć i odstawić na dobę. Przecedzony 
wywar pić 3 razy dziennie po łyżce (najlepiej do 
godziny 16, ponieważ działa wykrztuśnie).

3. Płukanka na ból gardła - zaparzamy 
rumianek, bądź szałwię, po przestudzeniu 
wywaru płuczemy nim gardło. Ma właściwości 
odkażające.

Sekrety 
naszych 
babć 
na przeziębienie

4. Mleko na ból gardła - do szklanki mleka 
dodajemy po łyżce masła i miodu, masło 
możemy zastąpić przetartym ząbkiem czosnku. 
Tak przygotowany napój pijemy kilka razy 
dziennie.

5. Inhalacja na katar - do naczynia z gorącą 
wodą dodajemy olejku lawendowego (kwiaty 
lawendy wrzucamy do słoika, zalewamy 
podgrzaną oliwą, zakręcamy i odstawiamy na 
miesiąc w ciemne miejsce. Co jakis czas 
wstrząsamy słoikiem. Po miesiącu 
przecedzamy przez gazę i przelewamy do 
ciemnej butelki), wdychamy wydzielające się 
opary. Możemy też dodać olejku do kąpieli, 
bądź postawić naczynie na noc w pobliżu łóżka.

6. Stawianie baniek - przy zapaleniu oskrzeli, 
bądź płuc stawiano chorym bańki. Niewielkie 
szklane naczynia o owalnym kształcie z dużym 
otworem u podstawy mocowano na ciele 
pacjenta. Nasadę bańki zwilżano wodą,
a środek nacierano denaturatem, podpalano
i przykładano do ciała. W bańce tworzyła się 
próżnia i mocno przysysała się do skóry.

Maja Szweda, kl.7D
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