
Przepis kulinarny. 
Warto przeczytać SAVOIR VIVRE 

WARTO  PRZECZYTAĆ… 

Wciągająca, wzruszająca, dająca do myślenia - taka właśnie jest książka pt. „Najgorszy czło-

wiek na świecie” Małgorzaty Halber. Wielu z Was może kojarzyć ją z programu VIVA jako sympa-

tyczną, pewną siebie dziewczynę. Jednak już po przeczytaniu pierwszej strony stwierdzicie, że to 

tylko pozory. Kobieta otwarcie, może nieco w charakterystyczny szorstki sposób opisuje historię 

Krystyny-alkoholiczki i narkomanki, która w wieku 14-stu lat sięgnęła po alkohol, a później za radą 

kolegi zaczęła palić jointy tylko po to, by czuć się fajną, wyluzowaną i lubianą, co ostatecznie do-

prowadziło do uzależnienia. Książka w dużym stop-

niu jest biografią samej autorki. Na każdej stronie 

można wyczuć ogromną szczerość, wstyd i przeraże-

nie. Czytając czułam się jakbym otworzyła cudzy pa-

miętnik i wdarła się w intymny, pełen bólu i walki 

świat autorki. Uważam, że każdy niezależnie od wie-

ku powinien sięgnąć po tę lekturę, która po części jest 

swoistym przewodnikiem po terapii (opis spotkań 

AA, rozmów z terapeutą, itp.). Krótkie akapity, język 

bezpośredni i bardzo dosadny. Wszystko to jest pre-

cyzyjnie przemyślaną formułą, dzięki której pokocha-

cie i przeżyjecie tę historię, jak ja. 

Dominika Solnica, III TK 

W numerze: 

Czasopismo uczniów ZSP nr 4 im. Kazimierza Wielkiego w Siedlcach. Marzec 2017 

Warto zwiedzać 

MUZEUM POŻARNICTWA W KOTUNIU  

Placówka istnieje od 1983 roku. Początkowo skromne zbiory gromadzone dzięki zaangażowaniu ro-

dziny państwa Todorskich stopniowo powiększały się. Dzisiaj muzeum dysponuje około tysiącem 

eksponatów prezentujących historię pożarnictwa w okolicach Kotunia, Siedlec, a także całego kraju. 

Zgromadzono tu różnego rodzaju sprzęt i urządzenia służące do ga-

szenia pożarów, niektóre pochodzące z XIX wieku. Można tu obej-

rzeć między innymi kolekcję mundurów, hełmów oraz rekwizytów 

stanowiących wyposażenie strażaka na przestrzeni lat. Opiekun mu-

zeum, pan Zbigniew Todorski cie-

kawie opowiada o historii pożar-

nictwa na terenie Kotunia i okolic, 

jest skarbnicą wiedzy o ludziach i 

wydarzeniach z dawnych i całkiem 

współczesnych czasów. Swoją 

opowieść ubarwia licznymi anegdotami. W muzeum znajdują się też 

ciekawe prace plastyczne: plakaty o tematyce p. pożarowej, rzeźby 

przedstawiające strażaków w akcji, obrazy św. Floriana, patrona stra-

żaków oraz kolekcja sztandarów jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z okolicznych miejsco-

wości. Warto zwiedzić to miejsce i poznać bogate tradycje naszego regionu. 
 

 



Hełm 
Żadna lękliwa głowa w strażac-

ki hełm się nie schowa! 

Draka w rodzinie strażaka 
Żyją oboje we troje Ona, mąż i..wąż 

Złoty kask 
Gdy już nałoży złocisty kask 

Żadna mu panna nie skąpi 

łask! 

Wędrówka 

Przez pewnego osła wioska z dymem poszła. 

Nieśmiały 
I chwacki strażak bywa nieśmiały, 

gdy dziewczę gasi jego zapały. 

Hart ciała i ducha 
Zdrowo hartują się, co dzień skąpani w 

ogniu i wodzie. 

A OTO KILKA STRAŻACKICH FRASZEK 

KĄCIK KULINARNY -  SAŁATKA OWOCOWA 

 Na przedwiośniu, gdy organizm jest osłabiony brakiem słońca, ruchu i witamin do-

da nam energii 

Weź:   3 owoce kiwi 

           2 pomarańcze 

           2 mandarynki 

           2 banany 

Na sos:  łyżka miodu 

             garść rodzynek 

             sok z ½ cytryny 

             pół łyżeczki cynamonu 

             2 łyżki oleju słonecznikowego 

Owoce obrać i pokroić w niezbyt dużą kostkę( 1,5 – 2 cm), składniki sosu wymieszać w 

zamkniętym słoiczku, polać owoce, schłodzić. 

Warto wypróbować inne warianty sałatki – użyć owoców z kompotu, ananasów z pusz-

ki, dodać orzechy, pestki z dyni, słonecznika. Pyszne i zdrowe! 



Historia „polskiego” poznawania świata zaczyna się całkiem efektownie. Pierwszy – je-
żeli można go tak nazwać – polski globtroter był jednym z głównych uczestników naj-

większej zorganizowanej przez Europejczyków w XIII wie-
ku, ekspedycji w XIII wieku. Nazywał się Benedykt Polak 
(Benedictus Polonus). Urodził się ok. 1200 toku w Wielko-
polsce a zmarł ok. 1280 w Krakowie jako gwardian tam-
tejszego zakonu franciszkanów. Benedykt uczestniczył w 
pierwszej europejskiej wyprawie w głąb Azji, która dotarła 
do Mongolii. Miała ona pionierskie i przełomowe znaczenie 
w dziejach odkrywania Azji. Powodem zorganizowania 
ekspedycji były najaz-
dy tatarskie na Euro-
pę. Wobec realnego 

zagrożenia dla chrześcijańskiej Europy, papież In-
nocenty IV postanowić wysłać specjalną misję do 
wielkiego chana. Miała ona spowodować zaniecha-
nie najazdów na chrześcijańskie kraje a także na-
wrócić chana i jego poddanych na wiarę Chrystusa. 
Ponieważ wiedza Europejczyków o wnętrzu Azji by-
ła, w tamtych czasach, co najmniej mglista, dodatkowy cel wyprawy stanowiło zdoby-
cie informacji o trybie życia, wierzeniach, obyczajach i organizacji państwa Mongołów. 
Misja papieska wyruszyła z Lyonu 16 kwietnia 1245 roku a jej kierownikiem został 
Włoch Giovanni da Pian del Carpine. Benedykt Polak był bardzo ważnym uczestnikiem 

ze względu na wiedzę i kontakty. Ekspedycja 18 
listopada 1247 roku 
wróciła do Lyonu. Wy-
słannicy spotkali się z 
wielkim chanem, który 
jednak odpowiedział 

odmownie na list pa-
pieża. Co więcej, za-
żądał przybycia do 
swojej stolicy wszyst-

kich władców Europy celem złożenia mu hołdu. Mimo to wy-
prawa była sukcesem, gdyż zdobyła bezcenne informacje 
pozwalające przygotować opisy odwiedzanych krain. Według 
przeprowadzonych badań, powstały trzy relacje. Najobszer-
niejsza „Historia Tartarorum” (rękopis znajduje się w posia-
daniu Uniwersytetu Yale) przypisywana jest właśnie Bene-
dyktowi Polakowi. Należy pamiętać, że wyprawa Benedykta miała miejsce ponad 
ćwierć wieku wcześniej niż znacznie bardziej znana wyprawa Wenecjanina Marco Polo. 

Fachowcy twierdzą także, że „Historia Tartarorum” Benedykta jest bardziej rzetelna niż 
„Opisanie świata” Marco Polo. 

KLUB PODRÓŻNIKÓW „TROPA” http://klubpodroznikowtropa.16mb.com/ 



PO CO NAM ZNAJOMOŚĆ DOBRYCH MANIER I O CO W TYM „CHODZI” ? 

Na początek trochę teorii: DOBRE MANIERY-to zbiór norm zachowania, zwyczajów i form to-

warzyskich obowiązujących w określonym środowisku lub grupie społecznej czy zawodowej, 

warunkuje je: 

- czas- tu może dojść do tzw. konfliktu pokoleń, 

- miejsce- np. w krajach Bliskiego Wschodu czy azjatyckich czekamy aż najstarsze osoby zaczną 

posiłek, zaś w krajach europejskich sygnał do rozpoczęcia uczty daje gospodarz, 

- grupa- inaczej zachowujemy się w gronie znajomych, inaczej wśród współpracowników 

            Świat jest teatrem, w którym każdy z nas ma do odegrania jakąś rolę: wcielamy się w po-

staci uczniów, znajomych bliższych lub dalszych, przyjaciół, krewnych czy pracowników. Nieza-

leżnie od tego, jaki kostium zakładamy, nasza kreacja zawsze zyskuje, jeśli dodamy do niej dobre 

maniery. Nie chodzi tu o puste konwenanse – znajomość etykiety to także codzienna uprzejmość 

i drobne przejawy życzliwości wobec innych.  

             Dobre maniery to również ogłada, która pomoże ci zdobyć pewność siebie w kontaktach 

międzyludzkich. Sukces odnoszą ci, którzy potrafią nawiązywać relacje oraz sprawiać, że inni  

czują się swobodnie w ich towarzystwie.  
            Postaw na dobre maniery! Są ważne i 

wcale nie musza być skomplikowane ani sta-

roświeckie – na pewno  takie nie będą, kiedy 

je już opanujesz. Ludzie często nerwowo re-

agują na słowo „ etykieta”  bo kojarzy się  ze 

sztywnymi regułami, a poza tym nikt nie lu-

bi być oceniany. Uwierzcie -nie chodzi tu o 

dążenie do perfekcji, tylko by czuć się swo-

bodnie  w każdej sytuacji życiowej i nie ura-

zić zarazem nikogo– i żeby ta swoboda 

udzielała się innym.  

            Warto zainwestować w dobre manie-

ry, które  „otwierają wiele drzwi”. Wszędzie 

możemy pokazać, że dobre maniery wciąż 

obowiązują, niezależnie od tego, czy spędza-

my czas z przyjaciółmi, czy wspinamy się 

po szczeblach kariery. 

          Ucząc się dobrych manier, inwestujesz 

w swoją przyszłość. Dzięki umiejętności za-

chowania się w różnych sytuacjach, będziesz czuć się swobodnie, zdobędziesz ogładę i pewność 

siebie tak potrzebne każdemu człowiekowi. 

         Zachęcam Cię, byś Drogi Czytelniku przyłączył się do mojej akcji. Zostań ambasadorem 

uprzejmości w domu, szkole, na ulicy, w środkach komunikacji, słowem – wszędzie tam, gdzie 

jesteś wśród ludzi. 

         W kolejnych numerach gazetki będę  kontynuowała ww. tematykę.                                 

   Z pozdrowieniami  

 Pedagog szkolny Izabela Romańska 

 

 

Gazetkę redagują uczniowie i nauczyciele przy współpracy Kółka informatyczno-przyrodniczego . 

Kontakt i zgłaszanie chęci opublikowania artykułów e-mail isiooisi@gmail.com, lub przez wpis po 
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