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OD REDAKTORA

DRODZY 
CZYTELNICY!

Wydajemy kolejny numer naszej gazety w 4 rocznicę
nadania imienia naszej szkole. Już cztery lata szkoła
nosi imię Św. Jana Pawła II. Wierzymy, że nasz
patron, który tak kochał dzieci i młodzież czuwa nad
naszą szkolną społecznością, otacza troską i opieką.
Nasza redakcja w tym roku pracowała w składzie:
Dmochowski Wojciech
Kaczyńska Milena
Ołdakowska Zofia
Rupińska Zuzanna Maria
Schabowska Wiktoria
Stpiczyński Maciej
Dmochowska Gabriela
Kaczyńska Karolina
Kaczyńska Maja
Kalinowska Barbara
Kowalewska Patrycja
Kulesza Julia
Mioduszewska Anna
Stokowska Gabriela
Spod ich pióra wyszły ciekawe artykuły, między
innymi: wywiad, ciekawostki, zagadki, anegdoty.
Znajdziecie też stałe rubryki:
"Strefa juniora", "Co o Tobie mówi Twoje imię",
"Muzyka łagodzi obyczaje", "Lawina śmiechu". Wrócił
również "Kącik kulinarny", który mamy nadzieję,
zainspiruje Was do wariacji kulinarnych.
Mamy nadzieję, że tematyka gazety przypadnie Wam
do gustu.

Szkoła Podstawowa

.

Z pozdrowieniami i życzeniami udanych wakacji,
wypoczynku, zabawy i relaksu

Redakcja Nihil Novi.

AZ

.
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NASZ PATRON

ŚW. JAN PAWEŁ II

Pielgrzymki św. Jana
Pawła II do Polski.
I pielgrzymka do Polski: 2-10 czerwca 1979 roku
Pierwsza podróż apostolska Jana Pawła II do
ojczyzny przebiegała pod hasłem „Gaude Mater
Polonia”. To wtedy padły pamiętne słowa Ojca
Świętego „Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze
Ziemi. Tej ziemi!”. Mówi się, że bez tej pielgrzymki nie
byłoby „Solidarności” i późniejszego obalenia ustroju
komunistycznego. Podczas tej wizyty Jan Paweł II
odwiedził po raz pierwszy jako Papież swoje rodzinne
miasto – Wadowice.
II pielgrzymka do Polski: 16-23 czerwca 1983 roku
Podróż pod hasłem „Pokój Tobie, Polsko, Ojczyzno
moja!”. Nawiązując do okresu stanu wojennego,
Papież starał się dać Polakom wiarę i nadzieję.
Przekonywał, że nie chodzi o zwycięstwo militarne,
lecz moralne, zło należy zwyciężać dobrem, a „miłość
jest potężniejsza niż śmierć”.
III pielgrzymka do Polski: 8-14 czerwca 1987
Hasło przewodnie: „Do końca ich umiłował”. Jan
Paweł II bronił godności Polaków wobec ówczesnej 
władzy podkreślając, że każdy człowiek ma swoją
osobistą godność, zasługuje na to, aby traktować go 
podmiotowo, a obywatele powinni mieć wpływ na losy
swojego kraju.

IV pielgrzymka do Polski: 1-9 czerwca i 13-20
sierpnia 1991
Wizyta pod hasłem „Bogu dziękujcie, ducha nie
gaście”. Odwiedzając wolną już Polskę Ojciec Święty 
starał się uświadomić rodakom, 
że sama wolność to nie wszystko, że wolność
rzeczywista musi być oparta na prawdzie i
wartościach chrześcijańskich. Papież poświęcił
również wiele uwagi roli Kościoła  w nowej
Rzeczpospolitej.  

 
Maciej Stpiczyński

Św.Jan Paweł II .
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Nie żałuję tej decyzji i nie chciałabym pracować w innym
zawodzie…

Po okresie pandemii koronawirusa
zdaliśmy sobie jak ważna i
odpowiedzialna jest praca w służbie
zdrowia. W związku z tym postanowiliśmy
porozmawiać z mamą jednej z naszych
dziennikarek – p. Dorotą Stokowską,
która jest pielęgniarką i na co dzień
podejmuje trud pomagania innym.
Dziewczyny z naszej redakcji: Majka i
Gabrysia spotkały się z panią Dorotą, aby
dowiedzieć się czegoś więcej o
pielęgniarstwie. „Nie żałuję tej decyzji i
nie chciałabym pracować w innym
zawodzie…” - tak w wywiadzie
powiedziała p. Dorota. Dziennikarki
zapytały swoją rozmówczynię o blaski i
cienie tego zawodu. Pani Dorota
wprowadziła je w tajniki świata
medycznego.

Red: Jaką należy skończyć szkołę żeby zostać
pielęgniarką?
P. Dorota: Kwalifikacje pielęgniarskie można uzyskać
kończąc szkołę pomaturalną, studia pierwszego
stopnia (6 semestrów) kończą się uzyskaniem tytułu
zawodowego licencjat pielęgniarstwa, studia drugiego
stopnia (4 semestry) kończą się uzyskaniem tytułu
zawodowego magister pielęgniarstwa, studia
trzeciego stopnia (od 6 do 8 semestrów) kończą się
uzyskaniem tytułu zawodowego doktor nauk o
zdrowiu.
Red: Dlaczego wybrała pani ten zawód ?
P. Dorota: Decyzję o pójściu do szkoły medycznej
podjęłam przez przypadek. Złożyłam dokumenty i się
dostałam. Najpierw skończyłam studium dla
położnych, a potem musiałam przekwalifikować się na
pielęgniarkę, chcąc pracować w służbie zdrowia. Ale
dziś nie żałuję tej decyzji i nie chciałabym pracować w
innym zawodzie.
Red: Jak długo pani pracuje w tym zawodzie?
P. Dorota: W zawodzie pielęgniarki pracuję 16 lat.
Red: Co pani zmieniłaby w swoim gabinecie?
P. Dorota: Obecnie zawód pielęgniarki zmienia się i
jest już samodzielnym zawodem

medycznym pielęgniarstwo sprawuje dość szeroką
opcję medyczną nad pacjentem. Pielęgniarki mogą
podejmować samodzielne działanie w zakresie
diagnostyki, leczenia, rehabilitacji, a nawet
wypisywaniem recept. 
Red: Na czym polega praca pielęgniarki?
P. Dorota: Pielęgniarstwo zajmuje się np.: dbaniem o
komfort pacjenta, podawaniem leków,
przygotowywanie pacjentów do zabiegów,
asystowaniem lekarzom podczas zabiegów. Jest to
też pierwsza pomoc w sytuacji zagrożenia życia i
zdrowia, a także szczepienia.
Red: Co sprawia pani przyjemność  w tym
zawodzie ?
P. Dorota: Praca w tym zawodzie nie należy do
łatwych i przyjemnych. Jest  obarczona dużą
odpowiedzialnością, gdyż  brak odpowiedniej i
natychmiastowej interwencji może kosztować zdrowie
pacjenta, nawet życie. Do tego  dochodzi stres
związany z wykonywaniem kilku zadań w krótkim
czasie.
Red: Czy miała pani jakąś trudną sytuację w
pracy?
P. Dorota: Często zdarzają się pacjenci, którzy
potrafią szantażować, czasami padają wyzwiska, są
bardzo pretensjonalni, myślą tylko o sobie .
Red: Czy pielęgniarki w czasie studiów mają
praktyki?
P. Dorota: Tak, są praktyki i trzeba je odbyć  na
każdym oddziale w szpitalu.
Red: Ile trwa staż po zakończeniu studiów?
p. Dorota: Po skończeniu studiów  absolwentka musi
 pozyskać prawo wykonywania zawodu, które jest
przyznawane przez Okręgową Radę Pielęgniarek i
Położnych na 5 lat. Jeśli nie podejmie się pracy w tym
okresie, to traci się prawo wykonywania zawodu i
trzeba odbyć staż, który trwa od 6 do 12 miesięcy i
kończy się egzaminem.
Red: Czy lubi pani swoją pracę?
P. Dorota: Na początku lubiłam, ale teraz to już
rutyna, czuję się zmęczona ciągłymi pretensjami
pacjentów i ich narzekaniami.

Majka i Gabrysia
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RAPORT O GRACHCo o tobie
mówi twojeimię?
Skąd pochodzi imię Sylwia
Sylwia jest to imię pochodzenia łacińskiego, od
słowa silvius, kojarzone również z nazwą rzymskiego
rodu Sylwiuszów.

Jaka jest Sylwia?
Sylwia jest bardzo energiczną osobą. Nie należy do
osób, które nic nie robią, są bardzo aktywne. Jak już
się angażuje, to robi to bardzo solidnie. Lubi też
marzyć. Pozytywnie patrzy na świat chociaż mu do
końca nie ufa, jest niezależna. Za Sylwią ciężko
podążyć.

Skąd pochodzi imię Marcin?
Marcin jest to imię pochodzenia łacińskiego od
imienia Martius, oznacza: ten, który jest związany z
bogiem Marsem.

Jaki jest Marcin?
Marcin jest bardzo niespokojną osobą. Jest pełen
lęku. Bywa nieśmiały i zamknięty w sobie, dlatego go
tak trudno poznać. Chętnie podejmuje wyzwania. W
nic nie uwierzy, dopóki czegoś nie zrozumie.
Organizuje swój czas samodzielnie. Ma duże
poczucie humoru oraz bujną wyobraźnię.

3 Listopada obchodzą imieniny razem z Sylwią i
Marcinem: Bogumił, Cezary, German, Ginerwa,
Hubert, Huberta, Marcin, Sylwia, Szymon, Teofil,
Walentyn, Walenty, Wenefryda i Witalis.

   
Wszystkiego Najlepszego

Julia Kulesza

Valorant
Czy wiesz że
Valorant powstał 15 października 2019
Valorant ma 14 mln aktywnych graczy i zmierza na
urządzenia mobilne
Valorant na Windows 11 nie zadziała bez TPM 2.0.

 
Antycheat działa

Płacz cheaterów - wielu straciło pieniądze przez
Vanguard

Riot Vanguard to niestandardowe
oprogramowanie zabezpieczające
zaprojektowane przez Riot Games, które ma
na celu  najwyższy poziom bezpieczeństwa
Studio Riot Games od samego początku
jasnokomunikowało, że walka z cheaterami
w
Valorancie będzie dla niego priorytetem.

Jan O. i Wojciech D.

. .



www.poranny.plKurier Poranny | Numer 6 05/2022 | Strona 6  
www.juniormedia.plNihil Novi

STREFA JUNIORA
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MUZYKA ŁAGODZI OBYCZAJE

.
.
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KĄCIK KULINARNY

MALINOWA PYCHOTA

Malinowa Pychota

Czekoladowy spód:
(wszystkie składniki temperatura pokojowa)
W misce miksera zmiksować na średnich
obrotach przez chwile 150 gram miękkiego masła
z dodatkiem 250 gram cukru trzcinowego.
Następnie miksując tylko chwile, wbijać po kolei
jajka 3 sztuki. Wyłączyć na chwile mikser i
przygotować pozostałe składniki: W 250ml wody
rozpuścić 50 gram ciemnego dodać 140ml
maślanki i wymieszać. W osobnym naczyniu
pomieszać 200 gram mąki pszennej tortowej z 1.5
łyżeczki sody. Ponownie uruchomić mikser i
dodawać na przemian przygotowane suche i
mokre składniki. Miksować tylko chwile, cukier nie
musi się rozpuścić! Masę wylać do blaszki
wyłożonej papierem do pieczenia o wymiarach
35x25 i piec w nagrzanym piekarniku 180 stopni
około 40 minut (do suchego patyczka) W 700ml
wrzątku rozpuścić 2 galaretki (najlepiej
pomarańczowe). Ostudzić na blacie i wstawić do
lodówki do lekkiego stężenia. 

Ubić na pół sztywno 400ml słodzonej śmietanki
30%. Dodać 3 łyżki cukru pudru i 400 gram
mascarpone i miksować całość na średnich
obrotach cierpliwie na gęsty krem. Na ostudzony
czekoladowy spód wyłożyć krem, następnie
ułożyć około 400gram świeżych malin. Całość
tężejącą galaretką i schłodzić kilka godzin w
lodówce.

Udanych wypieków :) 

.

Bonus
Płatki kukurydziane 250 gram do tego puszka
mleka skondensowane i dodać pestki słonecznika.
Wyłożyć blaszkę papierem do pieczenia, łyżką lub
ręką uformuj ciasteczka. Piekarnik nagrzany do
180 stopni piec w 7 minut do 15 minut.

Wystudzone ciastka można jeść :)

Basia Kalinowska ,  Gabrysia Stokowska

.

Bonus
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LAWINA
 ŚMIECHU

***
No, córeczko, pokażmy, jak się ładnie nauczyłaś nazw
miesięcy:
 – Sty…?
 – Czeń!
– Lu…?
 – Ty!
– A dalej sama!
 – Rzec, cień, aj, wiec, piec, pień, sień, nik, pad i
dzień!.   

***
W szkole pani kazała narysować swoich rodziców.
Po chwili podchodzi do Ani i pyta:
- Aniu, czemu twój tata ma niebieskie włosy?
- Bo nie miałam łysej kredki.

***
Nauczycielka pyta Kazia:
- Gdzie jest podmiot w zdaniu: "Złodziej
klejnotów został aresztowany"? 
- W więzieniu, proszę pani. 
                                     ***
Mama pyta syna:
- Co przerabialiście na chemii?
- Materiały wybuchowe.
- A nauczyciel coś zadał?
- Nie zdążył. 

CIEKAWOSTKA:

.

W restauracji zdenerwowany gość zwraca się do
kelnera:
– Czy może mi pan powiedzieć, co robi ta mucha w
moim lodzie?
– Czy ja wiem? Może jeździ na łyżwach?

***
Mama uczy synka liczyć, zadaje pytania:
– Ile nóg ma pies?
– Cztery.
– A ile ma uszu?
– Dwoje!
– A oczu?
– Mamo, czy Ty nigdy nie widziałaś psa?!

***
– Mówię ci, to było niesamowite! Jadę na słoniu,
patrzę do tyłu, a tu lew, patrzę obok, a tam dwa
tygrysy!
– O matko! I co zrobiłeś?!
– Nic, karuzela się zatrzymała i zszedłem…

Karolina Kaczyńska

Według naukowców istnieje co najmniej 180 odmian
śmiechu. Spontaniczny śmiech oznacza, że coś Cię
rozśmieszyło. Czasami jednak śmiejemy
się sztucznie, aby np. ukryć zdenerwowanie. Okazuje
się, że niezależnie od tego, czy wybuchasz szczerym
śmiechem, czy wymuszonym, mózg reaguje tak
samo. Nie wierzysz? Włóż między zęby ołówek i
odczekaj kilka minut, ćwiczenie to wymusza
uniesienie kącików ust. Po chwili poczujesz, że
spływa z Ciebie całe napięcie.

.
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