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Numer 46 03/23

W dniach 6-10.02.2023 r.
odbyły się eliminacje klas V-
VIII do finału Szkolnego
Konkursu Historycznego
'PODRÓŻ W CZASIE'.
Do finału tego konkursu
przeszli:
– Va: Teodor Świątek,
Karolina Zagórska,
– Vb: Norbert Szymański,
Dawid Kawczyński,
– VIa: Szymon Żyła, Janek
Wojciechowski,
– VIb: Przemysław
Piwowarczyk, Eryk Kania,
– VIIa: Adam Staniewski,
Weronika Bultrowicz,
– VIIIa: Oskar Przybyła,
Oliwia Magdzińska,
– VIIIb: Franek Czapliński,
Bartek Zagalski,
– VIIIc: Blanka
Niewiadomska, Mateusz
Dębik.
W dniu 1.03.2023 r. odbył
się finał, czyli ‘1 z 10’.
Wszyscy zawodnicy ustawili
się w sali gimnastycznej, a
widownia legła na widowni.

 Walka była zacięta -
dużo osób bardzo szybko
straciła 1 ze swoich dwóch
żyć.
Gdy zostało ok. 6 osób,
nagle 1 osoba zemdlała! Na
szczęście, wszystko
skończyło się dla niej
dobrze... 
[c.d. na s. 2.]

X edycja Szkolnego Konkursu
Historycznego 

"Podróż w czasie" za nami! Choć za oknem pogoda nieciekawa, a resztki śniegu nie
dają zapomnieć o zimie, zbliża się wiosna, a co za tym idzie
– święta Wielkiej Nocy. Jest to ważny czas dla
chrześcijan, podczas którego celebrują śmierć i
zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. 
Oto kilka wielkanocnych ciekawostek, którymi możecie
zabłysnąć podczas świątecznego śniadania:
· Jest to najstarsze chrześcijańskie święto – ustanowiono
je w 325 r.;
· Wielkanoc jest świętem ruchomym – tzn. nie ma stałej
daty, tak więc Polsce i w zachodniej Europie może odbyć
się w terminie między 22 marca a 25 kwietnia;
· Wierni prawosławni również obchodzą święta Wielkiej
Nocy, jednak tydzień po katolikach;
· Na całym świecie istnieją różne tradycje wielkanocne, np.
w Stanach Zjednoczonych panuje zwyczaj toczenia jajka
po trawniku Białego Domu.

W i e l k a n o c 
t u ż - t u ż !

Razem z całą redakcją „Newsów Melchiora”
chcielibyśmy życzyć całej społeczności

Szkoły Podstawowej nr 58 w Łodzi zdrowych,
spokojnych i rodzinnych świąt Wielkiej Nocy!

Blanka Niewiadomska
Powyżej zwycięzcy konkursu, poniżej prowadzący
turniej, czyli Magda S. i Kuba B. z kl. VIIIc

.

D. Czarnecka

DM
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X edycja SKH "Podróż w
czasie" za nami!

Nie widomo skąd, nie
widomo jak, nagle były
już tylko 3 osoby.
Pojedynek pomiędzy
nimi był długi, ale jak
już jedna z nich
odpadła, to chwile
później i druga.
I tym sposobem
mamy zwyciężczynię,
którą została Blanka
Skrzynecka-
Niewiadomska z klasy
VIIIc! Drugie
miejsce zajął Eryk
Kania, a
trzecie Przemek
Piwowarczyk - obaj z
VIb.
Każdy zawodnik dostał
MEGA Grzesika, a
laureaci dostali dyplom
i nagrody, a były nimi
powerbank, słuchawki i
pendrive.

Według mnie fajnie
jest, że są takie
konkursy
organizowane w
naszej szkole, bo
dzięki nim można się
trochę podszkolić i
przy okazji zgarnąć
jakąś nagrodę.
Jedynym minusem
konkursu była dobra
pogoda - przez słońce
nie widzieliśmy
prezentacji
wyświetlanej na
ekranie. Chyba trzeba
zamontować rolety w
sali gimnastycznej...

Krzysztof
Kołodziejczyk

Uczestnicy konkursu

Jedno z przykładowych pytań Szkolnego
Konkursu Historycznego "Podróż w czasie"

Remont pracowni nr
59 trwał i trwał!
Prawie miesiąc! Ale
doczekaliśmy się! Są
pomalowane ściany,
założony nowy kran
wraz z umywalką,
nowe kontakty, kratki
wentylacyjne itp.
Położone są też na
trzech ścianach
gładzie. A to wszystko
(prawie) dzięki Panu
Darkowi – naszemu

konserwatorowi, który
jest człowiekiem wielu
talentów. Jesteśmy
bardzo wdzięczni
Panu Darkowi za trud
włożony w malowanie
naszej klasy –
największej pracowni
w szkole.
Równie wielkie
podziękowania
należą się naszym
ukochanym
rodzicom, którzy

współfinansowali ten
remont. Przeznaczyli
z pieniędzy klasowych
na radę rodziców
ogromne pieniądze, z
których później
zakupiono farby wcale
nietanie. Bez Was i
waszego
pozytywnego odzewu
na pomysł
pomalowania
pracowni nie stało by
się to, co się stało! 
DZIĘKUJEMY!

Niestety, jest też
jeden minus: w
dalszym ciągu
nieciekawie pachnie
olejną farbą, ale damy
radę!
To na tyle ode mnie
więc papatki!!!

Natalia Dróżdż

Sala nr 59 kiedyś... .

Pracownia nr 59 dziś... .

W końcu się
doczekaliśmy!

D. Czarnecka

DM

DM DM

DM DM
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Uzależnienie od Internetu

Hej! To znowu ja!
Macie czasem tak, że
nudzi wam się na lekcji
bo np. macie
powtórzenie z czegoś
co doskonale umiecie?
Ja tak i dlatego
chciałabym
przedstawić wam kilka
pomysłów na to, co
można wtedy robić,
żeby innym nie
przeszkadzać. 
- Jeżeli lubcie rysować,

to po coś są przecież
marginesy w
zeszytach, prawda?
Moje wyglądają jakby
był to zeszyt od
plastyki, a nie
polskiego. 
- Jeżeli tak jak ja
jesteście molami
książkowymi, na
pewno przyniesiecie
do szkoły swoją
ulubioną powieść.

- Jeśli nie lubicie
rysować i czytać,
możecie przecież
porozmawiać z
koleżanką/kolegą z
ławki – ale szeptem,
albo na migi, albo
pisemnie – i pograć z
nią/nim w kółko i
krzyżyk. 
- Można także
wymyślać jakieś
historie, np. fantasy
czy romanse

i zapisywać z tyłu
zeszytu. 
Mam nadzieję, że,
któraś z moich
propozycji przypadnie
wam do gustu! Grunt,
to nie przeszkadzać
innym, żeby samemu
nie mieć kłopotów.
Do zobaczenia! 

Liliana Kącicka

Nudy...
Z Internetem mają
styczność wszyscy, w
większej lub mniejszej
ilość. Ale kto z Was
zastanawiał się
kiedykolwiek, że może
to być uzależnienie.
Doświadczenia nie
mam, ale postaram się
trochę pomóc. A na
początku zacznijmy od
quizu. Wskazana
odpowiedź – 1 punkt.
Liczcie punkty, a wynik
będzie na końcu.
UWAGA!!! Podając
niezgodne z prawdą
odpowiedzi oszukujesz
samego siebie.
1.  Co robisz, gdy
wrócisz ze szkoły?
a) biorę telefon bądź
włącz komputer itd.  b)
odrabiam lekcje bądź
uczę się  c) czytam
książkę albo rozwijam
pasję
Za odpowiedź a) dolicz
sobie punkt
2.  Ile korzystasz z
elektroniki?
a) ok. 30-45 minut  b)
od 45 do 1 godziny 30
max.  c) ponad półtorej
godziny
Za odpowiedź b) dolicz
sobie 0,5 punktu, a za
c) 1 punkt
3.  Do czego używasz
telefonu?
a) wyszukuje
informację, dzwonię,
piszę, robię zdjęcia  
b) to, co powyżej, ale
czasami też przejrzę
media
społecznościowe
c) głównie przeglądam
Internet, media
społecznościowe itd.

3.  Za odpowiedź c)
dolicz 1 punkta
4.  Czy zdarzyło Ci się
na przerwie (bądź nie)
korzystać z telefonu
bez zgody
nauczyciela?
a) nie, nigdy!  b) raz
lub dwa, ale już tego
nie robię  c) robię to
prawie, co przerwę
Za odpowiedź c)
dostajesz punkta
5.  Czy korzystasz z
elektroniki w każdej
możliwej chwili? 
a) No oczywiście, że
tak  b) Zależy od
sytuacji  c) Nie, nie ma
takiej potrzeby
Za a) dolicz sobie
punkt

Czy masz czas na
odrobienie wszystkich
lekcji?
a) Tak, dobrze
gospodaruję czas  b)
nie, bo lekcji jest za
dużo  
c) po co mam to robić?
To mi się w ogóle nie
przyda. Wolę telefon.
Za c) masz 1 punkt
Punkty podliczone?
Czas na wyniki!
0-1-2 punkty – Dobrze
sobie radzisz z
problemem
uzależnienia.

Ale pamiętaj! Staraj się
utrzymać ten poziom.
3-4 – Jest OK, ale nie
najlepiej. Postaraj się
poprawić wynik, by
wynosił 0-1-2
5-6 – Jest źle. Musisz
to zmienić, bo będzie
źle!
Rodzaje uzależnień.
Fonoholizm to
uzależnienie od
telefonu. Nomofobia -
lęk przed utratą
telefonu komórkowego.
Osoby takie wpadają w
panikę, gdy przy sobie
nie ma tego

urządzenia lub Wi-Fi.
Jak rozpoznać, że
masz fonoholizm bądź
nomofobię? Objawy:
1.  Potrzeba ciągłego
korzystania z
elektroniki.
2.  Brak hobby.
3. Zaniedbywanie
przyjaciół i rodziny.
To tylko kilka
przykładów, ale
uzależnieni mogą
posunąć się daleko, a
korzystanie z internetu
może się wymknąć
spod kontroli.

Ratunkiem może być
aplikacja licząca czas
na telefonie. Wynik
zawsze sprawdzaj na
koniec dnia. Z czasem
będzie tego czasu
mniej i może się udać.
Pamiętaj, na efekt
trzeba poczekać, nie
będzie widoczny już
jutro. 
Ci co mają kontrolę
rodzicielską
mogą czuć się
ograniczeni, ale z
czasem przestanie im
to przeszkadzać.
Staraj się też nie prosić
o przedłużenie czasu.
Jak się zorientować, że
przekraczamy
granice?
- Zwracaj uwagę na to,
kiedy znajomi i rodzina
mówią, żebyś przestał
używać komórki. Oni
to widzą. Warto się ich
posłuchać! Nie
chciałbyś się nudzić
przy osobie
pzeglądającej
komórkę.
- Wszystko, o czym
mówisz, dotyczy
Internetu. Wygląda to
tak, jakby poza
Internetem nie byłoby
życia i tematów do
rozmów.
- Nie mamy na nic
czasu. Owszem, może
być za dużo
obowiązków, ale
czasami nie. Wtedy
zastanów się, czy to
spowodowane
telefonem. 
Jeśli się nie uda,
porozmawiajcie z
rodzicami lub udajcie
się do specjalisty.
Karolina Zagórska

Rysunki nalekcyjne

.

Liliana Kącicka

By Wilgengebroed on Flickr - Cropped and
sign removed from Internet of things signed
by the author.jpg, CC BY 2.0,
commons.wikimedia.org



www.dzienniklodzki.plDziennik Łódzki | Numer 46 03/2023 | Strona 4  

www.juniormedia.plNEWSY Melchiora

Dzień Liczby Pi

Cześć! Wielu z Was
nie ma pojęcia o 
większości świąt, jakie
są w kalendarzu.
Dlatego chcę Wam
przedstawić kilka
nietypowych dni
świątecznych, które
przypadają na marzec
i kwiecień.
MARZEC
16.03: Dzień Pandy, 
17.03: Dzień Łodzi
Podwodnej,
18.03: Światowy Dzień
Recyklingu
19.03:
Międzynarodowy
Dzień Inwalidów
20.03: Dzień Bez
Mięsa,
Międzynarodowy
Dzień Wróbla
21.03: Dzień
Wagarowicza,
Światowy Dzień
Zespołu Downa
22.03: Światowy Dzień
Wody,
Międzynarodowy

Dzień Foki, 
23.03: Dzień Windy, 
25.03:
Międzynarodowy
Dzień Gofra, Godzina
Dla Ziemi
26.03: Dzień
Niedźwiedzia Grizzly
27.03:
Międzynarodowy
Dzień Teatru
28.03: Dzień Żelków,
Międzynarodowy
Dzień Bez Kłamstwa
30.03: Światowy Dzień
Muffinki
31.03: Światowy Dzień
Budyniu
KWIECIEŃ
1.04: Prima Aprilis,
Międzynarodowy
Dzień Ptaków,
2.04: Międzynarodowy
Dzień Autyzmu,
7.04: Światowy Dzień
Zdrowia
11.04: Dzień Radia,
14.04: Dzień Ludzi
Bezdomnych, Święto
Chrztu Polski,
16.04: Dzień Sapera,

18.04:
Międzynarodowy
Dzień Ochrony
Zabytków,
20.04:
Międzynarodowy
Dzień Wolnej Prasy,
22.04:
Międzynarodowy
Dzień Ziemi,
23.04: Światowy Dzień
Książki i Praw
Autorskich,
29.04:
Międzynarodowy
Dzień Tańca.
Maja Czajkowska i
Karolina Zagórska

Nietypowe święta
w marcu i kwietniu

… in. Dzień Kolorowej Skarpetki, to święto
międzynarodowe obchodzone 21 marca,
ustanowione w 2005 roku. Data święta nie jest
jednakże przypadkowa. 
Osoby zdrowe mają dwa chromosomy. Osoby z
Zespołem Downa mają ich natomiast trzy. Ten
trzeci znajduje się w 21. parze chromosomów.
Ma on kształt skarpetki. 
Według mnie, to bardzo wspaniałe święto, które
pokazuje nam, jak ważna jest tolerancja. Bo
wszyscy na tej Ziemi powinni być traktowani tak
samo. Kiedyś w telewizji był taki serial
dokumentalny pt. „Down the road. Zespół w
trasie.”  prowadzony przez Przemysława
Kossakowskiego, który wyruszył w podróż z
osobami z tą przypadłością za granicę Polski.
Wraz z nimi jeździł na różne wycieczki. Bardzo
podobał mi się ten serial. Ma on 5 sezonów i
można obejrzeć go na Playerze. A, i jeszcze
jedno: nie zapomnijcie o skarpetkach nie do
pary! 
Karolina Zagórska

Dzień 
Zespołu Downa…

Można nie uwierzyć,
ile litrów wody się
zużywa rocznie.
A rocznie zużywa się o
wiele więcej wody niż
myślisz. Przeciętny
człowiek w Polsce
zużywa jej ok. 3900l
dziennie! Jest to tyle,
żeby napełnić pełną
wannę 10 razy!
Najwięcej wody
przeciętny człowiek
może zużyć 7800l !!!
Jest to dwukrotność
zużycia w Polsce.
Jak zapobiec
nadmiernemu

używaniu wody?
Wiem, że to słyszysz
ciągle, ale przeczytaj i
pomyśl, zamiast
zużywać jej ok. 3900
l.  Można, jeśli się
postarasz, zużyć 10x
mniej. 
Jedna szklanka wody
ma 250ml i zamiast
wlewać całą szklankę,
a potem wylać resztę
niezużytej, wlej pół i to
już! Ok. 125ml
oszczędzone, ale to
nie jest tak dużo w
porównaniu nawet do
tych 390l. Tak więc

zamiast wlać całą
wannę, po brzegi, a
potem to wylać, to po
prostu się umyj na
szybko, najlepiej pod
prysznicem. Wanna 
może mieścić ok. 50l,
to dużo. My takiej
ilości wody nie
potrzebujemy.
W tym roku już jest
zużyte 850.915.415
milionów litrów!!! A
więc ratuj planetę i
oszczędzaj wodę.

Marcel Przywara

Dzień Wody Literka PI π pochodzi
ze starożytnego
Babilonu; jej
powstanie datuje się
na 1900-1680 przed
Chrystusem. Liczba PI
wynosi 3,14 – tak w
przybliżeniu (a tak
dokładniej 3,1416).
Liczba PI jest liczbą
niewymierną, co
oznacza, że raczej
nigdy nie poznamy jej
dokładnej wartości. PI
składa się z 3
dziwnych kresek i jest
podobna do literki T z
dwoma nóżkami.
Obliczenia zajęły 303
dni, a sama liczba
zajęła ok. 281 TB
miejsca. 
To może teraz
zastanówmy się,
czemu jest święto

litery PI, dodam
jeszcze, że jest ono
obchodzone od 1988,
dokładniej 14 marca.
14 marca to dzień
urodzin Alberta
Einsteina - 3.14 w
amerykańskim zapisie
to data urodzin, czyli
powstało ono na cześć
urodzin Alberta
Einstaina. 
Tak w ogóle święto
literki PI jest
obchodzone również
w naszej szkole, jak
pewnie wiedzie,
można było zrobić
makietę, wszystkie
zostaną wystawione
na korytarzu.
Szczerze zachęcam,
aby takie makiety
zrobiły osoby, które
mają słabsze

oceny lub po prostu
lubią takie rzeczy
robić. Za jej
przygotowanie dostaje
się ocenę z
matematyki. Święto
litery PI jest
obchodzone głównie
w Ameryce. 
I jeszcze na koniec 2
ciekawostki o literze
PI.
1.William Shanks w
XIX wieku obliczył
pierwsze 707 cyfr Pi
ręcznie, niestety
popełnił błąd po 527
miejscu (ale miał
pecha).
2.W pierwszych 31
cyfrach po przecinku
PI nie ma zer
(dziwne).
To tyle w tym artykule!

Natalia Dróżdż

. Karolina Zagórska
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W marcowym numerze
"NEWSÓW Melchiora"
chciałabym Wam
zaproponować lekturę
książki Weroniki
Marczak pt. "Rodzina
Monet. Skarb". 
O czym jest ta
książka? Już śpieszę
nakreślić Wam fabułę.
Jest sobie
dziewczynka, która ma
na imię Hailie. Jednak
w skutek wypadku traci
dwie osoby, które na
ten moment zna i które
sprawują nad nią
opiekę. Trafia więc do
domu dziecka i tak
mija kilka dni. Aż
pewnego dnia
dowiaduje się
zaskakującej rzeczy.
Oświadczono jej, że

ma pięcioro braci w
Stanach
Zjednoczonych. Tak
więc pojechała do UA i
zamieszkała w
luksusowej willi braci:
Vincenta, Willa,
Dylana, Tony'ego i
Shane. W nowym
domu odkrywa
tajemnice rodzeństwa i
przeżywa mnóstwo
ciekawych przygód.
Polecam tę książkę nie
tylko dziewczynom.

Maja Czajkowska

.

Książka miesiąca:
"Rodzina Monet. Skarb" Weroniki Marczak

Sanah nie muszę
nikomu przedstawiać,
jednak dla tych, co jej
nie znają: jest ona
piosenkarką. W swojej
karierze nagrała

wiele piosenek.
Niedawno wypuściła
nową płytę pt.
„Poezyje”. Zawiera ona
10 piosenek, których
tekstami są

wiersze znanych
poetów, takie jak „Nic
dwa razy” W.
Szymborskiej czy
„Hymn” J.
Słowackiego. Każda z
nich ma po
kilka/kilkanaście mln
wyświetleń na
YouTubie. 
Klipy do „Poezyi”
nagrywane są w
rustykalnym,
starodawnym stylu.
Według mnie te
wiersze idealnie
komponują się z jej
głosem i niektórym
bardzo pomogą w
nauce. Bo wolicie się
uczyć słów wiersza z
podręcznika czy z
piosenki? Myślę, że
wybraliście to drugie.
Gwarantuję wszystkim

dobrą ocenę i życzę
powodzenia tym,
którzy muszą się
nauczyć jakiegoś
wiersza. Zanim
zaczniecie się za to
zbierać sprawdźcie,
czy Sanah Wam tego
nie ułatwiła.
Karolina Zagórska

Photo cropped:
Autorstwa Augustyński
- Praca własna, CC
BY-SA 4.0,
https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid=127573018

.

Cześć! Pewnie
większość z Was,
będąc brzdącami,
oglądało bajki.
Proponuję, abyśmy
przenieśli się w czasie
do czasów dzieciństwa
i przypomnieli sobie te
najpopularniejsze
bajki.
1. Czymś, co
większość
dziewczynek kiedyś
oglądała, jest "My Little
Pony". Chodziło w tej
bajce z grubsza o to,
że była tam grupa
kucyków i
jednorożców, które
rozwiązywały
problemy.
2. "Świnka Peppa"! Nie
mówcie mi, że nigdy
tego nie oglądaliście.
To była moja ulubiona
bajka. Chciałam mieć
wszystko, co było z
tym związane.
Podobały się w tej
bajce kolory i prosto

narysowane postacie.
3. "Marta mówi"
opowiada o
przygodach psa, który
zjadł karmę, po czym
okazało się, że była
ona jakaś zła i Marta
zaczęła mówić.
4. "Miraculum.
Biedronka i Czarny
Kot" – ja przez kilka
miesięcy, kiedy byłam
mała, miałam na tym
punkcie fioła. Jak ze
"Świnką Peppą", ale
chyba już mniejszego.
5. "Psi Patrol" –
podejrzewam, że
każdy chłopiec miał na
jego punkcie obsesję.
Znam nawet kilka osób
z moim wieku, którzy
jeszcze oglądają tę
bajkę.

Natalia Dróżdż

Poezja 
śpiewana Sanah

Bajki naszego
dzieciństwa

Pepa i przyjaciele

Maja Czajkowska

By Augustyński - Praca własna, CC BY-SA
4.0, commons.wikimedia.org
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PODPŁOMYKI NA KOLACJĘ? TAK!

Redakcja
"NEWSÓW Melchiora"

Domowe podpłomyki

Nie macie pomysłu na
kolację, a kanapki
Wam się znudziły?
Żaden problem!
Wystarczy, że
przeczytacie ten
przepis na banalnie
proste w wykonaniu
podpłomyki, które
choć proste,
zachwycą każdego.
Oprócz tego dam
Wam propozycje, z
czym je jeść.
Zapraszam
wszystkich głodnych
do czytania!

PODPŁOMYKI
Składniki: 
- 2 szklanki mąki, 
- woda (najlepiej
ciepła) i 
- sól
Wykonanie: 

Najpierw ustaw
piekarnik do 180 st.
C. 
Do miski wsyp mąkę i
szczyptę soli (dla
smaku), a następnie
dolewaj do nich
wodę. 
Mieszaj łyżką. Jeśli
wlejesz za dużo
wody, dosyp jeszcze
mąki. Konsystencja
musi być gładka i
jednolita. 
Wyłóż na blachę
papier do pieczenia. 
Kładź na nią cienkie
placki. 
Wstaw do piekarnika i
piecz dopóki nie będą
miały dobrego koloru
(jeśli pieczesz w
trybie góra-dół to ok.
30 min.). 

Podpłomyki muszą
być lekko złotawe.  
  
Źródło: książka
kucharska „Dzieci
Gotują”

SOS POMIDOROWY
Składniki: 
- ketchup, 
- koncentrat
pomidorowy, 
- oregano
Wykonanie: 
Do miski bądź innego
naczynia wlej tyle
ketchupu, ile
uważasz. 
Dodawaj koncentratu,
aż nie będzie czuć
tylko ketchupu.  
Dosyp oregano i
wymieszaj.

SOS CZOSNKOWY

Składniki: 
- śmietana, 
- majonez, 
- czosnek, 
- sól
Wykonanie: 
Wlewamy śmietanę
(wedle uznania) i
dodajemy majonez. 
Praską przeciskamy
czosnek i dodajemy
sól. 
Całość mieszamy i…
gotowe!
Życzę smacznego!

Karolina Zagórska

Czy to możliwe, aby
jedno z
najsłynniejszych
zaginięć ostatnich
kilkunastu lat miało
swój finał w Polsce?
Sprawa Madeleine
McCann poruszyła
media na całym
świecie, kiedy w maju
2007 roku podczas
rodzinnych wakacji w
popularnej
miejscowości
wypoczynkowej w
Portugalii, 4-letnia
dziewczynka zniknęła
z pokoju hotelowego.
Rodzice natychmiast
zawiadomili brytyjską
ambasadę oraz
nagłośnili sprawę w
mediach. Zaginionego
dziecka szukały
miliony osób na całym

świecie.
Bezskutecznie. Od
niemal 16 lat zagadka
ta pozostaje
nierozwikłana, choć
cały czas pojawiają
się nowe wątki…
Jednym z nich jest to,
że dziewczynką może
być Polka – Julia
Faustyna, która
przykuła uwagę ludzi,
zakładając konto na
Instagramie, na
którym porównuje się
do zaginionej Maddie.
Julia twierdzi, że na
zdjęciach z
dzieciństwa jest do
niej uderzająco
podobna.
Głos zabrała rodzina
Polki, twierdząc, że
ma ona problemy
psychiczne

i nie należy brać całej
sprawy na poważnie.
Zaprzeczać jej
powiązaniu z
Madeleine ma akt
urodzenia oraz
wykonane przez
jednego z prywatnych
detektywów
wyszukiwanie
biometryczne.
Niestety, w 2022 roku
oficjalnie zakończyło
się śledztwo w
sprawie Maddie
McCann. Przez 15 lat
wysnuto wiele teorii
nt. tego, co się z nią
stało. Było również
kilku podejrzanych,
jednak z braku
dowodów nie udało
się nikogo oskarżyć.
Według jednych
dziewczynka nie żyje,

zaś inni twierdzą, że
została wywieziona i
żyje nowym życiem,
nie wiedząc, kim
właściwie jest. Należy
jedynie mieć nadzieję,
że rodzina
kiedykolwiek pozna
prawdę.

Blanka
Niewiadomska

Odnaleziona po latach… 
W Polsce?
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