
W tym numerze! 

 Dowiesz się, jak się skutecznie uczyć. 

 Rozwiniesz swoją wiedzę nt. pewnego nauczyciela. 

 Co planuje samorząd? Jak podobała się Noc Asnyka? 

 Książka godna przeczytania! 

 Poznasz Hiszpanię i rozwiniesz  horyzonty o Azję. 

 Ciekawy przepis. 

Jak ostatnio, po lewej stronie znajdziecie spis treści, który poprowadzi Was po nowym 

numerze. 

Zapraszamy do lektury! :) 

Kontakt — asnykowskiemedia@gmail.com 
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Życzenia świąteczne 

Z  
okazji  

nadchodzących  
Świąt  

Bożego Narodzenia 
oraz  

Nowego Roku 2017  
chcielibyśmy złożyć  

najserdeczniejsze życzenia. 
Oby czas spędzony wspólnie z rodziną  

był dobrym czasem odpoczynku. 
Obyśmy 2-go stycznia wrócili w komplecie:-) 



Czyli jak zrobić więcej w krótszym czasie!!! 

 

W XXI wieku żyjemy w ciągłym pędzie. Nieustannie spieszymy się, aby zrobić jak najwięcej w czasie, który 

płynie dla nas nieubłaganie szybko. Obszerne podstawy programowe oraz ciągłe sprawdziany i kartkówki, 

zmuszają nas do nieustannego pochłaniania dużych partii materiału i poszerzania wiedzy. Co jednak należy 

zrobić, aby przyswajane informacje zostały szybciej i efektywnie zapamiętywane? Polecam proste do za-

stosowania metody, po wprowadzeniu których szybko zauważymy pierwsze efekty naszej pracy!!!.  

A oto niektóre z nich: 

Powto rki 
Posługując się tą techniką, ważne jest, aby podzielić partie materiału na czas, jaki pozostał nam do danego 

zaliczenia. W przypadku tworzenia konspektów sprawdza się również podkreślenie kolorem ważnych in-

formacji, bądź samych haseł. Wówczas nawet nie zagłębiając się w tekst od razu w oczy rzucają nam się 

najistotniejsze pojęcia, które porządkują nam dany materiał. 

Mapa myś li 
Może mieć kształt wykresu, bądź drzewa. Jej największą zaletą jest to, że podaje nam całą wiedzę w piguł-

ce. Od danego zagadnienia, odchodzą kolejno ogólne pojęcia, potem ich wyszczególnienia, itd. 

Hiśtoryjki i wyobraź nia 
To patent, kto ry dodatkowo roźwija naśźą wyobraź nię, kreatywnoś ć  oraź śprawia, ź e nauka nie muśi 
być  prźyśłowiowym „kućiem wśźyśtkiego na blaćhę”. Opiera śię ona na prźetwarźaniu obraźo w, bądź  
śło w klućźy, tworźąć międźy nimi połąćźenia. Zawśźe hiśtoryjkę źapamiętamy tym lepiej, im więćej 
będźie miała w śobie abśtrakćji i nieźwykłoś ći. 

Nagrywanie na dyktafon 
Metoda ta będźie najśkutećźniejśźa dla ośo b, kto re śą śłućhowćami. Cźyli najlepiej prźyśwajają śłu-
ćhany materiał. Polega na nagraniu prźeź naś wybranego tekśtu na urźądźenie nagrywająće. Umoź li-
wia ona ro wnieź  powtarźanie na głoś treś ći odśłućhanej wćźeś niej prźeź dyktafon. 

Ośźukiwanie umyśłu 
Jeśt to nić innego jak źmniejśźenie optyćźne materiału do nauki. Kiedy mamy źaćźąć  ućźyć  śię jakiś  
śformułowan , bądź  ćźytanego tekśtu, źakrywamy niepotrźebną nam wtedy reśźtę materiału, poźo-
śtawiająć w źaśięgu naśźego wźroku tylko potrźebny nam tekśt. Jeśt to prośta w uź yćiu metoda, kto ra 
od raźu śprawi, ź e podejdźiemy ćhętnie do danego materiału, będąć ś wiadomi jego małyćh roźmia-
ro w. 

Haki 
Tećhnika hako w jeśt jedną ź najbardźiej innowaćyjnyćh metod, źwłaśźćźa prźy ućźeniu śię dat. Pole-
ga na źapamiętywaniu informaćji dźięki śkojarźeniu ićh ź wćźeś niej utrwalonymi elementami, repre-
źentująćymi kolejne lićźby. Symbolika lićźb w tej metodźie jeśt najćźęś ćiej adekwatna do ićh kśźtałtu 
np. ( 1 oźnaćźa ś wiećę, 2 łabędźia, 3 jabłko, 4 krźeśło, 5 dź wig, 6 ro g, 7 kośę, 8 bałwana, 9 balon, a 10 
ryćerźa ź tarćźą ) 

 

ADA Mikulska, ID 

Sposób na szybką naukę 

S t r .  2  
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Ciekawostki językowe 

Skąd się wzięło wyrażenie  
pi razy oko czy pi razy drzwi? 

  

         W obu wyrażeniach występuje pi – nazwa liczby mającej wartość  
w przybliżeniu 3,14. Jest to liczba niewymierna, i nawet gdy podamy kil-
ka miejsc po przecinku to i tak nie otrzymamy dokładnej wartości. Dlate-
go samo pi w języku potocznym symbolizuje coś niedokładnego. Oko jest 
tu nawiązaniem do wyrażenia na oko – wskazującego nieprecyzyjną kal-
kulację. Ludzkie oko nie jest precyzyjnym narzędziem mierzenia rzeczy-
wistości. Wyrażenia pi razy oko używamy, gdy nie potrafimy precyzyjnie 
określić np. wieku czyjeś osoby, np. Pi razy oko dałbym jej 30 lat. 

         Wyrażenie pi razy drzwi, powstało z przeróbki pi razy oko, i zbudo-
wane jest na zasadzie rymu pi-drzwi 

  

  

Siarczyste kapelusze, siarczyste mrozy,  
czyli o sile tkwiącej w siarce. 

  

         Wyraz siarczysty był używany jako przymiotnik od wyrazu siarka – 
złoża siarki nazywano siarczystą ziemią, jeżdżono do siarczystych źródeł, 
smok wawelski mógł ziać siarczystym ogniem. Siarka jest łatwopalna,  
w związku tym kiedyś budziła skojarzenia związane z siłą, mocą, tym, co 
dynamiczne. Dlatego wybuchowych ludzi określano siarczystymi charak-
terami, ludźmi z siarczystą fantazją, siarczystą krwią: Kmicic był „z siarki  
i ognia kawaler”, zdaniem Zygmunta Krasińskiego Polacy zamiast krwi 
mają „siarkę i saletrę”. Tak więc siarka stała się symbolem siły, mocy, ma-
my siarczysty mróz, a więc silny mróz. Julian Tuwim pisał : „Idź, palnij za 
zdrowie moje kielich siarczystej gorzały!” Z czasem siarczysty stał się 
symbolem intensywnego, jaskrawego koloru: damy nosiły siarczyste ka-
pelusze,  
a ołtarze dekorowane były siarczystymi kwiatami. 
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Brytyjski wywiad 

11 pytan  do... 
 

        Od 15 lat w I LO im. 

Adama Asnyka rozpala mi-

łość do historii, a resuscyta-

cja i bandażowanie to nieo-

dzowna umiejętność, którą 

musi posiąść każdy Asnyko-

wiec. Jest znany i lubiany 

wśród uczniów.  Co kryje  

w sobie profesor Jarosław 

Woźniak? Na pewno nie 

odkryjemy tego do końca, 

ale do odważnych świat 

należy:-) 

  

Jaki był Pana ulubiony przedmiot w szkole? Czy wiedział Pan, że chce zostać nauczycielem historii? 

Jarosław Woźniak: …Myślę, że przedmioty humanistyczne, historia i język polski (za wyjątkiem orto-
grafii), prowadzący te przedmioty byli interesującymi ludźmi. Tak, ale w liceum planując swoją przy-
szłość zawodową zadecydowałem, że pójdę na studia prawnicze… Na szczęście wydział prawa zrezy-
gnował ze mnie po dwóch latach i przeniosłem się na historię. Lepiej być dobrym nauczycielem niż 
słabym prokuratorem. ;) 

 

W czasie pracy z uczniami zdarza się dużo ciekawych lub zabawnych sytuacji. Czy jakaś szczególna 

zapadła Panu w pamięci? 

J.W.: Owszem, niejedna… Jeśli miałbym przytoczyć tę najśmieszniejszą to moja uczennica Kasia Z…. I 
dalej wam nie mogę opowiedzieć… Teraz poważnie. W ubiegłym roku Kamil K . z IIIC zdemontował 
„Unię Europejską”. Narysowałem schemat UE na tablicy, po czym do klasy wszedł lekko spóźniony 
Kamil, zerknął na tablicę (ja już siedziałem za biurkiem), zabrał gąbkę do mazania i zmazał cały sche-
mat Unii Europejskiej za wyjątkiem słowa „pejs”, po czym usiadł na swoim miejscu, mrucząc pod no-
sem, że to prawda tzn. że niby żądzą tam sami Żydzi. Nieźle się uśmialiśmy. 

 

Każdy uczeń jest inny. Czy jest taki, którego zapamiętał Pan najbardziej ze wszystkich? Co było w 

nim szczególnego? 

 J.W.: Często myślę o tych absolwentach, których nie będę miał okazji spotkać, wszyscy są wyjątkowi. 

 

 Wiele uczniów przyzna, że lekcje historii z Panem są ciekawe i można normalnie porozmawiać lub 

pożartować. Skąd czerpie Pan tyle pozytywnej energii? Jaki jest Pana sekret? 



S t r .  5  

J.W.: To wy mi dajecie tyle energii, robię to, co lubię, a to jest najważniejsze. Poza tym jak można 

nie mieć energii pośród tylu fajnych, młodych, uśmiechniętych ludzi. 

 

Oczywiście poza szkołą nauczyciele nie zajmują się tylko sprawdzaniem kartkówek i prac klaso-

wych. Ma Pan jakąś pasję? Czy jest coś, co lubi Pan robić, żeby się “wyluzować”? 

J.W.: Przede wszystkim muzyka, gram na perkusji w swoim zespole, jeździmy na koncerty.  

 

Co do muzyki, literatury, filmu… Jest jakiś zespół, który może Pan nazwać swoim ulubionym? 

Książka, którą warto przeczytać? Film, do którego Pan wraca? 

J.W.: Mnóstwo tego jest… Ostatnio odkryłem polski zespół Tropy z Bydgoszczy (poznałem ich na 

koncercie), Tiny Fingers z Izraela (też moi koledzy)… Jeśli chodzi o literaturę to ulubioną moją książ-

ką jest „Pantaleon i wizytantki” Mario Vargas Llosa i  „Mazurek dla dwóch nieboszczyków” Jose Ca-

milio Cela (laureat literackiej nagrody Nobla). 

Filmy braci Cohen, Woody Allen, polskie komedie Stanisława Barei i Wojciech Smarzowski. 

 

Jakie są dla Pana najważniejsze wartości w życiu?  

J.W.: “Sex, drugs and rock`n roll” 

  

Ma Pan motto życiowe? Jeśli tak, jakie? 

J.W.: Brak… 

  

Ludzie popełniają błędy, wybierają źle. Jest coś, co chciałby Pan zmienić, czy wszystkie dotychcza-

sowe decyzje uważa jako Najwłaściwsze? 

J.W.: Nie da się zmienić przeszłości, tego was uczę na lekcjach historii. Chciałbym, abyśmy nie po-

pełniali starych błędów i uczyli się wybaczać. 

  

Jakieś prośby do uczniów? 

J.W.: Kupujcie mi żelki Haribo i pałeczki do perkusji na zakończenie roku szkolnego… 

  

Jak powinniśmy funkcjonować i spełniać się w życiu? Ma Pan jakieś wskazówki jak stać się najlep-

szą wersją siebie? 

J.W.: Najważniejsze jest to, aby stawać się lepszym człowiekiem… Aby odkrywać siebie, swoje do-

bre strony. 

 

Rozmawiała: Iga Nowacka  ID 



 

NOC W ASNYKU 
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Od lewej: Julia Juszczak (sekretarz), 
Gabriel Maryniaczyk (skarbnik),  Alek-
sandra Kolenda (wiceprzewodniczący),  
Kevin Sieradzki (przewodniczący), 
Przemysław Cuprych (gabinet cieni), 
Tomasz Gawlak (wiceprzewodniczący),  
Nieobecne na zdjęciu: Wiktoria Balce-
rzak (gabinet cieni), Aleksandra Urban 
(gabinet cieni) 

  

M: Czy masz motto, które przy-
świeca Ci każdego dnia? 

K: „Wymagajcie od siebie choćby 
inni od was nie wymagali.” ~Jedno 
z ważniejszych przesłań Świętego 
Jana Pawła II. Zdałem sobie spra-
wę, iż wiele wielkich osobistości 
zaczynało rozwijać swoje pasje w 
moim wieku lub też wcześniej i nie 
zawsze mieli oni kogoś do pomocy. 
Osiągnęli wielkość motywując sa-
mego siebie, nie patrząc na to, co 
inni o nich pomyślą.  Ja też do tego 
dążę. 

M: Jaki jest Twój plan na rok 
szkolny 2016/2017? 

K: Tak naprawdę to na najlepsze 
pomysły wpadam w wannie, kiedy 
się kąpię. Chciałbym, żeby każdy 
miesiąc był zorganizowany, tema-
tyczny. Dla przykładu w listopadzie 
jest Święto Niepodległości, co 
oznacza, że ten czas jest okresem 
patriotycznym, dlatego wraz z sa-
morządem położę nacisk na robie-
nie rozetek i śpiewanie pieśni ku 
pokrzepieniu serc. Dla przełamania 
tej zadumy 18 listopada odbędzie 
się Noc Asnyka. 

M: Jak dogadujesz się z resztą 
samorządu? 

K: W skład samorządu uczniow-
skiego wchodzą cztery dziewczyny 
i czterech chłopaków, a więc siły są 
zrównoważone i każdy ma okazję 
do wyjścia z inicjatywą. 

 

Brytyjski wywiad 
Martyna Cierlaczyk 

M: Skąd pomysł na kampanię 
promująca Twoją osobę, w którą 
włączona była m.in. Maria Skło-
dowska- Curie? 

K: Ten pomysł jak i wiele innych 
był spontanicznym wyskokiem, 
który ku mojej radości przypadł 
do gustu zacnym uczniom ILO. 
Chciałem, żeby plakaty się wyróż-
niały, ale jednocześnie coś ozna-
czały. Miały nie tylko rozśmie-
szać, ale jednocześnie uczyć. 

M: Ludzie na poważnym stano-
wisku, takim jak to piastowane 
przez Ciebie, znajdują się w tym 
miejscu, ponieważ włożyli wiele 
wysiłku w zaspokojenie swoich 
ambicji. Czy możesz przedstawić 
osobę, z której czerpiesz wzór? 

K: Nie chcę być kopią kogoś, lecz 
wnosić same nowości. Inspirują 
mnie osoby przedsiębiorcze, któ-
re odznaczają się kreatywnością, 
pewnością siebie, determinacją i 
odwagą. Denerwuje mnie posta-
wa ludzi, którzy są bierni w społe-
czeństwie i wyciągają z państwa 
niezbędną do życia energię, a nic 
nie dają w zamian. 

 

 

 

M: Kto Cię wspiera? 

K: Moja mama, która w tych 
mrocznych czasach jest dla mnie 
ostoją. Moi przyjaciele, którzy 
zawsze stoją za mną murem w 
obliczu kłamstw i nieprawidłowo-
ści. Nie mógłbym zapomnieć rów-
nież o uczniach Asnyka, którzy  
wybrali mnie na przewodniczące-
go  i tym samym podładowali mo-
ją wiarę w siebie i innych. 

M: A teraz najprostsze pytanie 
ukazujące kawałek Ciebie. Jakie 
jest Twoje hobby? 

K: Poświęciłem swoje życie towa-
rzyskie dla nauki i roli przewodni-
czącego. Nie oznacza to jednak , 
że nie spotykam się w ogóle ze 
znajomymi. Poprzez napływ no-
wych obowiązków, zacząłem orga-
nizować czas tak, żeby na wszyst-
ko mi go wystarczało. Doskonale 
rozumiem, że są sprawy ważne i 
ważniejsze. Gra na saksofonie i 
gry z przyjaciółmi są dla mnie od-
skocznią od jakże męczącej rutyny  
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Good book 

czyli przystań dla dobrej książki 

 

 

O doskonałości-mówi szeptem wujek Antonio-świadczą czyny Pia. 

 

Jessica Khoury ,w swojej debiutanckiej książce „Geneza”, stworzyła świat bez wampi-

rów, wilkołaków, elfów i innych magicznych stworzeń, podbijający serca młodych czytel-

ników. Autorka opowiada o romansie Pii, nieśmiertelnej dziewczyny mieszkającej w in-

stytucie badawczym , z Eio tubylcem należącym do amazońskiego plemienia Ai’oa. Mi-

łość tych dwojga pokazuje, że subtelne gesty i czułe słowa są fundamentem, który prze-

trwa porażenia prądem, rozłąkę, a także bariery wynikające z miejsca urodzenia. Mrocz-

ny sekret, który omal nie doprowadził do tragedii siedemnastoletniej bohaterki, uczy ją, 

że „prawda potrafi przeszyć i zniszczyć najbardziej niezniszczalnych z nas”. Warto rów-

nież wspomnieć o intrygującej okładce powieści. 

Biała postać (Pia) stoi pośród roślinności porastającej lasy amazońskie, a w dłoni trzyma 

elizję (kwiat, który zabiera życie, ale w połączeniu z tajemniczym katalizatorem również 

je daje). Jeżeli chcesz przeżyć katharsis niekoniecznie sięgając po klasykę, to poznaj opo-

wieść o Pii. Nieśmiertelność nie jest niczym dobrym, jeśli nie masz z kim w niej trwać. 

Zrozumiesz, jeśli zanurzysz się w wody płynące amazońskimi strumieniami. 

Martyna Cierlaczyk 

„Nazwy mają potężną moc. 

Wyróżniają rzeczy  

i nadają im znaczenie.”  

„Nasze oczy  

ukazują nam jedną stronę 

każdego przedmiotu,  

ale to nie znaczy,  

że nie ma pięciu innych,  

których nie widzimy.” 
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W nocy z 18 na 19 listopada w naszym liceum zorganizowana została "Noc 

Asnyka". Wiele atrakcji przyciągnęło szerokie grono uczniów. Spędzenie czasu ze 

znajomymi to nie jedyna rzecz, która zachęcała do przyjścia. 

 W kilku salach 

można było oglądać fil-

my o różnej tematyce. 

Jeśli ktoś zgłodniał, w 

sali nr 1 znajdował się 

bufet z ciepłym jedze-

niem i piciem. Dla miło-

śników sportu na sali 

gimnastycznej odbył się 

turniej zbijaka, a dolny 

korytarz był miejscem 

gry w ping ponga. 

Zajęcia zumby i 

fitnessu prowa-

dzone przez 

uczniów cieszyły 

się dużym zainte-

resowaniem. By 

sprawdzić wiedzę 

muzyczną na-

szych Asnykow-

ców odbyła się 

szkolna edycja 

programu “Jaka 

to melodia".  

Asnykowska noc 



 

A jaka jest opinia uczniów?  

 

Było całkiem dobrze. Bywało lepiej, bywało gorzej. Najbardziej podobało mi się 

to, że zgadłem cztery piosenki w konkursie "Jaka to melodia". Chciałbym tylko, 

żeby Asnyk nie upadł i żeby wszystko odbyło się punktualnie. Muzyka też była 

w miarę dobra. 

 

Było bardzo fajnie, super, tylko jestem zmęczony. Najlepiej bawiłem się kiedy sie-

dzieliśmy w klasie i puszczaliśmy muzykę. Gra w kosza też mi się podobała. 

Zmieniłbym tylko to, żeby nie było nauczycieli. Jesteśmy przecież grzeczni :) 

Chciałbym też mieć możliwość wyjścia ok. północy, żebym mógł się wyspać u 

siebie w domu. Muzyka fajna. Pozdrawiam pana Paszyna. 

 

Dziękujemy wszystkim nauczycielom i rodzicom, 

bez których ta impreza by się nie odbyła. 
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Asnykowska noc 



Azja Wschodnia. Większość z was 
pewnie potrafiłoby wskazać ją na 
mapie, ale czy możecie coś więcej o 
niej powiedzieć? Jeśli rzucimy hasło 
„Azja”, większość pomyśli od razu o 
Chinach, ryżu i podróbkach sławnych 
marek. Schematyczne postrzeganie 
tego regionu świata, powoduje, że 
niewiele możemy powiedzieć o kultu-
rze, wierzeniach, czy nawykach kuli-
narnych Azjatów. Co kryje się w od-
dalonym o tysiące kilometrów od 
naszego państwa kraju? Pewnie część 
z was potrafiłoby coś powiedzieć o 
geografii, polityce lub historii Azji. 
Niektórym może wydawać się ona 
nudna, ale z pewnością nie jest. W 
cyklu „kącik azjatycki” ciekawie, 
zabawnie i sprawnie opowiemy o 
niezwykłym, niejednorodnym i ma-
gicznym kawałku świata. Naszą po-
dróż z kulturą azjatycką rozpoczęłyśmy niewinnie. Postrzegałyśmy ją przez pryzmat części kontynentu, ale z 
biegiem czasu, kiedy zgłębiałyśmy jej specyfikę, stała się czymś bliższym. Wszystko zaczęło się od Mulan. Na 
pewno wszyscy znają tę postać. Zapytacie pewnie „interesujecie się tym od dziecka?”. A my odpowiemy, że 

nie. Jednak jako dzieci byłyśmy jednak jej wiernymi fankami. To nasza ulubio-
na disnejowską postać. Kiedy w 2009 r. dowiedziałyśmy się, że do kin ma 
wejść film, oszalałyśmy ze szczęścia. Bajkowa Mulan pokazała nam całkowi-
cie inny świat, który zapragnęłyśmy poznać. Chiny, Korea Południowa, Korea 
Północna, Japonia, Makau, Tajlandia, różne kraje, różne języki, a jednak po-
dobna kultura. W każdym z państw można spotkać zasadę bardzo dużego sza-
cunku do starszych, która objawia się np. używaniem specjalnych zwrotów. W 
Korei jest ich 13,  
w Japonii około 8, a w Chinach więcej od 
nich razem wziętych. Jednym z tematów, 
który w przyszłości poruszymy będą filmy. 
Te cechujące się oryginalnością, głębią  
i nawiązywaniem do tradycji panujących  
w danym regionie. Na pewno nie spotkacie 
się z azjatycką wersją Projektu X, ponieważ 
cenią oni sobie niewinność i delikatność, 
która pojawia się np. nawet w najmniejszych 

szczegółach. Z takiego błędnego myślenia z pewnością wyciągnie was „The 
Witness”. Film opowiada o młodej kobiecie, która zostaje porwana przez 
psychopatę. Udaje jej się uciec i następnego dnia idzie na posterunek policji, 
by zgłosić to zdarzenie. Na początku jej nie wierzą, lecz gdy pojawia się 
świadek, zaczynają oni poszukiwania tego człowieka, ponieważ jak się oka-
zuje później porwał on wiele innych dziewczyn. Kultura Azji Wschodniej 
jest pełna sekretów, z którymi chcemy was zapoznać. W naszych artykułach 
nie zabraknie jednak dreszczyku emocji, jaki dadzą wam legendy tej części 
kontynentu, które przerażają samym tytułem np. „ Dziewczynka ze szczeli-
ny”. Jeśli chcecie dowiedzieć się więcej to zapraszamy do czytania przyszłych artykułów. 

 

Paulina Skarupa i Iga Nowacka 

Ciekawy zakątek 
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Bibimbap 
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Nazwa potrawy znaczy dosłownie „wymieszany ryż”. Podobno w przeszłości, przed nowym rokiem księżycowym, 
starano się oczyścić dom z resztek, dlatego wszystko układano na ryżu i mieszano ze sobą. Było smacznie i szyb-
ko, dlatego bibimbap szybko zyskał wielu fanów, a obecnie jest jedną z najbardziej popularnych koreańskich po-
traw na świecie.. W internecie znajdziecie wiele przepisów na sos do bibimbapu, jednak Koreańczycy używają 
zazwyczaj samej pasty gochujang. Warto także wiedzieć, że dodatki w bibibampie są dowolne, chociaż utarły się 
pewne standardy. Powinno znaleźć się na nim kimchi i smażona wołowina oraz jajko. Pozostałe warzywa dobierz-
cie według własnego uznania. Najlepiej jeśli pojawi się na nim coś białego (kiełki, tofu, białe grzybki), coś czarne-
go (wodorosty, grzybki, smażona wołowina), coś czerwonego (kimchi, marchewki. gochujang), coś zielonego 
(sałata, szpinak, kapusta, ogórek, cukinia) i coś żółtego (rzodkiew marynowana, jajko). Mieszajcie to, na co macie 
ochotę! A tu moja propozycja. 

Potrzebne będzie: 
▪ 150 g wołowiny 

▪ ryż 
▪ kimchi 
▪ twarde tofu 
▪ kiełki sojowe 
▪ ogórek 
▪ wodorosty nori 
▪ jajko 

▪ pasta chilli gochujang 

▪ czosnek 

▪ sos sojowy 
▪ olej sezamowy 

▪ ocet ryżowy 
▪ cukier 
▪ pieprz 
▪ sezam 

Przygotowanie: 

1 Należy wymieszać: 150 g wołowiny zmielonej lub pokrojonej w małe kawałki, 2 łyżeczki sosu sojowego, pół 
łyżeczki cukru, pół łyżeczki oleju sezamowego, rozdrobniony ząbek czosnku, pieprz. Odstawić na minimum 30 
minut do zamarynowania. Usmażyć. 

2 Ugotować swój ulubiony ryż w swój ulubiony sposób 

3 Tofu pokroić i usmażyć w głębokim tłuszczu. 

4 Kiełki pogotować w osolonej wodzie około z 1-2 minut. 

5 Kimchi rozdrobnić. 

6 Nori pokroić w wąskie paseczki. 

7 Przygotować sos do bibimbapu (o ile nie wolicie użyć „czystego” gochujang) mieszając na jednolitą masę 1 czu-
batą łyżkę pasty gochujang, pół łyżeczki sosu sojowego, pół łyżeczki octu ryżowego, pół łyżeczki cukru i pół ły-
żeczki oleju sezamowego. 

8 W podstawowej wersji wystarczy włożyć do miski gorący ugotowany ryż, a na nim po okręgu ułożyć oddzielnie 
każdy ze składników. Na wierzchu po środku ułożyć jajko sadzone lub  surowe, wszystko posypać pociętym nori  
i sezamem, a na koniec polać danie ostrym sosem i wymieszać w miarę jedzenia. Tak wyglądał nasz poprzedni 
bibimbap przed przykryciem go jajkiem i wodorostami. 

9 W przypadku dolsot bibimbap dół nagrzanego kamiennego garnka należy posmarować olejem sezamowym, 
umieścić w nim ryż, a na wierzchu wszystkie składniki. Surowe jajko należy wbić na środek lub bliżej brzegu, jeśli 
wolimy, żeby się ścięło, a następnie wszystko doprowadzić do najwyższej możliwej temperatury. Ryż na dnie 
zacznie być pysznie chrupiący, a składniki na wierzchu staną się gorące i aromatyczne. Wtedy dolsot należy zdjąć 
z ognia, posypać nori, sezamem i wymieszać wszystko po dodaniu ostrego sosu. 



 
 

Stolica : Madryt 

Język : hiszpański 

Waluta : Euro (EUR) 

Ludność : 46 464 053 

Powierzchnia : 504 645 

 

 

Ciekawostki: 

1. Kraj ten jest 1,6 razy większy 

od Polski. 

2. Kraj ten zamieszkuje około 

45 000 Polaków. 

3. Motto kraju - “Wciąż dalej” 

4. Nazwa Hiszpania wywodzi się 

od słowa Ispania, co oznacza: 

ziemia królików. 

5. Język hiszpański jest drugim 

na świecie najczęściej występu-

jącym językiem ojczystym 

(mówi nim 328 milionów osób 

w 44 krajach) 

6. Hiszpanie mają największą 

liczbę barów ze wszystkich kra-

jów Unii Europejskiej (1 bar na 

129 osób). 

7. Gra na loterii jest narodo-

wym hobby. 

8. Narodowym przysmakiem 

Hiszpanów jest wywodząca się 

z Walencji tzw. paella. Jest to 

potrawa składająca się głównie 

z ostro przyprawionego ryżu, 

do którego najczęściej dodawa-

ne jest mięso kurczaka i owoce 

morza. Cała ta „mieszanka” 

odpowiednio przyprawiona 

warzywami i ziołami, tworzy 

oryginalny, niepowtarzalny 

smak. 

9. Hiszpański hymn nie ma 

słów. 

10. W miejscowości Bunol od 

1945 roku organizowane jest 

święto La Tomatina, w czasie 

którego, uczestnicy obrzucają 

się nawzajem tonami pomido-

rów. 

11. Sagrada Familia Jej 

budowa trwa już przeszło 

100 lat, została zapocząt-

kowana w 1882 roku i cią-

gnie się do dzisiaj. Plano-

wanie zakończenie ma 

nastąpić w 2026 roku, do-

kładnie 100 lat po śmierci 

Gaudiego 

12. 21 Hiszpanów zgroma-

dziło majątek większy niż 

miliard amerykańskich 

dolarów. 

13. Najbogatszy z nich to 

Amancio Ortega (4 miejsce 

na świecie) z majątkiem 

wartym ponad $64,5 mld 

(około 248 miliardów zło-

tych). 

14. Hiszpania posiada 281 

600 kg rezerw złota. 

15. Język portugalski w 

piśmie jest niemal iden-

tyczny z hiszpańskim, nato-

miast wymowa jest zupeł-

nie inna. Dlatego Portugal-

czycy uważają, że Hiszpa-

nie posługują się portugal-

skim tylko źle wymawia-

nym, a Hiszpanie odwrot-

nie, że Portugalczycy mó-

wią po hiszpańsku tylko źle 

wymawiają. 

 

 

16. Język hiszpański ma aż 
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España es un 

país muy 

tradicional,de 

grandes 

vinos,romerías,

aceites. 

Esta la dieta 

mediterrania,m

arisco Gallego.  

Es un país 

montañoso y 

al mismo 

tiempo esta 

rodeado de 

mar y oceanos. 

15 dialektów 

amestáu w Asturii 

andaluzyjski 

castrapo w Galicji 

castúo w Estremadu-

rze 

catañol w Katalonii i 

na Balearach 

churro w Walencji 

euskañol w Baskonii i 

Nawarze 

kanaryjski 

kastylijski w Kastylii, 

Kantabrii i Leonie 

madrycki 

manchego 

maño w Aragonii 

panocho w Murcji 

riojański 

kubański 

 

 

Hiszpański akcent 



Dia Todos los Santos - święto zmarłych w Hiszpanii 
Hiszpańskie cmentarze różnią się od polskich. 

Płaskie groby należą do rzadkości - są ściany z niszami grobowymi, w które wsuwa się trumny 
lub urny i zamurowuje. Zmarli chowani są na 3 lub 4 poziomach i w zasadzie tylko ci, których 
bliscy pochowani są najniżej mogą postawić znicze. Groby w Hiszpanii najczęściej odwiedza-
ją ludzie starsi, ubrani na czarno. Czyszczą wtedy płyty z nazwiskami bliskich i zapalają elek-

tryczne lampki. Świece są zabronione ze względu na zagrożenie pożarowe. 

    
1. listopada. W tym dniu Hiszpanie odwiedzają miejsca spoczynku swoich zmarłych, przyno-

szą im kwiaty i modlą się za nich. Podczas wielu hiszpańskich świąt - fiest tak i dni zmarłych 

– wytwarza się typowe słodycze. I tak, w święto zmarłych nie może zabraknąć w sklepach  

i domach przede wszystkim huesos de Santo – są to marcepanowe kości świętych oraz em-

piñonados lub panellets również marcepanowe tym razem szyszki otoczone orzechami pinii. 

Obyczaje wspominania bliskich zmarłych różnią się w zależności od regionu. 

Koło Teruel (Aragonia) do dziś zachował się zwyczaj bicia w dzwony w nocy z 1 na 2 listo-

pada. W tym rejonie Hiszpanii wierzono, że w tę noc należy szczególnie dobrze się najeść, aby 

złe duchy miały w ciele człowieka mniej miejsca do zajęcia. Należało mieć pod ręką pieczone 

kasztany i ciastka, a także wyłożyć nimi drogę do sypialni, a przede wszystkim polecić się ja-

kiemuś świętemu.                                                                                 

W okolicy Alicante (Walencja) zachował się zwyczaj palenia świec w nocy przed Zaduszka-

mi, aby dusze zmarłych bliskich odnalazły drogę do domu. Jest to związane z dawnymi wie-

rzeniami, że dusze zmarłych powracają na ziemię i szukają ciepła domowego. Wierzono, że 

siadają na poręczach krzeseł, a nawet przemawiają do bliskich. Kiedyś wystawiano im naczy-

nia z wodą, palono świece i lampy oliwne, aby nie pobłądziły w ciemnościach.                                                                                                                             

W prowincji Soria (Kastylia i Leon, w północnej Hiszpanii) do dziś zachował się tzw. Rytu-

ał Dusz celebrowany w nocy z 1 na 2 listopada. Jest to procesja, w której mieszkańcy małych 

miejscowości biorą udział podzieleni na grupy: żonatych, kawalerów i resztę ludności. Niosą 

oni zapalone świece i śpiewają strofy tradycyjnej "Pieśni Dusz". Po każdej strofie odmawiają 

rozpoczynaną przez księdza modlitwę Ojcze Nasz. Po zakończeniu procesji ksiądz rozdaje jej 

uczestnikom ciastka i wino. 
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Koziorożec 
W nadchodzącym roku spotka Cię wiele szczęścia. W 
pierwszych miesiącach czeka Cię niezły zastrzyk gotówki. 
Nauczysz się że ciężka praca popłaca. Poznasz kogoś cieka-
wego, jednak pamiętaj, nawet jeśli to miłość nie możesz 
zaniedbywać przyjaciół. 
Szczęśliwe liczby na ten rok: 9, 15, 20 
Wodnik 
Nowy Rok będzie dla Ciebie początkiem wielu zmian ! Za-
wieranie nowych znajomości będzie Ci sprzyjać, poznasz 
wielu nowych przyjaciół, a może nawet coś więcej. Spędza-
nie czasu z rodziną to ważna rzecz, więc o tym nie zapomi-
naj! 
Szczęśliwe liczby na ten rok: 6, 12, 19 
Ryby 
W Nowym Roku powinieneś przykładać się do wykonywa-
nej pracy, opłaci się to lepszymi wynikami w nauce i nie 
tylko. Na jednym ze spotkań towarzyskich być może po-
znasz swoją drugą połówkę, jednak bądź ostrożny! 
Szczęśliwe liczby na ten rok: 17, 5, 10 
Baran 
Chociaż pierwsze miesiące nie będą zbyt pomyślne, później 
już będzie tylko lepiej! Pamiętaj że zawsze możesz liczyć na 
swoich przyjaciół i rodzinę. Odnawianie starych znajomo-
ści, pozwoli Ci cofnąć się w czasie choć na chwilę i poczuć 
się jak za dawnych czasów! 
Szczęśliwe liczby na ten rok: 3, 4, 18 
Byk 
Nowy Rok będzie równał się dla Ciebie z nowym począt-
kiem, czasem warto coś zmienić w życiu, aby poczuć się 
szczęśliwym! Odkrycie nowej pasji będzie dla Ciebie dużym 
i miłym zaskoczeniem ! Dbaj w tym roku o zdrowie, bo to 
ważne. 
Szczęśliwe liczby na ten rok: 1, 23, 11 
Bliźnięta 
W tym roku przekonasz się, że nauka jest ważniejsza od 
rozrywek. W połowie roku czeka Cię miła niespodzianka. 
We wakacje poznasz kogoś, kto stanie się bardzo ważny w 
Twoim życiu. Nowy rok będzie dobrym czasem, aby zadbać 
o kondycję fizyczną, może siłownia ? 
Szczęśliwe liczby na ten rok: 21, 14, 2 
 

Rak 
Nadchodzący rok będzie dla Ciebie dobrą motywacją do 
działania ! Czas pomyśleć o sobie i zacząć dbać o rozwój 
własnych pasji. W połowie roku poznasz kogoś kto może 
trochę namieszać w Twoim życiu, ale możecie stać się 
najlepszymi przyjaciółmi. 
Szczęśliwe liczby na ten rok: 7, 13, 25 
Lew 
Styczeń oraz wakacje będą dla Ciebie niezłą okazją do 
imprez, jednak pamiętaj że wszystko z umiarem. Wie-
czorne spacery oraz częste spotkania ze znajomymi bę-
dą źródłem uśmiechu na Twojej twarzy. Jeden z Twoich 
bliskich znajomych, czuje coś do Ciebie, nie ignoruj te-
go ! 
Szczęśliwe liczby na ten rok: 22, 12, 8 
Panna 
W nowym roku zrozumiesz, że aby być szczęśliwym mu-
sisz postawić czasem na swoim. Poznasz wielu cieka-
wych ludzi, a niektórzy z nich pozostaną w Twoim życiu 
na dłużej i okażą się kimś ważnym. Więcej wyjść ze zna-
jomymi przyniesie Ci wiele szczęścia ! 
Szczęśliwe liczby na ten rok: 6, 29, 15 
Waga 
W Twoim życiu pojawi się ktoś ciekawy, kto będzie Cię 
motywował do działania ! Zaczniesz pracę nad czymś 
ciekawym co może zabrać Ci dużo czasu, ale będzie źró-
dłem satysfakcji. Czekają Cię spięcia z najbliższymi jed-
nak pamiętaj, że w takich sytuacjach dialog jest najważ-
niejszy ! 
Szczęśliwe liczy na ten rok: 3, 22, 18 
Skorpion 
W tym roku zrozumiesz, że czasem warto zrobić sobie 
wolne od wykonywanej pracy. Wyjazd na weekend lub 
spotkanie ze znajomymi to jest to ! Twojemu zdrowiu 
nic nie zagraża, jednak pamiętaj, że warto być ostroż-
nym ! 
Szczęśliwe liczby: 5, 11, 17 
Strzelec 
W nowym roku niech nie pochłonie Cię za wysoka ambi-
cja, pamiętaj że osiąganie wyznaczonych celów jest waż-
ne, jednak nie kosztem zdrowia i nerwów. Uwierz w 
siebie i jeśli coś Ci się nie uda pamiętaj że zawsze mo-
żesz zacząć od początku, nie poddawaj się ! 
Szczęśliwe liczby: 24, 10, 9 

Horoskop na rok 2017 ! 
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I Liceum Ogólnokształcące im. Adama Asnyka 

Ul. Grodzka 

62-800 Kalisz 

 

E-mail: asnykowskiemedia@gmail.com 

Strona internetowa: www.asnyk.com.pl 

Facebook: https://www.facebook.com/iloveasnyk 

 

 Masz propozycję odnośnie gazety? 

 Chciałbyś coś w niej zmienić? 

 

Pisz na adres mailowy! 
 

 

 

 Lubisz pisać? 

 Robić zdjęcia? 

 Masz zainteresowania dziennikarskie? 

 

Dołącz do nas! 
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