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Na zdjęciu od lewej: Wiktoria Lempik, Oliwia Wojciechowska, 

Julia Dorosz, Dominika Bartek, Weronika Karutz i Maria 

Nalewaja (fot. Wanessa Kistela) 
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Pieniądze w dużej mierze ułatwiają 

nam życie codzienne. Osiadły tryb życia 

spowodował rosnące zapotrzebowanie na 

towary. Ludzie, by mieć różne artykuły, 

musieli płacić. Najpierw wymieniano się 

towarami np. bydło za zboże, skóry za 

narzędzia lub broń za żywność. Po czasie 

wymyślono różne rodzaje tzw. płacideł, 

czyli odpowiedniki dzisiejszego pieniądza. 

Kiedyś płacono też złotem i srebrem, ale 

trzeba było je zważyć, by kupić 

odpowiedni towar.  

Pierwsze pieniądze 

metalowe powstały w VII 

wieku p.n.e. w Lidii.  

Miały kształt owalny, 

kwadratowy, prostokątny lub wielokątny. 

Wszystkie ze znakiem świątyni, 

wykonywane ze złota. W Sycylii na 

monetach była pietruszka i seler, w Efezie 

pszczoły,           a w Atenach bogini Atena. 

Wizerunek Aleksandra Wielkiego pojawił 

się na monecie jako pierwszy. W Chinach 

w XVI wieku pojawiły się pierwsze 

banknoty, które niekiedy wymieniano na 

monety kruszcowe, czyli takie, które nie 

ulegały zniszczeniu. Przez to, że 

banknotów było coraz więcej, zamknięto 

niektóre drukarnie. Pieniędzy wciąż 

przybywało, więc wymyślono, że będzie to 

środek płatniczy. Mongołowie również 

posługiwali się 

banknotami, które 

wyrabiali z kory drzew. Na pieniądzach 

widniał wizerunek Wielkiego Chana i 

podpisy urzędników. Europejskie banknoty 

ukazały się w 1665 roku w Szwecji. W 

Polsce najstarsze papierowe pieniądze, 

pochodzą z 1794 roku. Były to bilety 

skarbowe. Można było swobodnie 

wymieniać je na monety. Kolejne polskie 

banknoty miały nominały 1,2,5 talarów, 

powstały z inicjatywy ówczesnego 

ministra skarbu. W czasie 

powstania listopadowego 

bank usunął jednozłotowy 

banknot z godłem Polski              

i Litwy. Emitowane banknoty miały napisy 

w języku polskim i rosyjskim. W 1919 

sejm przyjął, że polska instytucja emisyjna 

będzie nazywała się Bankiem Polskim.                

W związku z tym zamówiono druk takich 

banknotów, lecz weszły one do użytku 

dopiero w 1924 roku, z datą 1919 rok. 

Podczas II wojny światowej Bank Polski 

ewakuowano na Zachód. W 1944 roku 

wprowadzono banknoty Narodowego 

Banku Polskiego, a Bank Polski odszedł do 

lamusa. W 1950 na banknotach pojawiły 

się wizerunki ,,ludzi pracy”. Potem 

widniały na nich postacie historyczne. Aż 
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w końcu 

1995 roku 

weszły banknoty z królami, które są od      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 skóry zwierząt futerkowych – nazwa chorwackiej 

waluty ,,kuna” 

 w Wielkopolsce i Małopolsce płacono głowami 

wiewiórek 

 konie u koczowniczych ludów Azji 

 tytoń  

 w latach kryzysu PRL-u – kawa, rajstopy, 

czekolada, alkohol, pończochy 

 sól, siekiery 

 muszle, kawałki płótna 

Ciekawostki 
przygotowała      

Sandra Szweda 
Fot. Wanessa Kistela 

 

Redagowała Patrycja Nikisz 

z kl. IIB 

źródło: 

http://gazetka_matematyczna.re

publika.pl/PIENIADZE/Histori

a_pieniadza.htm 

 

do  dziś. 

http://gazetka_matematyczna.republika.pl/PIENIADZE/Historia_pieniadza.htm
http://gazetka_matematyczna.republika.pl/PIENIADZE/Historia_pieniadza.htm
http://gazetka_matematyczna.republika.pl/PIENIADZE/Historia_pieniadza.htm
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Na pewno każdy z nas zastanawiał się jak wygląda proces powstawania pieniędzy. Otóż jest on bardzo 

skomplikowany. Monety i banknoty muszą być zaprojektowane  w najdrobniejszych szczegółach, i dobrze 

zabezpieczone. Nad ich wykonaniem zaangażowanych jest kilkanaście osób, a powstawanie może trwać 

nawet rok.

 

Pierwszym etapem produkcji jest projekt 

graficzny, następnie trafia on do 

Narodowego Banku Polskiego i wytwórni 

papierów wartościowych. W papierni 

przygotowywany jest specjalny papier do 

produkcji banknotów. Kolejny etap to 

przenoszenie rysunku na metalową płytę       

i wyprodukowanie jednego banknotu.  

Później następuje dodanie tła oraz 

pozostałych elementów, czyli godła, 

napisu Rzeczpospolita Polska, nominału            

i daty produkcji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Zazwyczaj banknoty mają znak wodny, 

który produkowany jest komputerowo. 

Kolejno banknoty trafiają do maszyny 

numerującej, muszą zostać skontrolowane 

najpierw przez człowieka, a potem przez 

maszynę. Nieprawidłowo wyprodukowane 

są odrzucane i komisyjnie niszczone. Na 

zakończenie produkcji arkusze są krojone     

i odbierane pod nadzorem straży 

bankowej. Dostarczane do banku zostają 

wprowadzone w obieg, abyśmy mogli je 

wydawać. 

 

 

 

Artykuł przygotowała Bernadeta 

Jonczyk z kl. IIB 

źródła: www.komputerświat.pl 

http://www.komputerświat.pl/
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– papier wartościowy, dający właścicielowi prawo do wyłącznej własności 

części przedsiębiorstwa. Np. spółka wydała 100 akcji, ty posiadasz ich 10, czyli jesteś 

właścicielem jednej dziesiątej części firmy. Akcje mogą przynosić dochód (dywidendę). 

 

– przeciwieństwo hossy, czyli długotrwały spadek kursów papierów 

wartościowych na giełdzie. 

 

– inna nazwa to przelew praw – umowa zawierana pomiędzy wierzycielem           

(cedentem) a osobą trzecią (cesjonariuszem). 

 

– dochód, który przynosi nam akcja. 

 

– konto bankowe, do którego uzyskujemy dostęp przez Internet. 

– składa się z trzech filarów (ZUS, OFE, DOBROWOLNE 

PROGRAMY EMERYTALNE), zajmują się gromadzeniem pieniędzy i ich inwestowaniem. 

Po przejściu na emeryturę ich zadaniem będzię comiesięcznie wypłacanie nam 

zgromadzonego kapitału. 

 

– powszechnie nazywane nasze wszystkie pieniądze, zarówno monety jak         

i banknoty. 
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– przeciwieństwo bessy, czyli długotrwały wzrost kursów papierów 

wartościowych na giełdzie. 

 

– długotrwały wzrost średniego poziomu pieniędzy w gospodarce.   

  

- gdy zechcemy zainwestować w dany fundusz 

inwestycyjny, z chwilą dokonania wpłaty na jego rachunek, zostaną zakupione za nasze 

pieniądze  jednostki uczestnictwa tego funduszu.   

 

– karta, która daje nam dostęp do naszych środków pieniężnych. 

Dzięki niej, nawet, gdy nie mamy przy sobie gotówki, możemy zapłacić za nasze zakupy          

(o ile są na niej pieniądze;) 

 

– forma inwestycji, 

która polega na powierzeniu pieniędzy jakieś 

instytucji finansowej, np. bankowi. 

 

– osoba, która inwestuje pieniądze 

klientów na giełdzie. 

 

– stanowią bardzo dobrą formę inwestowaniam oszczędności. 

Nieruchomości są jedną z najbardziej pewnych inwestycji. 

 

– papiery wartościowe, które potwierdzają, że ich nabywca udzielił 

kredytu instytucji emitującej. 

 

 – stosowany przez banki i instytucje finansowe, jest najprostszą 

drogą do pomnożenia naszych osobistych oszczędności. 

 

– inaczej rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy, służy do 

przeprowadzania rozliczeń klienta, na niego wpływa np. nasza wypłata. 
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– cena, jaką płacimy za pożyczenie kapitału (dorobku) od banku 

lub innej instytucji bankowej. 

 

– jest do niej zobowiązany bank, który utrzymuje w tajemnicy 

nasze wszystkie dane osobowe. 

 

– polega na tym, że jedna strona płaci odpowiednią składkę przez 

określony czas, zaś druga jest zobowiązana wypłacić ubezpieczenie, gdyby stał się jakiś 

wypadek. 

 

– w statystyce przyjęto przedziały wiekowe dla opisania 

aktywności zawodowej ludności. W Polsce w wieku produkcyjnym znajduje się ludność 

wykonująca pracę przynoszącą dochód oraz bezrobotni, którzy są zarejestrowani. 

– jest to zdolność osoby ubiegającej się o kredyt do spłaty 

kwoty kredytu w ustalonych terminach płatności. Składa się na nią ilość osób na utrzymaniu, 

zarobek (czy ma się zadłużenie czy nie), wcześniejsze kredyty. 

 

– poręczyciel, który potwierdza, że gwarantuje spłatę długu przez dłużnika. 

 

                                                                                                              Słownik przygotowała            

Dominika Bartek z kl. IIIB 

                                                                                                                                    źródła: www.zrozumfinanse.pl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rozmawiają chłopcy na kolonii. 

- Skąd masz tyle kasy? 

- Z pisania. 

- Ojej, a co piszesz? 

- Listy do rodziców z prośbą        

o pieniądze. 

 

Kowalski spotyka przyjaciela. 

- Czy dostałeś mój list? 

- Ten, w którym przypominasz 

mi, żebym Ci oddał 500 zł? 

- Właśnie ten! 

- Nie, jeszcze nie dostałem. 

 

Przygotowała Sandra 

Szweda z kl. IIIB 

http://www.szkolneblogi

.pl/blogi/sko-warnice/to-

i-owo-o-pieniadzach 

http://www.zrozumfinanse.pl/
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Mapę przygotowała Oliwia Wojciechowska z kl. IIIA 
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Sytuacja kraju 

 

Wartość pieniądza zawsze zależy 

od sytuacji, w jakiej znajduje się kraj. Gdy                 

w państwie toczy się wojna, sytuacja 

materialna będzie się diametralnie różnić 

od codzienności. Pieniądz jako kawałek 

papieru lub metalu nie przedstawia żadnej 

wartości, jeżeli nie posiada pokrycia           

w rezerwach złota w NBP. Banknoty po 

prostu ułatwiają nam życie, ponieważ idąc 

do sklepu, nie musimy nieść ze sobą sztaby 

złota. 

Trochę historii - lata siedemdziesiąte 

Po zakończeniu II wojny światowej 

sytuacja ekonomiczna Polski była fatalna. 

Gospodarka kraju leżała na łopatkach,          

a co za tym idzie i pieniądz nie miał 

większej wartości. „Ja swoje życie                 

i doświadczenia związane z pieniędzmi 

rozpocząłem w latach 70 - tych, które nie 

różniły się bardzo do tych wcześniejszych” 

– zauważa pan Kistela z Kolanowic. 

Pomimo młodego wieku rozumiałem, iż za 

pieniądze niewiele da się kupić. Należało 

wtedy rozwiązać trzy podstawowe 

problemy: mieć bardzo dużo pieniędzy, 

posiadać odpowiednie kartki na żywność      

i 'polować' na towar. Wówczas w sklepach 

były jedynie puste półki, ponieważ towar 

dostarczano bardzo rzadko, a jeśli już był, 

to ludzie nie mieli na dany produkt kartki 

lub pieniędzy – wspomina tato. Jadąc po 

chleb, trzeba było być przed sklepem długo 

przed jego otwarciem. 

Lata osiemdziesiąte 

Na początku lat 80-tych najbardziej 

poszukiwane były artykuły spożywcze np. 

ziemniaki, zboże. Również papier 

toaletowy był ważniejszy niż pieniądze. 

„Pamiętam, że jako mały chłopiec 

jeździłem rowerem po okolicy i zbierałem 

butelki, które wymieniałem w pobliskim 

sklepie na zeszyty do szkoły” – opowiada. 

Raz w miesiącu wydawane były kartki 

żywnościowe, bez których nie można było 

kupić np. cukru pomimo pieniędzy w 

kieszeni. Ze szkoły musiałem dostać talon 

na obuwie sportowe.  
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Co z oszczędzaniem? 

W tamtych czasach nikt nie starał 

się oszczędzać. Każdy kupował, co się 

dało. Jedyną formą oszczędzania były  

SKO - Szkolne Kasy Oszczędnościowe. 

Wpłacało się po 50, 100, 200 zł, aby 

uzbierać na wycieczkę szkolną. Prawdziwą 

wartość posiadały wtedy dolary 

amerykańskie, marka niemiecka i ruble, 

ponieważ gospodarki tych krajów były 

silne. Powstawały specjalne sklepy tzw. 

Pewexy, w których można było kupić za te 

pieniądze czekoladę czy kawę. Nie dostało 

się ich w zwykłym sklepie.  

 

Po 1989 roku 

Wartość pieniądza uległa poprawie 

po roku 1989 i upadku komuny. 

Oczywiście nie od razu. Na początku lat 

90-tych rozpocząłem naukę zawodu             

i z pierwszej wypłaty (75 tysięcy zł) 

kupiłem sobie koszulę i ledwie starczyło 

na bilet miesięczny – śmieje się pan 

Kistela. Dopiero po roku 1995 kiedy to 

rząd wprowadził nowe pieniądze,                 

a w sklepach pojawiło się więcej towaru, 

zaczęła wzrastać wartość waluty. 

Dzisiaj ludzie chętniej oszczędzają 

swoje pieniądze, ponieważ mają 

świadomość, że mogą coś dobrego za nie 

kupić. Dziś oszczędzając, dużo można 

zyskać, kiedyś jedynie stracić. 

  

Artykuł na podstawie opowiadań swojego taty 

npisała Wanessa Kistela z kl. IIIB 

  

 

 

 

Jak powiedziała polska ekonomistka Barbara Liberda Oszczędzanie wymaga świadomego 

podejmowania ciągłych wyborów w dziedzinie podziału dochodu między teraźniejszość             

i przyszłość, a jak sami wiemy ocenienie przyszłości jest niełatwą sztuką i tak samo jest             

z oszczędzaniem. Bo czy nie na każdym kroku kuszą nas przeceny, wyprzedaże końcówek 

kolekcji, reklamy? W tym artykule podam kilka wskazówek, jak zaoszczędzić i nie wydawać 

pieniędzy na zbędne przedmioty. Oto moje rady:  

 Jako pierwsze musisz ustalić twoje minimum, czyli co jest 

niezbędne, a co nie. 

 

 Określ sobie limit wydatków na każdy tydzień                         

i przestrzegaj, go jak tylko możesz. 

 

 Nim zaczniesz wydawać bez opamiętania zapisz, jaką kwotą 

pieniędzy dysponujesz w tym miesiącu. Odejmij od tego 

 -kraj o innej walucie 
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sumę, która jest ci potrzebna na rzeczy niezbędne i część, którą chcesz 

odłożyć. 

 

 

 Zawsze miej pieniądze na tzw. czarną godzinę, czyli kwotę, która wystarczy 

ci na nieplanowany niezbędny zakup lub wyjście. 

 

 

 Na bieżąco zapisuj swoje wydatki, aby orientować się, w jakiej sytuacji jesteś       

w danym tygodniu/miesiącu. 

 

 Nie oglądaj zbyt wielu reklam. Reklamy często pokazują wszystko w 

idealnym świetle, przez co mamy złudne wrażenie, że nam lub naszemu życiu 

jednak czegoś brakuje. Jak to kiedyś powiedział John Priestley Reklama to 

próba oddzielenia człowieka od jego pieniędzy. A ja całkowicie się z tym 

zgadzam. 

 

 Zawsze staraj się kupować tylko i wyłącznie to, co niezbędne. Nie wydawaj 

pieniędzy na słodycze, napoje i inne zachcianki. 

 

 Zakupy zawsze rób z kartką. 

Wtedy łatwiej oprzeć się pokusie. 

 

 Płać gotówką. Bardziej boli, 

kiedy widzisz ilość pieniędzy, którą wydajesz. 

 

 Nie pożyczaj. Nawet, jeśli 

znajomi proponują. 

 

 Nigdy nie rób zakupów na 

szybko. Robiąc takie zakupy, często podejmujesz pochopne decyzje. 

 

 Nie kupuj na zapas. 

 

 Staraj się robić zakupy, będąc najedzonym. Chodząc po pasażach, 

niepotrzebnie wydajemy pieniądze na jedzenie, które w takich miejscach 

wcale nie jest tanie. 

 

 Unikaj wychodzenia na zakupy z osobami rozrzutnymi lub bogatymi. 

Niestety przy nich z reguły wydasz więcej. 

 

 Jeżeli robisz zakupy w czasie trwania przecen lub wyprzedaży, szczególnie 

pilnuj tego, czy kupujesz rzeczy z kartki, bo w momencie, gdy kupisz np. 

zbędny ciuch w promocji -55%, to myślisz, że zaoszczędziłeś te 55% ceny. 

Lecz czy przypadkiem zamiast zaoszczędzić, nie tracisz 45%? 

 

 Jeżeli napadnie cię chęć kupna jakiejś droższej lub nie do końca potrzebnej 

rzeczy, poczekaj kilka dni i zastanów się nad tym. Jeżeli uznasz, że będzie to 
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dobry zakup, możesz to kupić, lecz jeśli dopadną cię wątpliwości, to chyba 

nie był to najlepszy pomysł. 

Mam nadzieję, że wskazówki są przydatne. Pamiętajcie: Za późno na oszczędzanie, kiedy 

widać dno (Seneka). 

 
Poradnik przygotowała Julia Dorosz z kl. IIIA 

(źródła: http://www.womenshealth.pl/19-rad-jak-oszczedzac-pieniadze/ 

http://marciniwuc.com/09-jak-skutecznie-oszczedzac-na-zakupach/) 

 

 

Jesteśmy dopiero gimnazjalistami i dorosłe życie dopiero przed nami, ale 

rozglądając się wokół, słuchając wiadomości z kraju i świata, mamy wrażenie, że 

ważne wydarzenia dotyczą nie tylko naszych rodziców, ale i nas. Weźmy 

chociażby głośną sprawę kredytów hipotecznych udzielonych we frankach, która 

trwa tak naprawdę już kilka lat, a teraz osiągnęła swój punkt kulminacyjny. Stąd 

postanowiłam zadać kilka pytań doradcy finansowemu, żeby chociaż w niewielkim 

stopniu zrozumieć funkcjonowanie kredytów, pożyczek. Rozmowa z panią 

Agnieszką S. – koleżanką mojej mamy. 

Co bank bierze pod uwagę ustalając zdolność kredytową? 

Bank bierze pod uwagę, ile zarabiałeś, ile obecnie zarabiacz i czy masz stały dochód, pracę. 

 

Jakie dokumenty są potrzebne do złożenia wniosku kredytowego? 

Do złożenia wniosku o kredyt są potrzebne dokumenty osobiste, dochodowe. W zależności od 

banku mogą być jeszcze potrzebne dotatkowe dokumenty. 

 

Jak długo wniosek o przyznanie kredytu będzie rozpatrywany? 

Wniosek rozpatruje się w zależności od tego, czy wszystkie dokumenty są dostarczone. Jeśli 

już wszystko jest dostarczone, czeka się od 1 dnia do 2 tygodni lub dłużej. Zależy czy wszystko 

się zgadza i tak jak już wyżej wymieniłam. 

 

Jak długo będzie trwało uruchomienie kredytu? 

Uruchomienie kredytu trwa w zależności od kwoty, ryzyka kredytowego, zdolności kredytowej. 

 

Po jakim czasie rozpoczyna się spłata kredytu? 

Przeważnie po miesiącu, ale to jest wszystko zależne od rodzaju pozyczki. 

 

 

Czy możliwa jest wcześniejsza jednorazowa spłata kredytu? 

Oczywiście jest taka możliwość. W przypadku kredytu hipotecznego bank może zarządać 

karnych odsetek. 

http://www.womenshealth.pl/19-rad-jak-oszczedzac-pieniadze/
http://marciniwuc.com/09-jak-skutecznie-oszczedzac-na-zakupach/


 

 

  Strona 
13 

 
  

 

Czy jest potrzebny wkład własny? 

Tak, jest potrzebny. 

 

Jaki minimalny wkład własny w przypadku zakupu określonej nieruchomości jest 

wymagany przez bank? 

W zależności od kwoty pożyczki przeważnie przy zakupie mieszkania wynosi 1,3% kwoty. 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

I jak mają się nie skusić nasi rodzice na wzięcie kredytu, skoro przechodząc ulicami 

naszego miasta mijamy same banki, których witryny obklejone są przyciągającymi wzrok 

hasłami? Chcemy mieć bajeczne wakacje, nosić modne ciuchy, chodzić na imprezy, ale skąd 

nasi rodzice mają na to wszystko mieć pieniądze? Bankowcy wychodzą z założenia, że nam 

pożyczą brakującą sumę, a oddać możemy nawet za pół roku. Zastanawialiście się kiedyś, do 

czego zmierza takie zachowanie bankowców? Czy chodzi tylko o to, żeby napędzać naszą 

gospodarkę czy coś więcej? Idąc dalej, jaki bank powinniśmy wybrać, żeby się zadłużyć z 

głową? Czy miła pani w okienku powie nam, jak jest naprawdę? Tych i wiele innych pytań 

nurtuje nas na co dzień, dlatego zanim podejmiemy jakiekolwiek kroki, należy poradzić się 

kogoś starszego, ponieważ hasła i piękne billboardy, to tylko część kampanii reklamowej 

banków. Nie dajmy się omamić. Oto kilka haseł o charakterze perswazyjnym.  

 Tradycyjna bankowość w nowoczesnym wydaniu. Z nami oszczędzasz mądrze. 

 

 Najwyższa jakość. Nowe możliwości.                                    

 Mini ratka na dowolny cel. Dni otwarte kredytów hipotecznych. Połączenie, które 

buduje. Nawet 3% w skali roku na lokacie.                           

Z doradcą finansowym Agnieszką 

Stępień rozmawiała Natalia Boja         

z kl. IIA 
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fot. www.pocztowy.pl 

 Bank BGŻ najlepszy bank w Polsce – Newsweek 2014. Przyjazny bank. Wybierz 

wiodące konto na rynku, a większość usług otrzymasz za darmo! Konto nr 1. BGŻ 

dobrze służy ludziom. 

 

 

 

 

 Przeanalizujmy plakat 

reklamowy Banku Pocztowego. 

Szare tło, a na nim biały napis                

i wielobarwna korona. Dzięki takim dobraniu kolorów reklama jest czytelna, przyciąga nasz 

wzrok. Sam napis „Jej Najniższość Rata” pisany wielką literą wskazuje na szacunek, jaki 

powinniśmy mieć do (chyba) banku i niskich rat, jakie nam oferuje. Przecież tak zwracamy 

się do królowej, a nie do raty. Piękna korona będzie tu symbolizowała bogactwo, dostatek. 

Bank poprzez celowe dobranie słów, kolorystyki i rekwizytów chce pobudzić naszą 

wyobraźnię, a tym samym zachęcić do wzięcia pożyczki.  

 Z kolei hasło Banku PKO BP – „Połączenie, które buduje” – wprowadza atmosferę 

ciepła. Weźmiesz kredyt, to zostaniesz naszym klientem. Zbudujemy tym samym więź 

polegającą na kupnie-sprzedaży i wybudujesz sobie dom. Hasło to jest metaforą.  

Redagowała Wiktoria Merc z kl. IC 
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Nieraz pewnie spotkałyście się z peelingiem          

w sklepach kosmetycznych albo słyszałyście            

o kawowym peelingu. Co w nim wyjątkowego? 

Świetnie nawilża i ujędrnia, a także ma działanie 

antycellulitowe. By zaoszczędzić, możemy same 

go sobie przygotować.  

Jak to zrobić? Potrzebujemy kawę mieloną (rozpuszczalna się nie nadaje). Najlepiej kupić 

jakąś najtańszą w supermarkecie. Potrzebny będzie także cynamon mielony.  

Do garnuszka wrzucamy 100 g kawy i zalewamy wodą tak, by było jej tylko troszkę więcej 

od kawy. Stawiamy na kuchenkę i czekamy, aż kawa będzie się gotować. Poczujemy przy tym 

piękny aromatyczny zapach. Gdy kawa już się gotuje, czas na cynamon. Na 100 g dodajemy 

go ok. 2-3 łyżki stołowe i mieszamy. Cynamon sprawi, że peeling zgęstnieje i będzie jeszcze 

ładniej pachniał. Po dokładnym wymieszaniu odkładamy peeling i czekamy aż przestygnie. 

Oczywiście przepis możemy modyfikować dodając jakieś olejki czy miód. To już zależy od 

nas.  

Są różne odżywki, które w zależności od ceny różnią się od siebie. Domowa odżywka 

będzie nas kosztować ok. 3 zł. Brzmi zachęcająco.       

A co właściwie mam na myśli? W drogerii szukamy, 

więc rumiankowej pomadki do ust, takiej                      

o naturalnym składzie. Po kupieniu pomadki 

potrzebujemy szczoteczki do rzęs. Jeśli skończył wam 

się właśnie tusz, wyczyśćcie dokładnie wodą 

szczoteczkę i gotowe. Najlepiej, gdy będzie to 

szczoteczka z włoskami, a nie sylikonowa. Ogólnie 

chodzi o to, by codziennie nabrać pomadkę na 

szczoteczkę i przemalować rzęsy. Po około 2-3 miesiącach takiego działania rzęsy powinny 

się wydłużyć i zagęścić. Będą też bardziej odporne ma łamanie i makijaż. Ja zazwyczaj 

odżywiam rzęsy na noc. Oczywiście efekty nie będą tak spektakularne jak po stosowaniu tych 

drogeryjnych odżywek, jednak warto. 
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Olejowanie, czyli sposób by włosy były piękne, 

błyszczące i zadbane. Bierzemy najzwyklejszy olej 

kuchenny lub oliwę z oliwek. Na długie włosy 

potrzebna jest łyżka. Do oleju możemy dodać też 

łyżeczkę innego olejku np. arganowego. Olej 

nakładamy na włosy i dokładnie wsmarowujemy. Ten 

sposób nie będzie jednak zbyt dobry dla dziewczyn 

mających problem z przetłuszczaniem. Olej możemy 

nałożyć nie przy samej skórze głowy, ale dopiero od 

połowy włosów. Po około godzinie zmywamy olej. Nie będzie łatwo. Musimy nałożyć i zmyć 

szampon przynajmniej 3 razy. Ten sposób warto powtarzać, co jakiś czas. 

Jednym ze sposobów zaoszczędzenia jest przeglądanie straganów czy nawet sklepów             

z odzieżą używaną, gdzie możemy znaleźć coś ładnego i oryginalnego, a dużo tańszego niż              

w markowych sklepach. Warto tez porozmawiać z rodzicami. Może mają coś, w czym nie 

chodzą, coś, co jest na nich za małe lub niepotrzebne. Przyda się też kreatywność. Ciuchy 

można lekko zmodyfikować... Pomocne będą nożyczki, nitka i igła. A jeśli chcemy odświeżyć 

naszą garderobę, spotkajmy się ze znajomymi. Ciuchy, w których nie będziemy już chodzić 

„wystawmy”, a oni niech zrobią to samo ze swoimi. Takim sposobem możemy się po prostu 

powymieniać. Może akurat znajdziecie coś dla siebie.  

Co gdy nasze ulubione dżinsy w końcu się 

popsują – zrobi się w nich dziura lub gdzieś                    

u dołu zaczną się przecierać? Bez paniki. Mamy co 

najmniej dwa wyjścia z tej strasznej sytuacji. Po 

pierwsze możemy je zwyczajnie przerobić na 

krótkie spodenki, obcinając nogawki. Drugą opcją jest 

poszukanie krawcowej           w okolicy – możemy 

zaoszczędzić nawet 15-20 zł niż gdybyśmy oddali spodnie 

do naprawy w Opolu. 
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Na pewno znacie to uczucie, kiedy w pewnym momencie naszego życia, brakuje nam 

miejsca w szafach i na półkach.  Nic nam się nie mieści. Wtedy zamiast od razu marudzić 

rodzicom o nowych meblach, zaopatrzmy się w plastikowe lub kartonowe pudła. Są dostępne 

w wielu kolorach i wzorach, a ceny to od kilku do kilkunastu złotych. Wszystko zależy od 

tego, jak będziemy szukać. 

W momencie, gdy zależy nam na ozdobieniu pokoju, wprowadzeniu jakiś zmian 

naprawdę dużo możemy zrobić sami. Ozdobą na półkę czy biurko może być kwiat czy 

zwierzątko z origami. Puste ściany przyozdóbmy w plakaty czy zdjęcia. Monotonii w pokoju 

pozbędziemy się przestawiając meble. 

Sklepy kuszą nas błyszczącymi gadżetami, 

ale po co przepłacać. Szukajmy ciekawych 

zestawów do robienia np. bransoletek. Tutaj już 

wykorzystajmy naszą wyobraźnię. Co jakiś czas 

wraca moda na robienie bransoletek z gumeczek 

czy rzemyków. Oprócz świetnej zabawy zapłacimy 

niewiele. 

Karnety na siłownię są drogie, a póki jeszcze nie zarabiamy możemy poćwiczyć          

w domu. Do ćwiczeń siłowych mogą nam posłużyć butelki z wodą. Jeżeli mamy większe 

wymagania wystarczy włączyć Internet i poćwiczyć     

z Anną Lewandowską czy Ewą Chodakowska. Takich 

treningów jest mnóstwo na YouTube.  

Wiadomym jest, że sporo możemy 

zaoszczędzić na jedzeniu. Nie chodzi mi o jedzenie 

zupek chińskich, które są samą chemią.  Starajmy się 

wyszukiwać okazji, ofert typu 3 w cenie 1 albo jakiś 
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Mateusz ze swoimi trofeami 

tańszych zamienników mniej znanych firm. Sięgajmy też po nowości. Może nasza ulubiona 

przekąska straci swój status, bo pobije ją tańsza nowość. Pisząc o jedzeniu na myśl przyszła 

mi pizza. Wszyscy uwielbiamy jej aromatyczny zapach i smak. Zrezygnujmy czasem                

z pizzerii i sami zróbmy pizzę. Powinno wyjść taniej, a pamiętajmy o satysfakcji, jaką z tego 

zaczerpiemy. Poza tym zjemy dużo zdrowiej. 

Zachęcam was do szukania inspiracji w Internecie. Wielu youtuberów podpowie wam 

jeszcze wiele w kwestii innych aspektów naszego życia, o których nie wspomniałam. 

Redagowała Weronika Karutz z kl. IIA 

 

 

 

Moją pasją jest Karate Kyokushin. Uprawiam 

ten sport od 8 lat. Zanim rozpocząłem swoją 

drogę z karate byłem lekko otyły, a moja 

sprawność była dość ograniczona. Brak ruchu 

wywoływał częste choroby i ogólny brak 

odporności. Na początku zarówno ja, jak i moi 

rodzice mieliśmy wątpliwości, czy trenując na 

boso nie będę często się przeziębiał. Dziś już 

wiem, że ćwicząc bez butów, pobudzamy 

umiejscowione w stopach receptory 

odpowiedzialne za poszczególne części ciała. 

 

Od momentu kiedy zacząłem uprawiać karate praktycznie przestałem chorować                

i ogólnie czuję znacznie lepiej. Moje ciało stało się bardziej wysportowane, bardziej sprawne         

i lepiej znosi drobne urazy. Pewnej zimy, kiedy źle stanąłem na oblodzonej powierzchni, 

poczułem ból – przestraszyłem się że skręciłem nogę. Okazało się że dzięki ćwiczeniom 

stawy są bardziej elastyczne a tym samym mniej podatne na urazy – skończyło się na 

trzydniowym bólu, gdzie dla większości z moich kolegów zapewne skończyłoby się wizytą       

w szpitalu i nogą w gipsie. Regularne ćwiczenia zapobiegły również wadom postawy, zadbały 

o mój kręgosłup i o zdrowy rozwój mojego organizmu – dzięki temu zaoszczędziłem dużo 
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czasu i pieniędzy, zamiast chodzić po lekarzach i wydawać pieniądze na lekarstwa, mogłem 

poświęcić ten czas i środki na dalsze rozwijanie moich pasji. Treningi, co prawda wymagają 

dużo poświęceń, ale zrozumiałem, że to jest inwestycja w siebie. Na treningach i zawodach 

poznaje wiele różnych ludzi, na których później można liczyć w codziennym życiu, to też 

jakaś forma oszczędności. Następną formą oszczędności jest to, że w czasie poświęconym na 

trening nie idę na piwo lub na innego rodzaju używki przez to nie wydaje pieniędzy i nie 

szkodzę swojemu zdrowiu, a także nie wpadam w złe towarzystwo i nie uzależniam się od 

Internetu, alkoholu czy papierosów. 

 Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu, staram się wygrywać zawody – na razie na podium 

za wygrane zawody otrzymuję drobne nagrody rzeczowe, jednak na zawodach wyższej rangi 

można wygrać nagrody finansowe, a przy okazji za darmo zwiedzić kawał świata. Dodatkowo 

wielu dobrym sportowcom 

udaje się pozyskać sponsora, 

który przekazując pewne 

kwoty pomaga nam się 

rozwijać, a podczas odnoszenia sukcesów promuje również swoją markę. Ponadto mając 

odpowiednio wiele osiągnięć mogę starać się o stypendium sportowe. Takie stypendia funduje 

Klub dla czołowych zawodników, ale także urzędy miast i gmin również coraz częściej 

honorują stypendiami wybitnych sportowców. 

 Już widać jak wiele można zaoszczędzić rozwijając swoje pasje, a to dopiero 

początek. W przyszłości również chciałbym zostać instruktorem i uczynić ze swojej pasji 

dodatkowe źródło dochodu. Mam nadzieję, że udało mi się pokazać i przekonać Was do tego 

jak rozwijanie swoich pasji nie tylko pozwoli mi sporo zaoszczędzić, ale również z czasem 

mogę zacząć na tym zarabiać – robiąc dalej to, co kocham. 

 

O swojej pasji i możliwości oszczędzania napisał Mateusz Bewko z kl. IIB  
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Wskazówka zegara nieuchronnie zmierzała do 12     i 

w głowie kapitana Awrukowicza zrodziła się kusząca myśl, 

że może dzisiejszy dyżur na komendzie będzie spokojny. By 

choć przez chwilę poczuć się szczęśliwcem, detektyw 

pociągnął łyk stygnącej kawy, po czym przyjrzał się 

rysunkowi na kubku. Zawadiacka twarz Sherlocka Holmesa 

od wielu lat uśmiechała się do niego, przypominając o 

młodzieńczej pasji czytania kryminałów Artura Conana 

Doyle'a. 

 Ostatnie tony rozpuszczalnej kawy z odtłuszczonym mlekiem przebrzmiewały na 

podniebieniu Awrukowicza, gdy nocną ciszę przerwał dźwięk telefonu. Detektyw                     

z nieukrywanym rozdrażnieniem spojrzał na aparat. Doskonale wiedział, że oznacza to koniec 

błogiego lenistwa. Wstał, głośno wzdychając. 

- Awrukowicz przy telefonie - stęknął do słuchawki.  

- Panie kapitanie, mamy zgłoszenie kradzieży dużej sumy pieniędzy - w słuchawce 

rozbrzmiewał podekscytowany głos posterunkowego Juchowicza, który, jak każdy młody 

policjant, uwielbiał nowe sprawy, śledztwo, zbieranie dowodów, przesłuchiwanie świadków.  

- A zapowiadał się taki uroczy wieczór... - Awrukowicz westchnął po raz kolejny, podszedł 

do wieszaka i założył ciemnogranatową kurtkę. Na dworze wiało niemiłosiernie i z zazdrością 

pomyślał o swoim psie, który smacznie spał na swoim legowisku w domu. 

 Z wstępnych informacji zebranych przez Juchowicza wynikało jasno, że kradzieży 

dokonano w kasynie "Pod wielorybem". Pierwsza zmiana krupierów skończyła pracę około 

23. Każdy z nich zdawał kasetkę z pieniędzmi w pokoju szefa i to najprawdopodobniej tam 

dokonano kradzieży. 

 Był początek miesiąca i Awrukowicz nauczony życiowym doświadczeniem wiedział, 

że jedyne działające legalnie w mieście kasyno nie narzekało na brak klientów. „To będzie 

grubsza sprawa - pomyślał niechętnie - pewnie komisarz za parę godzin będzie chciał mieć na 

biurku raport z wszczętego śledztwa. Zapowiada się długa noc”. 

 Podróż nie zajęła mu wiele czasu. O tej porze miasto było całkowicie przejezdne, nie 

silił się zatem na brawurową jazdę i spokojnie pojechał swoim wysłużonym autem pod 

kasyno. Na miejscu przywitały go niebieskie światła radiowozów. Zaparkował blisko 
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głównego wejścia i lekko ociągając się, wszedł do kasyna. Już od progu dopadł go 

uśmiechnięty Juchowicz. 

- Panie kapitanie, skradziono pięćset tysięcy złotych! - wykrzyknął posterunkowy, który jako 

jeden z pierwszych trafił na miejsce przestępstwa. 

- Czy mamy jakichś świadków zdarzenia? - odruchowo zapytał Awrukowicz. 

- Tak, pani Skwara, osoba odbierająca pieniądze od krupierów. To ona została zaatakowana 

przez nieznanego napastnika, zaś... 

- Chwila, chwila - głos kapitana wyrażał podenerwowanie - wspominałeś tylko o kradzieży. 

Ani słowem nie zająknąłeś się o napadzie - w głowie Awrukowicza już układał się bardzo 

niekorzystny splot zdarzeń, którego finał zwiastował długą i żmudną robotę. Od dużej 

kradzieży mogła być gorsza tylko kradzież z napaścią, więc czekający na napisanie raport dla 

komendanta już pęczniał w umyśle detektywa. 

- Jak doszło do zdarzenia? - zapytał.  

- Pani Skwara... - i tu głos Juchowicza wyraźnie nabrał tonów marzycielskich, co tylko 

utwierdziło Awrukowicza w przekonaniu, że młody policjant nie tylko zaangażował się           

w sprawę z policyjnego obowiązku, ale również z powodów bardziej prozaicznych - uroda 

pani Skwary musiała odgrywać tu znaczącą rolę. 

- Co pani Skwara? - syknął kapitan. Już nie ukrywał swego niezadowolenia obrotem sprawy. 

- Ona powiedziała, że... - głos Juchowicza wyraźnie się zmienił. Za długo pracował w policji, 

by nie znać humorów kapitana. - Z resztą niech pan sam ją przesłucha - to mówiąc, wskazał 

na jasno oświetlone pomieszczenie na końcu korytarza. 

 Awrukowicz westchnął nie pierwszy raz i wziął notatki od Juchowicza, po czym 

wolnym krokiem skierował się we wskazanym kierunku. Z pośpiesznych notatek młodego 

policjanta wynikało, że 

pani Skwara skończyła 

rozliczać krupierów, gdy 

nagle poczuła czyjąś 

rękę na twarzy i dziwny 

zapach. Następne, co 

pamiętała, to pusty pokój 

i brak pieniędzy. Nie po 

raz pierwszy w swej 

karierze kapitan zetknął Fot. Wanessa Kistela 
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się z przypadkiem kradzieży z użyciem środka usypiającego. "Cholera, jeszcze obdukcja 

lekarska" - przemknęło mu przez głowę. Zwykły raport z miejsca kradzieży rozrastał się w 

tempie błyskawicznym. 

 Gdy wszedł do rzęsiście oświetlonego pokoju, od razu zrozumiał, dlaczego Juchowicz 

nawet nie krył ekscytacji - pani Skwara była nader atrakcyjną trzydziestolatką. Gustowny 

kostium idealnie komponował się z burzą blond włosów, które zapewne oddawała w opiekę 

najlepszym fryzjerom w mieście. Subtelny makijaż i idealnie zadbane usta dopełniały reszty - 

tak, pani Skwara mimo dziwnego nazwiska, musiała się podobać mężczyznom, a wśród 

kobiet wywoływać nieukrywaną zawiść. Na przywitanie kapitana uśmiechnęła się szeroko, 

białe zęby i błyszczące, pomalowane usta dopełniały perfekcyjnego wyglądu. 

- Jak się pani czuje? Czy może pani powiedzieć, co tu się wydarzyło? - zaczął bardzo 

dyplomatycznie Awrukowicz. Wieloletnia służba w policji skutecznie nauczyła go bronić się 

przed czarującym zachowaniem osób biorących udział w śledztwie i od samego początku 

chciał, aby pani Skwara też to poczuła. 

- Jestem jeszcze trochę oszołomiona, ale z chęcią opowiem o tej tragedii - powiedziała pani 

Skwara, siadając na fotelu. Założyła nogę na nogę i oczom detektywa ukazały się eleganckie 

szpilki.  

 „Co najmniej pięćset złotych” - Awrukowicz szybko w myślach oszacował cenę 

butów, chociaż sam nie znosił ich kupować. 

- Moja praca polega na zbieraniu pieniędzy od krupierów - zaczęła poszkodowana - 

skończyłam liczyć ostatni plik banknotów i pakować je w zwitki, gdy nagle usłyszałam 

skrzypnięcie drzwi. Po chwili poczułam silną, zapewne męską dłoń, którą ktoś przyłożył mi 

do ust. Na twarzy ktoś położył mi wilgotną szmatkę. Ja próbowałam, naprawdę próbowałam      

z tym walczyć z całych sił, ale jestem tylko kobietą... Zapewne straciłam przytomność, a gdy 

się ocknęłam, pokój był pusty, pieniądze zostały skradzione - ostatnie słowa wypowiedziała 

prawie płacząc. 

- Co się stało potem? - dociekał detektyw. 

- Pierwsze, co zrobiłam, to zawiadomiłam ochronę i wezwałam policję - tu głos pani Skwary 

stał się o wiele bardziej stanowczy. - Do czasu przyjazdu policji byłam w tym pokoju. Widzi 

pan, nawet nie wypiłam wody, która mi przyniesiono. 

- A gdzie jest pani torebka? - to pytanie Awrukowicza musiało trochę zdziwić kobietę. 

- Została w pokoju socjalnym, wolę nie wnosić osobistych rzeczy na teren kasyna. Na czas 

pracy nawet wyłączam komórkę - ostatnie zdanie wypowiedziała prawie z dumą w głosie. 



 

 

  Strona 
23 

 
  

 Awrukowicz spojrzał jeszcze raz na kobietę i spokojnie powiedział. 

- A może w końcu powie nam pani prawdę, co tu się wydarzyło? Nie wierzę ani jednemu pani 

słowu - i dopiero w tym momencie detektyw poczuł, że może ta sprawa zainteresuje go            

o wiele bardziej niż zwykła kradzież.  

Co wzbudziło podejrzenia detektywa? Dlaczego nie dał wiary zeznaniom pani 

Skwary? 

Opowiadał WujekSamoDobro 

 

 

 

 Odpowiednie pytanie w naszych czasach to mieć czy może być? Wielu ludzi ma           

z tym problem wiadomo, że trudno zdecydować czy ważne jest to kim, się jest, czy to, co się 

ma, gdy świat oferuje nam tyle możliwości w zamian za 

pieniądze. Wiadomo, że pieniądze są ważne, moim 

zdaniem nawet bardzo ważne, ale tak naprawdę, co one 

nam dają, jeśli nie mamy ani krzty moralności? Postaram 

się udowodnić, szczególnie tym ludziom, którzy nie 

zważają na uczucia innych, że pieniądze, które posiadają 

nie są najważniejsze.  

Moim pierwszym argumentem jest posiadanie 

kochającej rodzina. Kiedy ma się dużo pieniędzy i jest się 

wiecznie zapracowanym, to rodzina jest wtedy dla 

niektórych obcym pojęciem. O rodzinę trzeba dbać, poświęcać dla niej swój wolny czas. 

Może to wtedy oznaczać, że nie będzie się na tyle zamożnym, na ile się marzyło, ale czy nie 

warto? Sądzę, że każdy, nawet największy twardziel, marzy o przytulnym zaciszu własnego 

domu, z kochającą żoną i dziećmi. Moim zdaniem może dać to więcej szczęścia, niż choćby 

miliony złotych na koncie i posiadłość na każdym kontynencie. 

 Równie ważną wartością co rodzina jest przyjaźń. Miomo że sama mam dopiero te 

„naście” lat, to jednak zdążyłam zauważyć, że w dzisiejszych czasach znalezienie 

prawdziwego przyjaciela to nie lada wyczyn i wielki fart. A tym bardziej znalezienie 

przyjaciela, gdy nasza sytuacja finansowa jest na wysokim poziomie - to już szczyt marzeń. 

Jak mówi bardzo znane i mądre przysłowie: „Prawdziwych przyjaciół poznajemy w biedzie”, 
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niesie ono w sobie bardzo dużo prawdy. Kiedy jesteśmy zwykłym ludźmi, a nasze dochody 

nie wykraczają poza normę krajową, to o wiele łatwiej znaleźć nam prawdziwych przyjaciół, 

którzy nie łakną naszych pieniędzy. Prawdziwy przyjaciel pokocha nas za to jakimi jesteśmy, 

a nie za to, co posiadamy. 

 Z tych argumentów wnioskuję, że do szczęścia nie jest potrzebna „kupa kasy”, lecz 

głównie dobre serce i otwartość dla drugiego człowieka. Pieniądze tak jak już wspominałam, 

są ważne, ale czy byłyby tak ważne, gdybyśmy mieli serce zrobione z kamienia? 

Zdecydowanie nie. Najważniejsze jest to, jak dobrym człowiekiem się jest i ile z siebie daje 

się innym. 

Rozprawiała Wiktoria Lempik z kl. IIIB 

Nowy patronat, nowe horyzonty 

 W tym roku patronat nad konkursem objęła PAP, dlatego z czystej ciekawości 

sprawdziłam, co to za agencja. Okazało się, że jest to całkiem przystępna i czytelna strona 

podobna do Onet.pl czy WirtulanaPolska.pl z tym, że mniej znana zwykłym czytelnikom 

Internetu.  

Polska Agencja Prasowa (PAP) to jedna z największych firm w Polsce, która 

dostarcza wielu informacji z kraju i zagranicy. Pracuje w niej wielu doświadczonych jak         

i młodych zaczynających swoją karierę  dziennikarzy oraz  fotoreporterów. Zbierają                     

i opracowują w znakomity sposób informacje o tym, co wydarzyło się na świecie. PAP to 

serwis informacyjny, który w wiarygodny sposób przekazuję nam najświeższe wydarzenia.       

W tej agencji znajdziemy informacje na różne tematy m.in.: biznesowy, polityczny, naukowy, 

sportowy i światowy. Każdy artykuł jest sformułowany w szybki, krótki i zwięzły sposób. 

PAP ma czytelną stronę, w której każdy temat jest opatrzony zdjęciem i podtytułem. Możemy 

na niej sprawdzić notowania giełdowe, kalendarium, 

informacje pogodowe, obejrzeć galerie fotograficzne i 

krótkie filmiki. Sądzę, że ukazują nam więcej 

informacji niż jakikolwiek inny serwis. Warto czytać 

właśnie taki portal informacyjny jak PAP, gdyż jest on 

całodobową bazą rzetelnych informacji. Zajrzyjcie 

czasem na www.pap.pl. 

Jennifer Waleska z kl. IIIB 

http://www.pap.pl/
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Na podstawie ankiety przeprowadzonej       

6 lutego w Publicznym Gimnazjum im. 

Jana Pawła II możemy wywnioskować, że 

nasi uczniowie jednak starają się 

oszczędzać. Wolą sami uzbierać pieniądze, 

niż je pożyczać. Myślą ekonomicznie. 

Wolą oszczędzać, które dostają np. na 

urodziny niż je od razu wydawać. 48 

nawet już myśli o własnym zarobku, żeby 

nie obciążać rodziców. Młodzież zwraca uwagę na cenę, podlicza swój budżet i kalkuluje, 

potrafi oszacować, na ile może sobie pozwolić. Prawie po równo rozłożyły się głosy              

w pytaniu 5. Tutaj uczniowie mieli dylemat i słusznie, ponieważ każdy z nas chce się 

dobrze odżywiać. Niestety nie wszyscy podeszli do zadania poważnie i zaznaczali kilka 

odpowiedzi na raz lub wcale. Takie głosy nie były liczone, stąd ich nierówna liczba. 

Pytania zadałyśmy również nauczycielom. Wyniki wskazują na ich oszczędną naturę.  

Ankietę przeprowadziły uczennice z kl. IIIB 
Wanessa Kistela i Julia Buchta 

Już wiele na temat oszczędzania zostało napisane, 

ale my chciałyśmy wiedzieć, czy gimnazjaliści        

i nauczyciele potrafią oszczędzać. Poniżej 

zamieszczamy treści przeprowadzonych ankiet      

i wyniki głosowania. Sonda została 

przeprowadzona w całej szkole. 

Przygotowałyśmy pytania, wydrukowałyśmy ok 

200 egzemplarzy, poprzeszkadzałyśmy na 

lekcjach i przeprowadziłyśmy anonimowe 

ankiety. Wyniki przedstawiają się następująco.  

Już wiele na temat oszczędzania zostało napisane, 

ale my chciałyśmy wiedzieć, czy gimnazjaliści        

i nauczyciele potrafią oszczędzać. Poniżej 

zamieszczamy treści przeprowadzonych ankiet      

i wyniki głosowania. Sonda została 

przeprowadzona w całej szkole. 

Przygotowałyśmy pytania, wydrukowałyśmy ok 

200 egzemplarzy, poprzeszkadzałyśmy na 

lekcjach i przeprowadziłyśmy anonimowe 

ankiety. Wyniki przedstawiają się następująco.  

Już wiele na temat oszczędzania zostało napisane, 

ale my chciałyśmy wiedzieć, czy gimnazjaliści        

i nauczyciele potrafią oszczędzać. Poniżej 

zamieszczamy treści przeprowadzonych ankiet        

i wyniki głosowania. Sonda została 

przeprowadzona w całej szkole. 

Przygotowałyśmy pytania, wydrukowałyśmy        

ok 200 egzemplarzy, poprzeszkadzałyśmy na 

lekcjach i przeprowadziłyśmy anonimowe 

ankiety. Wyniki przedstawiają się następująco.  
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Znasz to? Siedzisz godzinami na kanapie i strasznie ci się nudzi. Wyszedłbyś do kina ze 

znajomymi, ale zbierasz na wymarzony laptop, więc szkoda ci pieniędzy. Myślisz, że za 

wszystko trzeba płacić? Mylisz się! Oto kilka przykładowych atrakcji, które wyprowadzą 

nudę z Twojego życia. Kosztują niewiele lub wcale. 

 

 Dyskoteki w szkole. 

Razem ze znajomymi rozerwiesz się przy świetnej muzyce. 

 Koncerty w centrach handlowych. 

Możesz spotkać swojego idola, nie płacąc nic! 

 Lodowiska, np. to pod Turawa Park. 

Trochę ruchu, a jaka zabawa! 

 Mecze organizowane na publicznych boiskach. 

Lubisz sport? To doskonała okazja dla Ciebie! 

 Wycieczki rowerowe. 

Weź rower i znajomą i zwiedźcie okolicę! 

 Spacery. 

W brew pozorom wcale nie są nudne.                                                                             

Weź ze sobą aparat i uwiecznij ciekawą naturę. 

 Wyprowadź psa. Tobie i jak i psu na pewno się spodoba. 

Zachęcam, więc wszystkich do aktywnego i ciekawszego życia, które wcale nie 

musi być drogie. 
Wiktoria Kistela z kl. IC 
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Film pt. ,,Wielki Gatsby” opowiada o Jayu Gatsbym, kochającym piękną     

i zepsutą Daisy Buchanan - kobietę, która porzuciła go dla bogatszego 

mężczyzny. Lecz teraz Gatsby jest bajecznie 

bogaty i gotów zaryzykować wszystko by ją 

odzyskać. 

Film doskonale porusza kwestię naszych 

życiowych dylematów. Ukazuje, co tak 

naprawdę jest ważne w życiu – majątek czy 

uczucie? A motto filmu poucza nas, że nie jest 

istotne, ile mamy pieniędzy, bo przyjaciół                         

i miłości nie da się kupić. Wówczas zdajemy 

sobie sprawę, że tak naprawdę jesteśmy biedni, 

biedni wewnętrznie.  

Źródła:http://www.filmweb.pl/film/Wielki+Gatsby-2013-506934 

Poleca Maria Nalewaja z kl. IIIA 

 

 
Rozmawiają dwie sąsiadki: 

- Dlaczego Twój mąż tak głośno 

wczoraj na Ciebie krzyczał? 

- Bo nie chciałam mu powiedzieć, 

na co wydałam wszystkie 

pieniądze. 

- A dziś rano? 

- Bo mu wreszcie powiedziałam. 

 

Kolega do Jasia:  

- Ile razy mam Cię prosić, żebyś 

mi oddał pożyczone pieniądze?  

- A przypomnij sobie, ile razy Cię 

prosiłem, żebyś mi je pożyczył? 

 

Przygotowała Sandra 

Szweda z kl. IIIB 

http://www.szkolneblogi

.pl/blogi/sko-warnice/to-

i-owo-o-pieniadzach 

http://www.filmweb.pl/film/Wielki+Gatsby-2013-506934
http://kawaly.tja.pl/dowcip,kolega-do-jasia-ile-razy-mam-cie.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,kolega-do-jasia-ile-razy-mam-cie.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,kolega-do-jasia-ile-razy-mam-cie.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,kolega-do-jasia-ile-razy-mam-cie.html
http://kawaly.tja.pl/dowcip,kolega-do-jasia-ile-razy-mam-cie.html
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Praca uczennicy Dominiki Kalert z kl. II B                                                                                                       

Szkic wykonany podczas zajęć rewalidacji indywidualnej. 
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