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1. Święto Komisji Edukacji Narodowej. 

 

KOMISJA EDUKACJI NARODOWEJ  

 

Niedawno obchodziliśmy ważne święto, warto znać historię  

powstania Komisji Edukacji Narodowej. (KEN) to centralny 

organ władzy oświatowej w Polsce, zależny tylko od króla i 

Sejmu, powołany w Rzeczpospolitej Obojga Narodów przez 

Sejm Rozbiorowy 14 października 1773 na wniosek króla 

Stanisława Augusta Poniatowskiego, za zgodą rosyjskiego posła 

nadzwyczajnego i ministra pełnomocnego Ottona Magnusa von 

Stackelberga. Powstała formalnie na mocy uchwały Sejmu z 14 

października 1773. Pierwotny skład Komisji liczył 8 osób: 4 

senatorów i 4 posłów. Jednymi z osób powiązanych z 

początkami tej organizacji byli: Adam Kazimierz Czartoryski, 

Andrzej  Zamoyski, Michał Poniatowski. Dzięki Komisji w 1780 

roku język polski stał się osobnym przedmiotem.  

 

Największymi dokonaniami Komisji było:  

● stworzenie od podstaw systemu szkół średnich, dokonanie 

zmian w szkolnictwie; 

● opracowanie nowych programów nauczania w duchu 

umiarkowanego oświecenia; 

● utworzenie seminariów skierowanych dla nauczycieli 



● publikacja nowatorskich podręczników szkolnych – w 

sumie wydano 30 podręczników, z czego 17 publikacji miało 

charakter podręczników, 6 książek pomocniczych, takich jak 

słowniki, wypisy oraz tablice logarytmiczne. Część z nich 

wydane po raz pierwszy stworzyło polską terminologię naukową 

takich dziedzin jak fizyka, matematyka, chemia, logika, 

gramatyka; 

● dokonywana reformacji szkolnictwa; 

● utworzenie Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych; 

● wprowadzenie m.in. historii naturalnej; 

● wprowadzenie elementów wychowania fizycznego; 

● zaczęto nauczać w języku polskim – nauka w języku 

łacińskim była zakazana; 

Komisja przestała działać po III rozbiorze. 

 

                                                              Michał  Ficek, kl. 7a 

 

 

  



2. Trzymaj formę - Cała prawda o coli i chipsach. 

 

COCA COLA I CHIPSY     

Dużo ludzi uwielbia pić colę, jeść chipsy. Mało kto tak naprawdę 

nie zna skład tych produktów. Coca Cola powoduje niedobory 

wapnia w organizmie, jak każdy napój gazowany jest przyczyną 

nadkwasoty żołądka. W jednej puszce cola ma aż 35 gramów 

cukru (czyli 7 łyżeczek cukru).  

           Niebezpieczne składniki napojów gazowanych 

Zapewne wszyscy wiedzą, że napoje gazowane nie są zdrowe  

i niebezpieczne składniki dodawane do nich powodują liczne 

skutki uboczne oraz fatalnie wpływają na nasz organizm. 

Jednak przychody ze sprzedaży napojów bezalkoholowych  

z roku na rok wzrastają. Do napojów bezalkoholowych 

zaliczamy napoje gazowane, soki i nektary, wodę czy napoje 

energetyzujące. Co ciekawe w roku 2015 aż 40% sprzedaży 

wszystkich napojów bezalkoholowych stanowiły napoje 

gazowane, a woda tylko 23%. Niebezpieczne składniki  

w napojach gazowanych powinny skutecznie odstraszać ludzi  

od popijania tego typu napojów. Jednak tak nie jest, ponieważ 

wielu ludzi nie zdaje sobie sprawy z tego, jakie konsekwencje 

dla ich zdrowia ma częste sięganie po napoje gazowane. 

• CUKIER 

Nadmiar cukru powoduje depresję, senność, zawroty głowy, 

zmęczenie, a także negatywnie wpływa na funkcjonowanie 



mózgu. Cukier powoduje kłopoty z pamięcią i koncentracją oraz 

sprawia, że nasz mózg szybciej się starzeje. Ponadto cukier 

karmi komórki nowotworowe, osłabia działanie układu 

odpornościowego, okrada organizm z minerałów, witamin i źle 

wpływa na wzrok. Cukier i napoje gazowane powodują 

próchnicę i osłabiają zęby. Cukier prowadzi do wielu chorób  

i jest nie tylko zbędny w codziennej diecie, ale również bardzo 

szkodzi. 

• SZTUCZNE SŁODZIKI 

Do napojów gazowanych dodawane są również sztuczne słodziki 

takie jak aspartam (E951). Aspartam jest 160-200 razy słodszy 

od cukru, a dodatkowo wzmacnia smak produktów. Aspartam 

powoduje w organizmie człowieka rożne reakcje, np. obniżenie 

nastroju, depresje, bóle głowy czy frustracje. Ponadto 

niezależne badania wykazały, że może on wywoływać szereg 

chorób i schorzeń. Do najgroźniejszych należą nowotwory 

mózgu. 

• KWAS FOSFOROWY 

Jest on używany jako regulator kwasowości i konserwant. 

Nadaje orzeźwiający smak. Kwas fosforowy wypłukuje  

z organizmu wapń, magnez i cynk. Wapń jest budulcem 

naszych zębów i kości. Jest niezbędny do zachowania zdrowych 

zębów. Mała zawartość wapnia w organizmie sprzyja 

osteoporozie oraz niszczy szkliwo i powoduje choroby dziąseł  

i przyzębia. 

INNE SKUTKI PICIA NAPOJÓW GAZOWANYCH: 

- wzrost nadpobudliwości u dzieci i ADHD 

- zwiększone ryzyko chorób nowotworowych 

- udowodniono, że picie napojów słodzonych powoduje cukrzycę 

- częste picie napojów gazowanych zwiększa ryzyko udaru 

mózgu aż o 83% 



- picie słodkich napojów powoduje otyłość 

- już dwie puszki tego napoju tygodniowo podwaja ryzyko 

zachorowania na raka trzustki 

- picie napojów uszkadza wątrobę, jej praca jest zaburzona 

- już dwie puszki słodkiego napoju tygodniowo powoduje wzrost 

agresji u młodych osób 

- kobiety, które są w ciąży i sięgają po takie napoje są 

narażone na poronienia i przedwczesny poród, a chemikalia 

znajdujące się w napojach źle wpływają na rozwijające się 

dziecko 

Te same sztuczne barwniki i sztuczne aromaty znajdziemy  

w chemii gospodarczej, np. w płynie do mycia naczyń, płynach 

do podłóg czy kostce toaletowej. W niektórych państwach  

te barwniki i aromaty zostały zakazane i nie można ich dodawać 

do produktów spożywczych. 

Chipsy mają dużo tanich produktów. Przykładowy skład 

Laysów:  

ziemniaki, oleje roślinne (kukurydziany, słonecznikowy, 

rzepakowy w zmiennych proporcjach), preparat aromatyzujący 

[sól, fruktoza, śmietana w proszku z mleka, aromaty (zawierają 

mleko, soję i pszenicę), cukier, serwatka w proszku z mleka, 

wzmacniacze smaku (glutaminian monosodowy, guanylan 

disodowy, inozynian disodowy), przyprawy, kwas (kwas 

cytrynowy), hydrolizowane białka roślinne, barwnik (ekstrakt  

z papryki)] 

      Michał Ficek, kl. 7a  



3. Ciekawostki – Najdziwniejsze święta  “Noche de 

rábanos”. 

 

 

 

Noche de rábanos to święto dosłownie nazywanie nocą 

rzodkiewek obchodzone 23 grudnia na głównym placu 

(Zócalo) miasta Oaxaca w Meksyku. Łączy elementy 

folklorystyczno-artystyczne z agrokulturowymi, przez co jest 

jednym z najbardziej unikatowych i ciekawych festiwali na 

świecie. 

To wydarzenie trwa zaledwie parę godzin ze względów na to, 

że rzodkiewka ma krótką żywotność, Najczęściej 

wykonywanymi rzeźbami są zwierzęta, rośliny, elementy 

architektury, postacie ludzkie oraz ułożone przez autora 

scenki. 

Historia „Noche de rábanos” sięga XVI wieku, gdy Hiszpanie 

przywieźli rzodkiewki do Ameryki Łacińskiej. Legenda mówi, 

że dwóch braci zakonnych – dominikanów – namówiło 

tubylczą ludność do uprawy tego warzywa na terenach 

nawadnianych przez rzekę Atoyac. Gdy otrzymano plony, 

jeden z mnichów zasugerował farmerom, aby wydrążyli 

kształty w rzodkiewkach, co miało zachęcić ludzi do kupna 

produktu na wiejskim targu, który odbywał się 23 grudnia. 



W czasach współczesnych to biało-purpurowe warzywo jest 

zbierane w połowie grudnia, a następnie dostarczane 

artystom, którzy w zaledwie kilka dni rzeźbią przepiękne 

figury. Rzodkiewki mają różne rozmiary i kształty – od 

małych i okrągłych po mierzące nawet 50 cm długości 

olbrzymy! Niestety, te największe są mocno przetworzone  

i nawożone specjalnymi odżywkami, dlatego nie nadają się 

do spożycia. 

 

     

 

Podczas festiwalu wszyscy wystawcy uczestniczą w konkursie 

na najpiękniejszą rzeźbę, a nagrodą jest 13 000 pesos (około 

1300 dolarów). 

 

                                                         Łukasz Habaj, kl. 7a 

  



4. Historia Chełmca. 

 

 

Historia Chełmca zaczyna się w 1257 roku, kiedy Bolesław V 

Wstydliwy oddał tą wieś swojej żonie Kindze. Ona po utracie 

męża, w roku 1280 ufundowała starosądecki klasztor Klarysek, 

ofiarowując na jego utrzymanie wszystkie swoje folwarki  

na Sądecczyźnie. 

Chełmiec znalazł się pod władzą austriacką w wyniku I rozbioru 

Polski, który miał miejsce w 1772 roku. Przez sprowadzonych 

osadników niemieckich w XIX wieku część Chełmca została 

skolonizowana oraz podzielona na część polską i niemiecką.  

Po likwidacji zakonu starosądeckiego w roku 1782 Chełmiec 

przeszedł w ręce rodziny Wittingów, gdzie pozostał do 1945 

roku. 

W czasie II wojny światowej w Chełmcu egzystował obóz pracy 

przymusowej. Po okresie wojny Chełmiec został siedzibą gminy. 

Był również miejscowością administracyjną należącą  

do województwa nowosądeckiego, w latach 1975-1998.   

5 września 2016 roku, na XXI sesji Rady Gminy, radni 

optymistycznie odnieśli się do nadania miejscowości Chełmiec 

statusu miasta. Po czasie dnia 24 lipca 2017 roku ustalono,  

że Chełmiec uzyska status miasta z dniem 1 stycznia 2018 roku 

po czym datę ta przesunięto na 1 stycznia 2019 roku  

a następnie na 1 stycznia 2020 roku, by ostatecznie pod koniec 

2019 roku zrezygnować z nadawania miejscowości praw 

miejskich. Takim sposobem Chełmiec został wsią a nie 

miastem.  

Magdalena Polakiewicz, kl. 7b                                                         



5. Kącik twórczy - Hanna Cetnarowska wiersz 

pt. "Najmniejsze szczęście" 

 

“Najmniejsze szczęście” 

 

Zatrzymaj się na chwilę 

Pozwalając chodnym powiewom wiatru omotać twe 

spragnione serce 

Zapomnij o troskach i lękach 

 

Zależy to wyłącznie od ciebie 

Czy wpuścisz do swojego serca 

Odłamki tego najmniejszego 

Szczęścia. 

 

Spójrz, co widzisz przed sobą 

Bezkresny horyzont 

Nieskończona połać marzeń. 

 

Trochę wyżej niebo. 

Zaróżowione obłoki i słońce w kolorze bursztynu 

 



 

Białe gołębie odlatujące na południe      

Ostatnie wrony 

Odlatują, tam gdzie Eden 

Jasny jest promyk wiosennego słońca na nocnym niebie 

 

Krystaliczny posmak wody z górskiego strumienia 

Migoczące gwiazdy 

Księżyc w nowiu lśniący nad jeziorem 

 

Barwne łąki kwiatów 

Delikatne róże o płatkach jak aksamit 

Spojrzenie karmelowych oczu szczenięcia 

 

Spieniona fala odbijająca się o nadmorski klif 

Aromat delikatnej kawy 

Zatopienie się w lekturze 

 

To twój wybór 

Oczekiwać na próżno na szczęśliwe zrządzenie losu lub 

Zacząć cieszyć się tymi najdrobniejszymi rzeczami 

                                                        

Cetnarowska Hanna, kl. 7a 


