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Witamy wiosennie, wesoło,  

Śpiew ptaków słychać wokoło, 

Szum wiatru, pączki na drzewach, 

Natura wiruje w tych śpiewach. 

Lecz, co to, kto śpiew przerywa ? 

To nauczyciel chyba ...   

Klasówka, testy, zadanie,   

A w domu porządne lanie ! 

Lecz  jednak wiosna nadchodzi,  

więc mnie to nic nie obchodzi.  

POETA  

 

Więc witamy po raz kolejny 

naszych stałych czytelników. 

Co nowego ? Horoskop, Londyn 

w pigułce część pierwsza, 

walentynkowe wspomnienia,  

ciekawostki o zwierzętach, a 

zresztą sami poczytajcie. 

 

 

 

 

 

 

Ogromne zaskoczenie – piękny 

artykuł Weroniki Kiewisz o 

lasach deszczowych i ich 

mieszkańcach. 

 

Czekam na następne wiersze, 

wspomnienia, myśli 

nieuczesane, osiągnięcia, 

wzloty i upadki. Piszcie na 

adres puls17@onet.pl

mailto:puls17@onet.pl


 

                              

HOROSKOP NA WIOSNĘ 2012 

 

BARAN  (21.03 – 19.04)  

Będziesz w tym roku bardzo pracowity, będziesz miał lepsze oceny. Staraj się 

wkuwać jak najęty, a będziesz bardzo mądrym człowiekiem. W tym roku zakochasz 

się  i będziesz z tego szczęśliwy. 

 

BYK (20.04 – 22.05) 

Pierwsza połowa tego roku będzie niezwykle  udana. Twoje postanowienia 

noworoczne, spełnią się, a rodzice podwyższą Ci kieszonkowe. W tym roku łatwo 

będzie Ci się nauczyć obcych języków.  

 

BLIŹNIĘTA (23.05 – 21.06)  

Poznasz wielu nowych ludzi, mogą być czasami dla ciebie nie mili, a niektórzy będą 

może jedynymi z najlepszych przyjaciół. Będziesz osłabiony więc musisz jeść 

codziennie śniadanie. 

 

RAK (22. – 22.07) 

Dbaj o swoje zdrowie, ubieraj się na cebulkę. W tym roku możesz złapać bardzo 

dużo chorób. Uważaj na siebie, zwłaszcza, że wiosna zwita do twojego serca... i 

głowy. 

 

LEW (23.08-21.09) 

Ten rok będzie dla ciebie bardzo muzyczny. Może twoje HOBBY  przyda się do 

życia codziennego . Z muzyki będziesz miał wspaniałe oceny. 

 

PANNA (24.08-22.09)  

Będziesz nie zbyt miły dla przyjacioł. Jednym słowem druga połowa roku nie 

spodoba ci się . Zacznij studiować książki psychologiczne i zmień zachowanie bo 

zostaniesz sam a w najlepszym wypadku bedziesz uważany za dziwaka. 



 

                              

WAGA (23.09-22.10) 

Odkryjesz swoją wytrwałość, otoczenie będzie od ciebie dużo wymagać. Uważaj na 

psy bo, w tym roku mogą się  do siebie często przyczepiać.   

 

SKORPION (32.10-21.11) 

Przyjaciele będą cię adorować zaczną chodzić koło ciebie, nauczyciele również będą 

chcieli ci dać lepsze oceny. A tobie łatwo przyjdzie wszystko za co się weźmiesz, 

więc nie marnuj szansy ! 

 

KOZIOROŻEC (22.12-19.01) 

Będziesz zaskoczy zmianą w twojej rodzinie zagraj w TOTKA i koniecznie idź do 

dentysty. Ważne wydarzenie w szkole zmieni twoja naukę w przyjemność ... 

 

WODNIK (20.01-18.02) 

Staniesz się grzeczniejszy, twoje zachowanie zmieni się bardzo. Nauczyciele będą 

cie chwalić, a rodzice będą  z ciebie zadowoleni. 

 

STRZELEC(23.11-22.12) 

Pomożesz swoim bliskim, w tym roku częściej będziesz jadał owoce i warzywa. 

Polubisz wycieczki, spacery. Ten rok będzie dla ciebie udany.  

 

RYBY(19.02-20.03) 

Pogorszysz się w nauce a nauczyciele zaczną cię więcej pytać. Dobre oceny zmienią 

się w 1 i 2. Szczerze: módl się o tornado.   

Horoskop przygotowała : Wróżka 

Pietruszka 
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Was, Lamparcie, Orangutanie i Szympansie. Cieszę się, że udało nam 

się spotkać. Jestem reporterką polskiej gazetki szkolnej Puls 

Siedemnastki.  

Lampart: Witaj, ale wiedz, że nie jestem zachwycony Twoją 

obecnością w naszym domu. Twój gatunek nie kojarzy się tu dobrze. 

Szympans: Dlaczego jesteś taki niegościnny? Bardzo cieszymy się z 

Twojej wizyty. Wybacz Lampartowi jego zachowanie, jest trochę 

przewrażliwiony, jeśli chodzi o człowieka. 

Orangutan: Tak, Lampart boi się ludzi. Ma traumatyczne* przeżycia z 

dzieciństwa. Aaa, gdzie moje maniery! Witam Cię w 

imieniu wszystkich orangutanów. 

PS: Jakie wspomnienia Lamparta macie na myśli? 

   

L: Nie Twoja sprawa.       

  

Sz: Nie przejmuj się niegościnnością Kiciusia (Szympans mówi 

szeptem). Ah, on niezbyt lubi Twój gatunek ponieważ, kiedy był 

młody, przybyli ludzie i zaczęli wycinać drzewa. Na nich Lampart żył z 

krewnymi. Jego przerażona rodzina uciekła, przez przypadek bez niego 

i już nigdy więcej jej nie zobaczył. Od tej pory nienawidzi człowieka. 



 

                              

PS: To rzeczywiście smutna opowieść. Lamparcie, rozumiem, że po 

tych wydarzeniach możesz czuć niechęć do nas, lecz nie wszyscy ludzie 

są tacy! Niektórzy chronią Was jak tylko mogą! Ja przybyłam tu po to, 

by uświadomić innym problem wycinania Waszych domów!  

L: Naprawdę?! Słyszałem, że Ci, co wyrządzili  mi 

krzywdę, przybyli na zlecenie firmy Nestle! Wiem 

jeszcze, że tacy dobrzy ludzie, o których mówiłaś, zrobili 

o to awanturę, lecz niewiele wskórali. Nestle nadal 

kupuje olej palmowy od  firmy Sinar Mas, która wycina 

nasze lasy, by zdobyć ten składnik! (Lampart mówi 

podniesionym, pełnym wyrzutu głosem, w jego oczach pojawiają się 

łzy) 

PS: Nie płacz, Lamparcie, postaramy się zrobić co w naszej mocy, by 

już was nie krzywdzono.         

O: Ale tu nie chodzi tylko o nasze dobro! Lasy deszczowe to „płuca” 

Ziemi! Wytwarzają bardzo wiele tlenu i to właśnie w nich znajduje się 

najbogatsza Fauna i Flora Ziemi! Są to najbardziej mokre tereny na 

świecie! W ciągu roku pada tu aż 2000 mm deszczu, a w Polsce 

jedynie 700! Znane są więc z dużej wilgotności. Występują w 

Amazonii, Azji Północno- Wschodniej,  Australii i Oceanii...  

PS: Przepraszam, że przerywam, ale organizacja WWF zajmuje się 

ochroną orangutanów na wyspie 

Borneo. Gdzie się ona znajduje? 

Sz: Borneo znajduje się właśnie w 

Azji Północno- Wschodniej! 

O: Rosną tu największe drzewa 

świata, które osiągają nawet 50 

m! Smutne jest to, że żyją tu głównie ubodzy ludzie, którzy sprzedają 

drewno z naszych bezcennych drzew, by wyżywić rodzinę. 



 

                              

PS: To przykre. Trzeba przekonać bogaczy, by nie kupowali od nich 

drewna, lecz dali im uczciwą pracę! Na zakończenie opowiedzcie 

proszę, o swoich gatunkach. 

L: Jestem kotowatym, czwartym co do wielkości. Lamparty mają 

niezwykle długi ogon, bo mierzący aż 110 cm, przy długości ciała 100-

150cm! Samice mojego gatunku są mniejsze od samców. Zwykle 

jesteśmy żółto-brązowi w czarne cętki. Czasem, z powodu mutacji 

genetycznych, pojawiają się czarne lamparty. Na wolności żyjemy do 

12 lat. 

O: Orangutan jest małpą człekokształtną. Z języka malajskiego 

wywodzi się jego nazwa, która oznacza leśnego człowieka. Żyje w 

lasach deszczowych. Orangutany mają długie ręce, 

które z rozstawionymi ramionami sięgają 225 cm! 

Samce są dwukrotnie większe od samic. Dorosły 

orangutan osiąga 180 cm wzrostu, a waży 120 kg. 

Dożywa do 40 lat na wolności. Żywi się głównie 

roślinami.                  

Sz: Jestem małpą człekokształtną. Mój gatunek jest 

niewiele niższy od orangutanów- mierzymy 170 cm, 

ale ważymy do 70 kg. Żyjemy ok. 50 lat. Nasze samice są też od nas 

mniejsze. Na ziemi spędzamy 20-50% życia! Jako jedyne małpy 

naczelne nie tylko jesteśmy roślinożerni, lecz także polujemy! 

PS: Bardzo dziękuję za przekazanie tych cennych informacji! Obiecuję, 

że zrobię wraz z moimi 

znajomymi co w mojej 

mocy, by zaprzestano 

wycinaniu lasów 

deszczowych!   

L, O, Sz: Nie ma za co! Pozdrów od nas polskich uczniów! 

PS: Dziękuję za wywiad. 



 

                              

Zapraszam też do wejścia na stronę akcji przeciwko wycinaniu lasów 

deszczowych: http://www.greenpeace.pl/kitkat/ 

 

 

*-trauma( przymiotnik: traumatyczne)-trwała zmiana w psychice 

spowodowana gwałtownym, przykrym przeżyciem 

                 

              

    Kotołaczka, kl.5a 



 

                              

DZIEŃ  ŚWIĘTEGO PATRYKA 

1.  Dopasuj słowa do obrazków i znajdź  je w wykreślance. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wstaw brakujące wyrazy 

 



 

                              

DLACZEGO  PATRYK   MA   SWÓJ  DZIEŃ ? 

Dzień Świętego Patryka, przypadający 17 

marca, jest świętem narodowym Irlandii. 

Święty Patryk żył na przełomie IV i V wieku 

(389-461), pochodził z Brytanii, 

prawdopodobnie krainy nazywanej Cumbria, 

niektórzy historycy twierdza, że mieszkał być 

może w Walii...pewne jest, że nie był 

mieszkańcem Irlandii. W wieku 16 lat został 

porwany przez piratów i przewieziony jako 

niewolnik do Irlandii. Tam też jako pasterz 

owiec miał wiele czasu na rozmowy z Bogiem, to właśnie wtedy zdecydował się 

poświęcić krzewieniu nauki Chrystusa. Dzięki boskiej pomocy, jak głoszą 

później napisane relacje, Patryk zbiegł z niewoli i powrócił do Brytanii. 

Przebywając już w rodzinnym domu miał proroczy sen, w którym Bóg nakazał 

mu powrót do Irlandii i chrystianizację tego, wówczas pogańskiego, kraju. 

Patryk został duchownym, a w 432 r. przyjął święcenia biskupie. Wkrótce 

wyruszył w swoją powtórną podróż do Irlandii tym razem jego celem było 

niesienie nauki o Bogu Z Patrykiem związana jest również legenda mówiąca o 

tym, iż wygnał z Irlandii wszystkie węże. Wydarzenie to miało oczywiście 

swoje odniesienie do Biblii, gdyż w ten sposób miał Patryk wygnać zło z 

Irlandii, które po dziś dzień w chrześcijaństwie przedstawiane jest pod 

postacią węża. 



 

                              

Wreszcie to właśnie ze św. Patrykiem 

związana jest koniczynka, drugi obok 

harfy, symbol Irlandii. Za pomocą 

koniczynki św. Patryk tłumaczył 

pogańskim Irlandczykom na czym polega 

dogmat o jednym Bogu występującym w 

trzech postaciach (Trójcy Świętej).  

Ze Św. Patrykiem wiąże się również 

tradycja picia whiskey w dzień patrona 

tj. 17 marca. Otóż Patryk nastraszył 

szynkarkę, która nie dolewała pełnej miarki 

trunku, iż pojawią się w jej karczmie potwory, 

karczmarka wystraszona, od tego czasu 

solidnie napełniała szklanice. Od tej chwili 17 

marca pije się szklaneczkę whiskey zwaną 

"dzbanem Patryka". 

Zmarł dnia 17 marca 461 r. po wielu latach 

chrystianizacji Irlandii.  

 A CZY WY ZNACIE JAKIEGOS PATRYKA , KTÓRY MOŻE ZOSTAC 

ŚWIĘTYM ? 

 

 

 

 



 

                              

CZY  ZNASZ JAKIEGOŚ LEPRICONA ? 

Leprechaun (czytaj leprikon) jest chyba najbardziej znanym 

skrzatem irlandzkim. Leprikony są bardzo trudne do oswojenia, 

charakter mają bardzo ciężki wręcz nawet wojowniczy, a 

zwłaszcza łatwo wpadają w złość.  

 Leprikon wygląda jak łachmaniarz. Buty ma stare i zniszczone 

a na dodatek nie do pary. Jego surdut i spodnie, oczywiście 

koloru zielonego, pełne są łat a w dodatku są 

zupełnie niemodne. Leprikony mają duże, 

okrągłe głowy, najczęściej noszą na nich zielone 

kapelusiki z koniczynką. Świdrujące, małe 

zielone oczy są ich cechą charakterystyczną. 

Włosy mają rozczochrane oczywiście 

płomiennie rude. Noszą bokobrody lub brody 

co podkreśla ich zacny wiek, którego tak 

naprawdę nikt nie zna. Policzki i nos mają 

czerwone, no i jak większość skrzatów na świecie mają duże 

odstające uszy. Ich ulubionym kolorem jest zielony, nie 

przywiązują większej wagi do swojego wyglądu, a zwłaszcza do 

ubioru, gdyż uważają ze jest to zbyteczny wydatek.  

Pieniądze właśnie są ich słabym punktem. Leprikony są 

niesamowitymi sknerami. a swój majątek trzymają w wielkim 

metalowym garncu, który stanowi ich najcenniejszy skarb. 

Skarb Leprikona stał się legendarny wśród zwykłych 

śmiertelników i wielu próbowało go zdobyć.  



 

                              

Leprikony prowadza dość prosty tryb życia z przyjemnością 

oddają się różnym uciechom. Nie stronią 

od dobrego piwa, fajki czy tabaki.  

Wielokrotnie Leprikony dążąc do 

bogactwa dopuszczały się kradzieży. 

Kradły zwłaszcza konie, a ostatnio 

przerzuciły się na samochody, 

ba nawet niektórzy twierdzą, że powstają gangi Leprikonów  

Ważnym elementem legend związanych z Leprikonami jest 

sprawa trzech życzeń, które Leprikon spełnia o ile zostanie 

złapany przez zwykłego śmiertelnika. Oczywiście Leprikony za 

wszelką cene zawsze chcą się wyrwać, najczęściej kłamią jak 

najęte, opowiadają niesamowite historie i chcą za wszelką cenę 

ogłupić człowieka.  

Czym na co dzień zajmują się Leprikony? Ano jest z nimi różnie 

niektóre jak już wspomnieliśmy zeszły na złą drogę , ale inne 

prowadzą małe sklepiki lub warsztaty zwłaszcza krawieckie lub 

szewskie (chociaż sami ubierają się fatalnie !) co ciekawe to 

właśnie do nich ciągnie zamożna klientela i wydaje u nich 

krocie. Inni pracują w przemyśle, zwłaszcza tym, który jest im 

bliski: zakłady tytoniowe, browary...Niektórzy wreszcie pracują 

w bankach. 



 

                              

IRELAND  
capital city 

language 

official symbol 

symbol 

patron 

national day 

food 

sport 

people 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dublin 

English, Irish 

harp 

Shamrock 

St. Patric 

17th March 

Guiness 

hurling 

Oscar Wilde 

James Joyce 



 

                              

WALENTYNKI 

 

Walentynki to co roczne świeto zakochanych 

przypadające 14lutego. Nazwa pochodzi od św. 

Walentego, którego wspomnienie liturgiczne w kościele 

katolickim obchodzone jest też tego dnia . Obchodzone 

są w południowej i zachodniej Europie od średniowiecza. Do Polski obchody walentynkowe trafiły w 

latach 90. XX wieku z kultury francuskiej. Święto to konkuruje o miano tzw.  święta zakochanych 

z rodzinnym świętem słowiańskim zwanym potocznie Nocą Kupały lub Sobutką, obchodzonym w 

nocy z dnia 21 na 22 czerwca. Stałym niemalże elementem Walentynek jest wzajemne wręczanie 

sobie walentynkowych ozdobnych karteczek. Czerwone najczęściej w kształcie serca, opatrzone 

walentynkowym wierszykiem, a często i miłosnym wyznaniem. Ze świętem łączy się również 

zwyczaj obdarowania partnera walentynkowymi upominkami w postaci kwiatów, słodyczy, 

pluszowych maskotek jak również bardziej osobistych elementów garderoby. 

 

                                

                                                                                                   

 Justyna Dąbrowska Kl.5b



 

                              

Kocham w różnych językach : 

 

I love you – Anglia 

Ek het jou limf – Afryka  

Te dua – Albania  

Ana behibak (ek) – Arabia  

Ya tabe kahayo – Białoruś 

Obicham te – Bułgaria  

Soro lahn nhee ah – kambodza  

ngo  oiy ney  a – Chiny  

testimo – Katalonia  

Ne mohotatse – Czejenów  

Ti tengu caru – Korsyka  

Volim te – Chorwacja  

Miluji te – Czechy  

Jeg Elsker dig – Dania  

Jk hou van jou – Holandia  

Ma armastan  sind – Estonia  

A fgreki – Etopia  

Mahal kita – Filipiny  

Mina rakastan sjnua – Finlandia  

Je t aime , j t Dore – Francja  

Ta gra agam ort – Gaelicki  

Mikvarhar – Georgańskim 

Jch Liebe  dich – Niemcy  

S agapo – Grecja  

Aloha wau ia oi  -  Hawaje  



 

                              

Ani ohev otah – Hebrajski 

Hum tumhe pyar karate hae – Hinduski 

kuv  hlub Koj – Hmong  

Nu umi unangwa  ta – Hopi  

Szeretlek – Węgry  

Eg elska tig – Islandia  

Pallangga ko ikaw  

Say a cinta padamu – Indonezja  

Taim i ngra let – Irlandia  

Ti amo – Włochy  

Aishiteru – Japonia 

tu magel mogą cho – Konga  

arng heyo – Korea  

te amo –Łacina 

Es tevi miilu – Łotwa  

Bahibak – Liban 

Tave myliu – Litwa  

wo aini – Chiny  

jeg elsker deg-  Norwegia 

Eu te amo – Portugalia 

Te ubsk – Rumunia  

Ya Teby liubliu – Rosja  

Lu bim ta – Słowacja  

  

Przygotowała  Natalia Popielas ,klasa 5b 



 

                              

KLASA 6B WRAZ Z P.ANNĄ GRUSZCZYŃSKĄ PREZENTUJĄ: 

MINI PRZEWODNIK 

PO LONDYNIE 

 
 

 

 

 

 

 



 

                              

LONDYN 
 

 

 

Stolica Wielkiej Brytanii i Anglii. Położony nad rzeką Tamizą jest 3 największym 

miastem Europy (po Moskwie i Stambule, przed Paryżem), największym w Unii 

Europejskiej, a także jednym z największych miast świata zarówno w skali samego 

miasta jak i aglomeracji.  Liczba mieszkańców Londynu (w granicach tzw. Greater 

London) wynosi ok. 7,6 mln (2007) na obszarze 1 607 km²; cała zaś aglomeracja 

londyńska, łącznie ze wszystkimi przyległymi miastami liczy ok. 20 mln mieszkańców 

(obszar tzw.megalopolis). Około 20% mieszkańców pochodzi 

z Azji, Afryki i Karaibów. Współczesny Londyn jest największym centrum finansowym 

świata (od 2006 przed Nowym Jorkiem). Tutaj dokonuje się 30% światowego 

obrotu walutami i 40% światowego obrotu Euroobligacjami. W Londynie usytuowanych 

jest kilkaset banków, największa giełda w Europie (trzecia na świecie), liczne 

towarzystwa ubezpieczeniowe i inwestycyjne. Londyn jest także ogromnym 

ośrodkiem medialnym. 

Miasto, pełne zabytków i muzeów, przyciąga rocznie ok. 30 mln turystów. 

Założony został przez Rzymian w ok. 70-80 r.n.e. Znany był wtedy jako Londinium. 

W roku 313 założone zostało tu biskupstwo, a na początku VII w. stał się stolicą 

królestwa Essexu. W 1666 wybuchł wielki pożar. W 1908 roku odbyły się tam Letnie 

Igrzyska Olimpijskie. W trakcie wojny został bardzo zniszczony, ale szybko 

odbudowany. 

Dzisiejszy Londyn jest wielkim, ale bardzo zanieczyszczonym miastem.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Moskwa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stambu%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pary%C5%BC
http://pl.wikipedia.org/wiki/Aglomeracja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Liczba_ludno%C5%9Bci
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_Londyn
http://pl.wikipedia.org/wiki/Wielki_Londyn
http://pl.wikipedia.org/wiki/Megalopolis
http://pl.wikipedia.org/wiki/Azja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Afryka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Karaiby
http://pl.wikipedia.org/wiki/Nowy_Jork
http://pl.wikipedia.org/wiki/Waluta
http://pl.wikipedia.org/wiki/Euroobligacja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bank
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Oto, co ciekawego możemy tam zobaczyć: 

PAŁAC 

BUCKINGHAM 
jest oficjalną rezydencją brytyjskich monarchów i jednocześnie największym na świecie 

pałacem królewskim wciąż pełniącym swą pierwotną funkcję. Oficjalna londyńska 

rezydencja królowej. Na placu przed pałacem od 1913 roku stoi pomnik królowej Wiktorii, 

która spogląda na Buckingham i pilnuje, czy zmiana warty nadal odbywa się według 

ceremoniału z 1911r. Sprawdzają to także liczni turyści, którzy od maja do lipca mogą 

codzienne (o godz. 11:30)obserwować uroczystą zmianę warty przed pałacem. Budynek 

został wybudowany w 1703 jako rezydencja miejska Księcia Buckingham. W roku 1761 król 

Wielkiej Brytanii Jerzy III wszedł w posiadanie pałacu, który przekształcono w jego 

rezydencję prywatną. Dla Brytyjczyków pałac stanowi symbol Wielkiej Brytanii. Sztandar 

królewski wisi na pełnej wysokości, gdy monarcha rezyduje w Pałacu, a gdy wyjeżdża - jest 

zdejmowany.  

 Po śmierci Diany Elżbieta II wprowadziła nowy zwyczaj, odstępstwo od dotychczasowego 

protokołu: gdy opuściła pałac, by udać się na pogrzeb Diany, Sztandar Królewski zdjęto 

(zgodnie z protokołem), a na jego miejsce (to nowość) podniesiono flagę brytyjską, Union 

Jack, i spuszczono do połowy masztu. W lipcu Elżbieta II organizuje w pałacowych 

/wiki/1913
/wiki/1703
/wiki/1761


 

                              

ogrodach garden party. Na uroczystych bankietach,  lunchach, kolacjach i przyjęciach 

rocznie bywa w pałacu ponad 50.000 oficjalnych gości. By poczuć wyjątkowy blask 

monarchii, warto przyjechać tu w sierpniu lub we wrześniu, wtedy królowa wyjeżdża do 

Szkocji, a 

reprezentacyjne sale pałacu są udostępniane dla zwiedzających. Jeszcze do niedawna do 

Pałacu Buckingham, londyńskiej rezydencji królowej , nie miał wstępu  

nikt postronny. Dziś wystarczy kupić bilet za około 20 funtów, aby zobaczyć 20 z ponad 

600 pałacowych komnat. 

Od kwietnia do lipca codziennie o 11.30 przed pałacem odbywa się uroczysta zmiana warty 

: 

 

 

Żołnierze w czarnych, wielkich czapach i 

czerwonych mundurach przy dźwiękach muzyki 

zmieniają się na warcie przed pałacem królowej. 

Będąc w Londynie warto zobaczyć to wydarzenie, 

ponieważ wszystko odbywa się bardzo równo i 

uroczyście. 

  Pałac Buckingham ma 660 pokoi, w tym wiele takich, w których Elżbieta II jeszcze nigdy 

nie była. Jest tu 19 sal reprezentacyjnych (tronowa, balowa, galeria), 52 sypialnie (dla 

rodziny królewskiej i jej gości), 188 sypialni pałacowej obsługi, 92 gabinety i 78 łazienek. 

Oto zdjęcia niektórych pokoi: 

 



 

                              

 

Pałac Buckingham, wraz z całym królewskim ceremoniałem, którego oprawę stanowi, 

uchodzi za symbol brytyjskiej monarchii. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                              

Pałac Westminster  
    Budynek Houses of Parliament, znany także jako Pałac Westminsterski, stoi na miejscu  

XI-wiecznego pałacu Edwarda Wyznawcy. W 1547 roku rezydencja królewska została 

przeniesiona do Pałacu Whitehall, lecz lordowie wciąż spotykali się w Westminsterze, co 

ostatecznie uczyniło go siedzibą angielskiego parlamentu.                                                                                                        

    Budynek od XVI wieku odgrywał ogromną rolę w życiu 

politycznym i administracyjnym. To tutaj m.in. w 1653 

roku zaprzysiężony został Lord Obrońca Oliver 

Cromwell, co dało początek jedynemu w historii Anglii 

okresowi rządów republikańskich. To tutaj też Guy 

Fawkes 5 listopada 1605 roku próbował dokonać 

zamachu terrorystycznego polegającego na 

wysadzeniu w powietrze całego Pałacu 

Westminsterskiego. Tego pierwszego uhonorowano statuą w 

Westminster Hall, tego drugiego powieszono. Z przewrotnie angielskim 

poczuciem humoru celebruje się dzień spisku corocznymi pokazami 

sztucznych ogni…  

"Remember, remember, the fifth of November..." 
     Wspaniała neogotycka budowla, jaką możemy podziwiać dzisiaj, 

powstała pomiędzy 1840 a 1888 rokiem. To dzieło architekta Karola 

Barry, który tworząc projekt postawił sobie za cel upodobnienie  

Parlamentu stylistycznie do pobliskiego Opactwa 

Westminsterskiego, tradycyjnego miejsca koronacji 

królów. Dwie charakterystyczne wieże to Big Ben  

i Wieża Victorii, na którą w czasie obrad Parlamentu 

wciągana jest flaga narodowa.  

    The Palace of Westminster jest siedzibą parlamentu, 

który składa się z dwóch izb: niższej - House of Comous 

(Izba Gmin) i wyższej - Hous of Lords (Izba Lordów).  

    Nowy Pałac Westminsterski zbudowany został z bloków wapienia 

jorkszyrskiego, który zawiera silną domieszkę magnezytów. Głównym, 

zewnętrznym motywem dekoracyjnym są pinakle i półkolumny. Całość 

wkomponowana została w nadbrzerze Tamizy, na którym są zamknięte tarasy, 

gdzie swoich gości mogą podejmować członkowie obu izb.  

 

 

 



 

                              

Big-Ben 
ZEGAR 

Projekt zegara został wybrany w drodze konkursu. Głównym założeniem konstruktorów 

było dopracowanie precyzyjnego odliczania czasu (do jednej sekundy), który miał być 

skoordynowany z czasem wybijanym w obserwatorium w Greenwich. Dwa razy dziennie 

drogą telegraficzną miano podawać czas do obserwatorium, a tam sprawdzać i wysyłać 

koordynaty. Zegar został osadzony w stalowej ramie o średnicy siedmiu metrów i 

podtrzymywany 312 kawałkami opalizującego szkła.  Wskazówka godzinna mierzy 2,7 m, a 

minutowa 4,2 metra. Rzymskie cyfry mają po 60 cm wysokości. Na każdej tarczy widnieje 

napis Domine salvam fac reginam nostram Victoriam primam (Panie zachowaj naszą 
królową Victorię I). Obecnie zegar jest bardzo precyzyjny choć jego połączenie z 

obserwatorium zostało zniszczone podczas II wojny światowej. 

 

W całej historii zegara zdarzały się jednak 

opóźnienia. Po tym jak w 1949 roku stado ptaków usiadło na 

wskazówce pokazującej minuty, zegar opóźnił się 

o 41 minut. W 1962 roku, w noc sylwestrową Big Ben 

spóźnił się o 10 minut. Przyczyną tego były niezwykle obfite 

opady śniegu. 

 

 



 

                              

 

DZWON 

Dzwon nazwany został od imienia sir Benjamina Halla, głównego komisarza robót w 1858 

roku. Pierwszy dzwon był gotowy w 1856 roku. Ważył szesnaście ton i jako że wieża nie 

była jeszcze gotowa, był testowany na pałacowym dziedzińcu. Na próbach jednak dzwon 

się rozpadł. Z jego kawałków wytopiono nowy w Whitechapel. W 1858 dzwon, ważący 13,5 

tony, o wysokości 2,3 m i średnicy 2,9 m. został przetransportowany i zamontowany na 

wieży. Po raz pierwszy odezwał się 31 maja 1859 roku. Z powodu zamontowania zbyt 

ciężkiego młota po dwóch miesiącach dzwon pękł. Na wieży znajdują się dwa mniejsze 

dzwony słyszalne co kwadrans. 

 

31 maja 2009 roku Big Ben obchodził 150-lecie. 

 

 

 

 

 



 

                              

Katedra 

Westminster 

 
 

 Katedra powstawała w latach 1045-1400. Obie wieże przed wejściem zostały 

wybudowane 400 lat po zakończeniu budowy. Opactwo począwszy od Wilhelma Zdobywcy 

(1066) jest miejscem koronacji królów Anglii. Od XIII wieku opactwo to również miejsce 

pochówku królów i zasłużonych osób. W 1245 generalnej przebudowy dokonał Henry de 

Reins. Została wybudowana w stylu Angielskiego Gotyku. W katedrze znajduje się ponad 

600 płaskorzeźb, oraz mnóstwo grobowców i pomników. Opactwo ma swój sklep z 

pamiątkami, w którym samemu można zrobić przedmioty z mosiądzu. 
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Ślub księcia Williama i Kate Middleton 

 

 



 

                              

 

Downing Street 
 

Jedno z najsławniejszych miejsc w centrum Londynu, położone w pobliżu parlamentu i 

Buckingham Palace. Na tej zamkniętej dla ruchu kołowego i dla turystów uliczce, która 

odchodzi od Whitehall od ponad 200 lat mają swoje rezydencje najważniejsze osobistości 

życia politycznego Wielkiej Brytanii - premier i kanclerz skarbu. Ulica została zbudowana i 

nazwana dla uczczenia Sir George'a Downinga, który był wojskowym i dyplomatą w 

służbie Oliviera Cromwella i króla Karola II. Król w uznaniu zasług obdarował go działką 

gruntu na której znajduje się obecnie ta ulica. Przy Downing Street 10 znajduje się 

rezydencja premiera Wielkiej Brytanii. Obecnie rezyduje tu Gordon Brown. Pod numerem 

11 mieszka kanclerz skarbu, a pod 12. minister pełniący funkcję rzecznika dyscyplinarnego 

rządzącej frakcji w parlamencie. Na tej ulicy znajduje się również Ministerstwo Spraw 

Zagranicznych, Ministerstwo Gospodarki Mieszkaniowej i Samorządów Lokalnych oraz 

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych. 
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Downing Street 10 

 

 

 

Kamieniczka z czasów georgiańskich w której od XVIII wieku od czasów 
Walpole'a znajduje się oficjalna rezydencja brytyjskich premierów. Przed drzwiami 

wejściowymi tego budynku zawsze stoi policjant. Na parterze znajduje się sala gdzie co 

czwartek odbywają się posiedzenia brytyjskiego gabinetu. Są tam także przyjmowani 

oficjalni goście szefa brytyjskiego rządu, a rzecznik rządu brytyjskiego wydaje tam 

oficjalne komunikaty dla mediów. Obecnie mieszka tam premier Gordon Brown. Kiedyś 

mieszkali tam między innymi: Lord Olivier Cromwell i Książe George Wellington. 
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St. Paul’s Cathedral 
Katedra św. Pawła -  jeden z najbardziej znanych 

kościołów anglikańskich w Wielkiej Brytanii i budowla w 

Londynie. Powstała w latach 1675-1710.  Znajduje się w 

samym sercu londyńskiej dzielnicy City of London i pełni 

funkcję głównej świątyni tej dzielnicy.  

Katedra powstała na gruzach rzymskiej świątyni. 

Normańska katedra była większa od obecnej i 

stanowiła największą świątynię ówczesnej 

Europy.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Iglica została zniszczona przez piorun, wnętrze 

zostało splądrowane, a mury były w złym stanie. 

Katedra spłonęła podczas wielkiego pożaru w 

Londynie w 1666r. 

Podjęto decyzję o budowie nowej katedry w stylu klasycyzującego baroku  i rozpoczęto ją 

w roku 1675 pod nadzorem angielskiego architekta, Sir Christopera Wrena. Budowę 

zakończono po 35 latach w roku 1710. 

Katedra świętego Pawła była budowana jako symbol odrodzenia Londynu i cechuje ją 

rozmach i monumentalność. Katedra Świętego Pawła ma około 158 metrów długości i około 

75 metrów szerokości.  

Wewnątrz katedry znajduje się kilka galerii. Największą popularnością cieszy się Stone 

Gallery, z której rozpościera się rozległy widok na zakole Tamizy. Druga galeria - 

Whispering Gallery (Galeria Szeptów) - jest znana ze świetnej akustyki umożliwijącej 

porozumiewanie się szeptem z odległości 30 m. 

 



 

                              

W POWSTANIU  GAZETKI UDZIAŁ  WZIĘLI: 

ANNA KORZENIOWSKA 
NATALIA POPIELAS 

JUSTYNA DĄBROWSKA 
WERONIKA KIEWISZ 
BARTEK BAJOREK,  
ROKSANA BROŻEK,  

KONRAD BUCKI,  
 

MAJA CISZEWSKA,  
BARTEK GROCHOCKI,  

KASIA HABIŃSKA,  
PAULA HAUZER,  

ANETA KOMOROWSKA,  
ADAM KOWALEWSKI,  

KLAUDIA LASKOWSKA,  

 
DOMINIKA MATEUSIAK,  
PAWEŁ MATUSZEWSKI,  
NATALIA MORAWIEC, 

 ADAM MUCHA,  
OLA OMIECIŃSKA,  
BASIA WITCZAK. 

 


