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Witajcie!  

 

Jak ten czas szybko płynie! Przed Wami piąty, ostatni już w tym roku szkolnym, 

numer naszego czasopisma. Zachęcamy do lektury!  

Korzystając z okazji, chcielibyśmy wam życzyć wspaniałych, słonecznych 

wakacji. Wypoczywajcie! 

Do zobaczenia we wrześniu! 

 

 

Redakcja 
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ROŚLINY ŚWIATA  

EUROPA 

 

Część świata leżąca na półkuli północnej, na pograniczu półkuli 
wschodniej i zachodniej. Jest uznawana za kontynent albo za część 

świata tworzącą wraz z Azją kontynent o nazwie Eurazja. 

Powierzchnia Europy jest w przeważającej części nizinna.  Klimat w 
Europie jest znacznie łagodniejszy niż klimaty innych obszarów 

położonych na tej samej szerokości geograficznej.  

 

 

 

 

 

 

 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Cz%C4%99%C5%9Bci_%C5%9Bwiata
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82kula_p%C3%B3%C5%82nocna
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82kula_wschodnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82kula_wschodnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/P%C3%B3%C5%82kula_zachodnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/Kontynent
https://pl.wikipedia.org/wiki/Azja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Nizina
https://pl.wikipedia.org/wiki/Klimat
https://pl.wikipedia.org/wiki/Szeroko%C5%9B%C4%87_geograficzna
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Modrzew europejski 

 

Jest to gatunek drzewa iglastego należący do 
rodziny sosnowatych. Pierwotnym miejscem jego 
występowania były góry środkowej Europy, ale został 
rozpowszechniony na innych terenach w wyniku 
nasadzeń. W Polsce na naturalnych siedliskach rośnie 
tylko w Tatrach. Poza tym jest sadzony powszechnie na 
terenie całego kraju. Modrzew europejski jest rośliną 
bardzo zmienną, posiada dużą liczbę naturalnych form, 
które można odróżnić na podstawie kwiatów żeńskich. 
Często sadzony jest w lasach, szczególnie na 
wiatrołomach, jako drzewo użytkowe.  

 

  

 

Red. Maja Szkopek, Karolina Bąbiak, Wiktoria Skolimowska 
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Skąd się wzięło…? cz.5 

 

Skąd się wzięła Coca-cola? 

 Słodki, ciemnobrązowy, gazowany napój orzeźwiający. 8 maja 

1886 roku amerykański farmaceuta John Styth Pemberton opracował 

w mosiężnej kadzi, na podwórku za domem w Atlancie w Georgii, 

recepturę na Coca-Colę. Początkowo zielona, odstręczająca ciecz, po 

dodaniu do niej karmelu podbiła prawie cały świat. 

Dzisiaj coca cola każdego dnia orzeźwia miliony, a może setki 

milionów ludzi. Krajów, gdzie jej nie ma, jest niewiele - na pewno są to 

Iran, Korea Północna. A wszystko zaczęło się od Wojny Secesyjnej - 

w trakcie której późniejszy wynalazca odniósł ciężkie rany. 

Długotrwała terapia spowodowała, że uzależnił się on od morfiny 

i kokainy. Znając działanie tych alkaloidów, w swoim laboratorium w 

Atlancie wynalazł on specyfik na ukojenie nerwów na bazie liści koki i 

orzeszków kola. Później sprzedawał go w swojej aptece z saturatora, 

reklamując go, jako: "pyszny i orzeźwiający napój tak dobry, że Bóg 

by nim nie wzgardził". Nazwę dla tego nowego specyfiku wymyślił jego 

księgowy Frank Robinson. Jako, że potrafił również pięknie 

kaligrafować, to on narysował logo, które stało się sławne i trwa do 

dziś. 

 

 

 

 

 

 

 

https://wynalazki.andrej.edu.pl/index.php/wynalazki/24-k/1248-kokaina
https://wynalazki.andrej.edu.pl/index.php/wynalazki/32-s/1357-saturator
https://wynalazki.andrej.edu.pl/index.php/wynalazki/24-k/1267-kaligrafia
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Do 1905 roku Coca-Cola zawierała kokainę, oraz duże ilości 

kofeiny, jednak od 1913 roku Coca-Colę produkuje się w taki sposób, 

że nie ma w niej już najmniejszego śladu kokainy. W roku 1906 

rozpoczęła się ekspansja Coca-Coli za granicę. 

 

 

 

 

 

W Polsce po raz pierwszy poznano jej smak na Targach 

Poznańskich w 1957 roku, jednak regularna sprzedaż tego napoju 

rozpoczęła się dopiero w roku 1972 - zawarto wówczas umowę z 

koncernem, na mocy której Coca-Cola była produkowana przez 

warszawskie zakłady piwowarskie w oparciu o amerykańską licencję. 

Sprzedawana była w charakterystycznych szklanych butelkach o 

pojemności 0,33 litra.  

 

 

 

Red. Wojciech Kurowski 
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TAJEMNICE HISTORII  

Kilka ciekawostek o Titanicu, 
których możesz nie znać  

1. Titanic był jednym z najsłynniejszych okrętów swego 

czasu, a ludzie pamiętają tragedię, jaka miała miejsce 14 

kwietnia 1912 roku. Na pokładzie Titanica było około 

2202 osoby. 

 

2. W katastrofie morskiej zginęło ponad 1500 osób, a 

705 osób przeżyło. Choć nie była to najbardziej 

tragiczna katastrofa na morzu, media wykreowały ją na 

najbardziej znaną. 

 

3. Statek spalał około 600 ton węgla dziennie – ręcznie 

był on wsypywany do pieców przez 176-osobowy 

zespół. Prawie 100 ton popiołu było wyrzucanych do 

morza co 24 godziny. 

 

4. Ksiądz Thomas Byles na pokładzie Titanica 

dwukrotnie odmówił miejsca na łodzi ratunkowej i 

zatrzymał się, aby udzielić spowiedzi i odpuścić 

grzechy ludziom, którzy zostali na statku. 
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5. Titanic tonął 2 godziny i 40 minut.  

6. Pasażerowie pierwszej klasy otrzymali książkę 

muzyczną zawierającą 352 piosenki. Muzycy na 

pokładzie musieli znać je wszystkie, w przypadku 

złożenia prośby o zagranie piosenki. 

 
 

 

 

Red. Natan Osiniak 
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NAJWIĘKSZE  WYNALAZKI 
LUDZKOŚCI 

 
PAPIER 

 

W około 100 r. n.e w Chinach powstał papier. Wynalazek ten do tej 
pory nie stracił na wartości i nie został zastąpiony nowszym modelem. 

 

ter 

e Kto wynalazł/stworzył papier?  

Papier (według chińskich kronik) wynalazł kancelista  CAI LUN. 
Eksperymentował on z korą drzew, jedwabiem, a nawet sieciami 

rybackimi, aż trafił na właściwą metodę z użyciem szmat jedwabnych i 

lnianych.  
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Kiedy powstał papier? 

Papier powstał w 105r. n.e na dworze cesarza HE DI. 

 

Na co wskazują badania archeologiczne? 

Wyniki badań archeologicznych pokazują, że papier był już znany co 

najmniej w 8 roku p.n.e. Z tego roku pochodzi skrawek papieru z 20 
chińskimi znakami odnaleziony w Nefrytowej Bramie (granicznej 

strażnicy jedwabnego szlaku). Tym samym przypuszcza się, że Cai Lun 

wynalazł tylko metodę masowej produkcji papieru. 

 

 

  

 
Red. Maciej Kozak 
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Historia sportu 

Tenis stołowy 
Tenis stołowy (znany też jako ping-pong) – gra, w której uczestniczą 2 (gra pojedyncza 

– singel) lub 4 osoby (gra podwójna – debel, mikst), polegająca na odbijaniu piłeczki rakietką 
tak, by przeleciała nad siatką lub obok siatki na drugą połowę stołu. Piłeczka może uderzyć o 
stół tylko raz (na połowie przeciwnika), niedozwolone jest odbijanie piłeczki z powietrza, tak 
jak to ma miejsce w tenisie. Punkty przyznawane są m.in. za uderzenia, których przeciwnik 
nie odebrał. Tenis stołowy jest jedną z najpopularniejszych gier na świecie, biorąc pod uwagę 
liczbę zawodników uprawiających ten sport.  
 

 

  
Tenis stołowy narodził się w Anglii w latach 80. XIX wieku. Z biegiem czasu, kiedy gra 

stawała się coraz bardziej popularna (szczególnie wśród zamożniejszych Anglików), 
postanowiono sprzedawać sprzęt do gry (wcześniej służyły do tego przedmioty używane 
codziennie). Wkrótce pojawiły się też popularne nazwy powstałe od charakterystycznego 
dźwięku odbijanej piłeczki, takie jak ping pong czy whiff whaff. Ta pierwsza została nawet 
zastrzeżona w 1901 roku przez angielskiego producenta sprzętu J. Jaques & Son Ltd. Ping 
pong był używany jako nazwa w czasie gry drogim sprzętem Jaquesa, choć w tym samym 
czasie inni producenci używali nazwy „tenis stołowy”. Podobna sytuacja miała miejsce w 
Stanach Zjednoczonych, gdy Jaques sprzedał prawa do nazwy ping pong firmie Parker 
Brothers. Kolejną zmianę wprowadził James Gibb, angielski entuzjasta tenisa stołowego, 
który po wycieczce do USA w 1901, zaczął używać piłeczki z celuloidu. Ważna data dla tenisa 
stołowego to rok 1903, kiedy to E.C. Goode wprowadził okładziny przyklejane do deski. Na 
początku XX wieku gra bardzo szybko się rozwijała, nabywała kolejnych swoich zwolenników, 
a w 1902 odbyły się nawet nieoficjalne mistrzostwa świata. W 1921 został założony angielski 
Związek Tenisa Stołowego (ang. Table Tennis Association), a w 1926 powstała 
Międzynarodowa Federacja Tenisa Stołowego (ang. International Table Tennis Federation). 
W Londynie odbyły się pierwsze oficjalne mistrzostwa świata w roku 1926. Kolejną 
przełomową datą dla tej dyscypliny sportu był rok 1988, kiedy to tenis stołowy po raz 
pierwszy pojawił się w programie igrzysk olimpijskich w Seulu.  

   
Red. Wojciech Mlonek 
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NASZE HOBBY 

ROMET 

Prawie każdy ma jakieś wspomnienia z 

rowerami tej marki. Formalnie nazwa Romet 

pojawiła się w 1971, ale same zakłady 

rowerowe w Bydgoszczy istnieją od 1924 

roku.  

Ciekawostką jest to, że w 1938 Fabryka 

Rowerów Tornedo, która po wojnie weszła w 

skład Zjednoczonych Zakładów Rowerowych 

w Bydgoszczy, produkowała 300 rowerów 

dziennie, do czego było potrzeba około 400 

pracowników. Dla porównania w latach 70., 

po modernizacji zakładów, rocznie 

powstawało 400.000 rowerów, a 

zatrudnionych było nadal około 400 

pracowników. 
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To w tamtych czasach powstały takie 

rowerowe ikony jak szosowy Romet Sport, 

składak Wigry, czy Jubilat. Po 1990 roku 

państwowy Romet zaczął być przejmowany 

przez prywatnych inwestorów. Obecnie pod tą 

marką są montowane i sprzedawane rowery, 

skutery, motocykle oraz sprzęty fitnessowe.  

 

 
 

 

Red. Igor Węcłaś 
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Rozrywka – GRY 
DOME KEEPER 

 

 
 

 DOME KEEPER to gra przygodowa, w której bronisz się przed potworami i zbierasz 

surowce. Żeby przejść przez tę grę, trzeba dokopać się na sam dół, aby znaleźć rzecz 

potrzebną do przejścia ostatniej rundy. 

 

CLASH ROYALE 

 

CLASH ROYALE to gra strategiczna, w której należy zniszczyć króla 

przeciwnika. Jest w niej 15 aren, w której można odblokować około 7 kart. 

 

Red. Piotr Kazimierczak 
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