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Wiosna w pełni, coraz bliżej wakacje… 
 

Witam Was serdecznie po tak długiej przerwie. Mam nadzieję, że zdążyliście 

wypocząć w czasie ferii świątecznych, a potem majówki. Przed nami jeszcze miesiąc 

nauki, a potem upragnione i wyczekiwane chyba przez wszystkich wakacje. 

W dniach 4-6 maja odbyły się matury. W środę z języka polskiego, w czwartek 

z matematyki, a w piątek z języków obcych. Ale to nie koniec zmagania się 

tegorocznych maturzystów z egzaminami, gdyż potrwają one jeszcze do 27 maja. 

Mamy nadzieję, że uczniom  naszej szkoły pójdą one jak najlepiej, więc trzymamy  za 

nich kciuki! 

W bieżącym numerze „Gazety Szkolnej” znajdziecie artykuły o Wielkanocy i 

Lanym Poniedziałku, o projekcie „Stulecie Czesława Miłosza”, szkodliwości palenia 

papierosów oraz chemii w służbie ekologii. Oczywiście nie zabraknie też wiadomości 

o Gali Oskarowej, która odbyła się 2 9 kwietnia. Oprócz tego w tym numerze 

znajdziecie jak zawsze ciekawostki naukowe, recenzje książek i filmów i humor. 

Życzę miłego czytania „Gazety Szkolnej”! 

Pozdrawiam  

 

Malwina Morawska
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Wielkanoc 

 
Wielkanoc (inne określenia Pascha, 

Zmartwychwstanie Pańskie, Niedziela 

Wielkanocna) to jedno z 

najważniejszych świąt chrześcijańskich, 

które upamiętnia mękę, śmierć i 

zmartwychwstanie Jezusa. 

Obchodzone jest zawsze w pierwszą 

niedzielę po pierwszej wiosennej pełni. 

Z Wielkanocą związany jest Wielki 

Tydzień, rozpoczynający się Niedzielą 

Palmową. Postaram się po krótce 

przybliżyć te dni. 

 Niedziela Palmowa- dzień 

upamiętniający przybycie 

Chrystusa do Jerozolimy., W ten 

dzień podczas Mszy Świętej 

odbywa się święcenie palm a 

następnie wierni udają się na 

procesje. 

 Wielki Poniedziałek- wracając 

ponownie do Jerozolimy Jezus 

spowodował śmierć drzewa 

figowego. 

 Wielki Wtorek- podobnie jak 

Poniedziałek i Środa to dzień 

poświęcony sakramentowi 

pojednania. W ten dzień Jezus 

zapowiada swoje 

zmartwychwstania. 

 Wielka Środa- tego dnia Judasz 

zdradza Jezusa za 30 srebrników 

- zawiera pakt z Sanhedrynem 

(radą żydowską) 

 Wielki Czwartek -to pierwszy 

dzień Triduum Paschalnego. 

Upamiętnia on Ostatnią 

Wieczerzę, podczas której Jezus 

zapowiedział swoją rychłą 

śmierć. W ten dzień odbywają 

się Msze: poranna - Krzyżma 

Świętego, i wieczorna Msza 

Wieczerzy Pańskiej. 

 Wielki Piątek- to dzień, żałoby i 

skupienia, upamiętniający 

śmierć Jezusa na krzyżu. W ten 

dzień, podobnie jak w Wielką 

Sobotę, nie sprawuje się 

Najświętszej Eucharystii, a 

wiernych obowiązuje ścisły post. 

 Wielka Sobota- jest dniem 

żałoby i adoracji Najświętszego 

Sakramentu. W ten dzień nie 

odprawia się mszy, lecz święci 

się pokarmy na wielkanocny 

stół. 

 

Poniedziałek Wielkanocny zwany także 

Lanym Poniedziałkiem i Śmigusem-

dyngusem to drugi dzień świąt 

Wielkanocy, w którym zgodnie z 

tradycją  polewa się inne osoby wodą.  

Z Wielkanocą związana jest ogromna 

liczba tradycji i zwyczajów.  

 

Malwina Morawska kl. 1TE 
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OSKARY 2011  -NOMINACJE 

Z okazji zakończenia nauki przez maturzystów, w naszej szkole odbędzie się 

Gala Wręczenia Oskarów. W tym roku przypada na 29 kwietnia. Ważny to 

dzień, ponieważ ostatecznie kończy naszą karierę licealną oraz poprzedza 

egzamin maturalny, który rozpocznie się już 4 maja. Dzień ważny, ale również 

bardzo uroczysty. Wręczanie kwiatów, przemówienia, u jednych łzy w oczach, 

u drugich wzdychanie z ulgą, że „to już nareszcie koniec”. 

Najważniejszym punktem programu będzie oczywiście wręczenie Oskarów 

maturzystom, którzy w drodze głosowania zostali wyróżnieni w rozmaitych 

kategoriach. W moim ostatnim artykule mam przyjemność zapoznać Was ze 

wszystkimi nominowanymi. 

  

Miss maturzystek                                          

1. Katarzyna Dynakowska IV TE 

2. Magdalena Goliasz IV TH 

3. Aleksandra Popowska III LO 

4. Marta Pydyn IV TH 

5. Sandra Skurczyńska III LO 

 

Mister Maturzystów 

1. Marcin Adamus IV TE 

2. Mateusz Piątkowski III LO 

3. Bartosz Witkowski IV TH 

 

Najtęższy umysł  

1.Izabela Chojnacka III LO  

2. Marta Gisleberg III LO 

3. Patrycja Sepełowska IV TE 

 

Gwiazda szkolnej estrady  

1. Barbara Kosewska IV TE 

2. Emilia Lewandowska IV TH 

3. Aleksandra Popowska III LO 

4. Paulina Żebrowska III LO  

 

Mistrz pióra  

1. Dominika Kordulska III LO 

2. Aleksandra Popowska III LO 

3. Olga Zakrzewska III LO 

4. Paulina Żebrowska III LO 

 

Szkolny luzak  

1. Krzysztof Gawęda III LO 

2. Damian Szlachta IV TE 

3. Jarosław Szpygel IV TH 

 



 5 

Najlepszy Sportowiec  

1. Dawid Gołucki III LO 

2. Jarosław Szpygel IV TH 

3. Kamil Wawrzyński IV TE 

4. Bartosz Witkowski IV TE 

Nietuzinkowa Osobowość 

1. Marcin Adamus IV TE 

2.Emilia Lewandowska IV TH 

3. Marta Sitek III LO 

  

                                   
Dawid Gołucki                    Krzysztof Gawęda             Kasia Dynakowska                                                  

IIILO                            IIILO                          IVTE 

 

 

 

                  
Sandra Skurczyńska IIILO        Basia Kosewska IVTE              Dominika Kordulska IIILO 
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Emilia                     Paulina                      Mateusz                Marta    Aleksandra          Damian  

Lewandowska     Zebrowska                  Piątkowski               Sitek     Popowska           Szlachta                 

IVTH                       IIILO                           IIILO                  IIILO         IIILO                IVTE                 

 

              
Marta Gisleberg IIILO Iza Chojnacka IIILO     Olga Zakrzewska IIILO 

 

                   
Marcin Adamus IVTE                      Magdalena Goliasz IVTH 

 

         Aleksandra Popowska IIILO 
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OSCARY 2011 – 

ROZDANE !!! 

Oscar jest nagrodą wyjątkową. 

Zapewnia prestiż. Każdy, kto go 

otrzymuje, czuje się niezwykle 

wyróżniony. Mimo iż Gala Oscarów jest 

kojarzona zazwyczaj ze światem 

Hollywood, nasza szkoła postanowiła 

zorganizować własną galę. Imprezę 

połączono z zakończeniem nauki przez 

klasy maturalne.  Statuetkami 

nagradzani są najbardziej zdolni, 

kreatywni i wyróżniający się w różnych 

dziedzinach maturzyści, nominowani i 

wybierani przez uczniów klas II i III.  

W piątkowe południe – 29 kwietnia 

2011r. w sali gimnastycznej 

zgromadziła się cała społeczność 

szkolna: Dyrekcja Szkoły, grono 

pedagogiczne, pracownicy obsługi i 

administracji, rodzice oraz uczniowie. 

Wszyscy z niecierpliwością oczekiwali 

na niecodzienne wydarzenie – OSKARY 

2011 – uroczystość przygotowaną przez 

Samorząd Uczniowski już po raz 

siódmy. Galę poprowadziło dwoje 

uczniów klasy II LO – Klaudyna 

Strzelecka oraz Marcin Rutkowski. Nie 

zabrakło gwiazd szkolnej estrady. 

Wystąpili: Ewelina Wrzeszcz, Michał 

Turek, Anna Bierowiec, Aneta Burdon i 

Agnieszka Morawska, Karol Grubecki, 

Patryk Grymaszewski, Magdalena 

Ślepowrońska,  

Nagrody wręczono w 8 

kategoriach. 

Najtęższy Umysł – Izabela Chojnacka 

Nietuzinkowa Osobowość – Emilia 

Lewandowska 

Gwiazda Szkolnej Estrady – Barbara 

Kosewska 

Szkolny Luzak – Krzysztof Gawęda 

Najlepszy Sportowiec – Angelika 

Wierzbowska 

Miss Maturzystek - Katarzyna 

Dynakowska 

Mister Maturzystów – Marcin Adamus  

Mistrz Pióra – Aleksandra Popowska 

Gratulujemy!!!! 

Redakcja 
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Dzień Matki 

Jest święto obchodzone corocznie 

w Polsce 26 maja jako wyraz szacunku 

dla wszystkich matek. W tym dniu są 

one zwykle obdarowywane laurkami, 

kwiatami oraz różnego rodzaju 

prezentami przez własne dzieci, 

rzadziej inne osoby. To święto ma na 

celu okazanie matkom szacunku, 

miłości, podziękowania za trud 

włożony w wychowanie. Początki 

święta sięgają czasów starożytnych 

Greków i Rzymian. Kultem otaczano 

wtedy matki-boginie, symbole 

płodności i urodzaju. Zwyczaj powrócił 

w siedemnastowiecznej Anglii pod 

nazwą niedziela u matki i początkowo 

oznaczał wizytę w katedrze. Dzień, w 

którym obchodzono to święto, był 

wolny od pracy. Do tradycji należało 

składanie matce podarunków, 

głównie kwiatów i słodyczy, w zamian 

za otrzymane błogosławieństwo. 

Zwyczaj przetrwał do ok. XIX wieku. 

Ponownie zaczęto go obchodzić po 

zakończeniu II wojny św.  

Inaczej historia tego święta 

przedstawia się w USA. W 1858 

amerykańska nauczycielka Ann Maria 

Reeves Jarvis ogłosiła Dni Matczynej 

Pracy, zaś od 1872 Dzień Matek dla 

Pokoju promowała Julia Ward Howe. 

Ann Marie Jarvis, córce Ann Jarvis, w 

1905 udało się ustanowić Dzień Matki. 

Z czasem zwyczaj ten rozpowszechnił 

się na niemal wszystkie stany, zaś w 

1914 Kongres USA uznał przypadający 

na drugą niedzielę maja Dzień Matki 

za święto narodowe. W Polsce Dzień 

Matki obchodzono po raz pierwszy w 

1914 roku w Krakowie. 

Mariola Rucińska 

 i Amanda Kopycińska  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Choć posiwiały ciemne jej sploty, 

Chociaż zmarszczkami twarz jej pokryta, 

Chociaż wdzięk lekki straciły kroki, 

Lecz w oczach tenże uśmiech zakwita, 

Ta sama miłość w sercu jej płonie, 

Co wiek swój, słabość, zapomnieć każe, 

Tylko do dzieci wyciąga dłonie, 

I wszystko oddać gotowa w darze. 

I choć na nogach ledwo się słania, 

Mnie spocząć każe, "... boś ty zmęczona, 

Ty tyle dzisiaj miałaś biegania..." 

I tuli dziecko swoje w ramionach. 

I zawsze czujna, ciągle gotowa 

Pomagać dzieciom swym do ostatka, 

Miłość swą w czyny zdobi, nie w słowa - 

- To ma jedyna, najdroższa matka! 

źródło:   
http://www.ornatowski.com/poe/index.htm 
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Praktyczna 

nauka zawodu  

w ZSZ 
  

Zasadnicza Szkoła Zawodowa w 

Nasielsku kształci pracowników 

młodocianych. Oznacza to, iż 

warunkiem uczęszczania do niej jest 

uprzednie podpisanie pomiędzy 

rodzicami ucznia a pracodawcą 

umowy w sprawie praktycznej nauki 

zawodu, która jest obowiązkowym 

przedmiotem nauczania (ocenę 

ujmuje się w klasyfikacji końcowej 

i wpisuje na świadectwo szkolne).  

Edukacja ucznia ZSZ podzielona 

jest pomiędzy zajęcia szkolne a 

praktyczne w zakładzie pracy. 

Proporcje pomiędzy nauką szkolną a 

pobytem w zakładzie kształtują się 

następująco: w kl. I – 3 dni szkolne, 2 

zakładowe, w kl. II – 2 dni szkolne, 3 

zakładowe, w kl. III – 1 dzień szkolny, 

pozostałe zakładowe. 

Od typu zakładu, w którym 

odbywa się praktyczna nauka 

zawodu, zależy forma egzaminu 

zawodowego. Uczniowie kształceni 

przez pracodawców prywatnych, 

zrzeszonych w organizacjach 

rzemieślniczych, przystępują do 

egzaminu czeladniczego przed 

komisjami Izby Rzemieślniczej. Pozostali 

zdają egzamin potwierdzający 

kwalifikacje zawodowe, organizowany 

przez Okręgową Komisję 

Egzaminacyjną. 

Należy podkreślić, że w myśl 

obowiązujących przepisów 

rozwiązanie umowy w sprawie 

praktycznej nauki zawodu z winy 

ucznia powoduje automatycznie 

konieczność skreślenia go listy uczniów. 

Natomiast niesklasyfikowanie lub 

otrzymanie oceny niedostatecznej 

z zająć organizowanych przez 

pracodawcę skutkuje brakiem 

promocji do klasy programowo 

wyższej.  

Kursy 

dokształcania 

teoretycznego  

 

 
Nieodłącznym elementem 

edukacji w wielozawodowej ZSZ są tzw. 

kursy dokształcania teoretycznego, 

organizowane przez specjalistyczne 

placówki edukacyjne – ośrodki 

dokształcania i doskonalenia 

zawodowego. Uczeń zobowiązany jest 

pozytywnie zaliczyć tego rodzaju kurs 

w każdej klasie (uczniowie kształceni w 

cyklu trzyletnim wyjeżdżają trzykrotnie, 

a kształceni w cyklu dwuletnim –zajęć 

kursowych realizowany jest 

dwukrotnie). Podczas program z 

obowiązkowych przedmiotów 

zawodowych, z których uczestnik 

otrzymuje oceny, a te następnie 

wpisywane są – na koniec roku 

szkolnego – na świadectwo szkolne. 

Podkreślić należy, iż niezaliczenie 

jakiegokolwiek przedmiotu lub 

otrzymanie z niego oceny 

niedostatecznej jest równoznaczne z 

brakiem promocji do klasy 

programowo wyższej. 

Zdecydowana większość kursów 

dla naszych uczniów organizowana 

jest w Nowym Dworze Mazowieckim, w 

Mławie lub w Ciechanowie, gdzie 

skorzystać mogą odpłatnie z internatu. 

 Na kursy dokształcania 

zawodowego kieruje szkoła, uczeń 

uzyskuje w tym czasie zwolnienie z 

praktycznej nauki zawodu w zakładzie 

oraz z zajęć szkolnych . 
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Wrażenia uczniów 

II WA z tegorocznych 

kursów. 

 
W tym roku kurs zawodowy w 

zawodzie sprzedawca został 

zorganizowany w Nowym Dworze 

Mazowieckim. Przez miesiąc uczyłam 

się zastosowania niektórych towarów, 

ich promocji, obsługi kasy fiskalnej, 

wypisywania faktur oraz prawidłowej 

obsługi klienta. Zajęcia 

przygotowywały również do egzaminu 

potwierdzającego kwalifikacje 

zawodowe. Rozwiązywaliśmy próbne 

testy pisemne, uczyliśmy się prezentacji 

na egzamin praktyczny. 

Myślę, że słusznie organizowane są 

takie kursy, ponieważ bardzo dobrze 

przygotowują do egzaminu, a w 

przyszłości do wykonywania zawodu. 

Sylwia Ciosek 

Atmosfera na kursie 

przygotowującym sprzedawców w 

Nowym Dworze była bardzo miła. To w 

dużym stopniu zasługa nauczycieli. W 

przerwie można było wyskoczyć, aby 

coś zjeść. Na zajęciach, których było 

bardzo dużo, nauczyliśmy się wielu 

przydatnych wiadomości.  Wysiłek się 

opłacił, bo otrzymaliśmy z kursu bardzo 

dobre oceny. Dla wielu z nas 

najbardziej męczące okazały się 

dojazdy pociągiem do Nowego 

Dworu.  Ogólnie jestem zadowolony z 

kursu. 

Michał Zalewski 

 

Kursy w zawodzie elektryk 

odbywały się w Mławie. Przez 4 

tygodnie po 6 godzin dziennie 

zdobywałem wiedzę teoretyczną 

związaną z moim zawodem. Pobyt na 

kursie wspominam bardzo dobrze. Pod 

kierunkiem doświadczonych mistrzów 

nabyłem wiele przydatnych 

wiadomości, które będę mógł 

wykorzystać w późniejszej pracy w 

zawodzie. Z kursu otrzymałem oceny 

bardzo dobre. 

Damian Topczewski 

Ja również odbyłem szkolenie w 

Mławie. Idąc na kurs, myślałem, że już 

wiem wszystko o pracy w zawodzie 

elektryk. Okazało się, że byłem w 

błędzie. W trakcie kursu nabyłem wiele 

nowych umiejętności przydatnych w 

mojej pracy. Z niecierpliwością czekam 

na następny kurs. 

Kacper Ernest 

 

 
 

Kursy dla zawodu cukiernik 

odbywały się w Ciechanowie. Były 

bardzo ciekawe, dobrze prowadzone 

przez doświadczonych nauczycieli 

zawodu, którzy chcieli nas nauczyć, jak 

być dobrym cukiernikiem. W każdy 

czwartek pisaliśmy sprawdzian z 

wiedzy, za który otrzymywaliśmy 

oceny. Przy ocenianiu brane było pod 

uwagę nasze zachowanie oraz 

stosunek do wykonywanego zawodu. 

Dzięki kursowi poznałam nowoczesne 

technologie.  

Agnieszka Oleksa 
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Czesław Miłosz – Stulecie Poety 

Ogłoszony przez Sejm RP Rok 2011 - Rokiem Czesława Miłosza jest doskonałą okazją 

do przypomnienia życia i twórczości poety, jednego z najwybitniejszych twórców 

naszych czasów, który na trwałe wpisał się w dwudziestowieczną literaturę polską i 

światową, laureata Nagrody Nobla w dziedzinie literatury za całokształt twórczości w 

1980 r.  

Dla uczczenia wielkiego poety i pisarza Samorząd Uczniowski zaprasza wszystkich 

uczniów naszej szkoły do udziału w realizacji projektu edukacyjnego : 

„Stulecie Czesława Miłosza” 

Opis projektu realizowanego od kwietnia do grudnia 2011: 

W ramach projektu zrealizujemy następujące zadania: 

 Przygotowanie wystawy „A dbałość o naukę jest miłość” – kwiecień 

 Konkursy: 

A) „Tworzymy wystawę upamiętniającą poetę” – rozstrzygnięcie w czerwcu 

Nagrody zostaną przyznane w dwóch kategoriach: 

 najcenniejszy eksponat muzealny związany z I połową XX wieku i życiem 

Czesława Miłosza, 

 najciekawsza praca plastyczna, będąca malarskim, rysunkowym lub 

graficznym opisem życia, miejsc i ludzi, z którymi Poeta był związany. 

B) na najciekawszą prezentację multimedialną - czerwiec 

C) o życiu i twórczości Czesława Miłosza – czerwiec 

D) recytatorski - grudzień 

 Wydanie specjalne „Gazety Szkolnej” – październik 

 Wystawienie spektaklu „Hiob” opartego na tekstach Czesława Miłosza przez 

„Teatr bez Nazwy” – grudzień 

 Podsumowanie projektu - grudzień  

Przewidujemy przyznanie nagród, wyróżnień i dyplomów.  

GWARANTUJEMY MIŁĄ ATMOSFERĘ I NIEZAPOMNIANE WRAŻENIA! 

Organizator: 

Samorząd Uczniowski we współpracy z Komisją Przedmiotów Ogólnokształcących. 
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Chemia w służbie ekologii 

- zanieczyszczenia wód. 
 

Czym są zanieczyszczenia wód? 

Zanieczyszczenie wód to niekorzystne 

zmiany właściwości fizycznych, 

chemicznych oraz bakteriologicznych 

wody spowodowane wprowadzeniem w 

nadmiarze substancji nieorganicznych 

(stałych, płynnych i gazowych), 

organicznych, radioaktywnych, czy 

wreszcie ciepła, które ograniczają lub 

uniemożliwiają wykorzystanie wody do 

picia i celów gospodarczych. 

Rodzaje zanieczyszczeń 

 Naturalne- pochodzące z 

domieszek zawartych w wodach 

powierzchniowych i podziemnych, np. 

zasolenie, zanieczyszczenie humusem, 

związkami żelaza; 

 Sztuczne (antropogeniczne) - 

związane z działalnością człowieka, a 

pochodzące głównie ze ścieków, a także z 

powierzchniowych i gruntowych spływów z 

terenów przemysłowych, rolniczych, 

składowisk odpadów komunalnych 

(wysypisk śmieci). 

Zanieczyszczenia sztuczne dzielimy na:  

biologiczne - spowodowane obecnością 

drobnoustrojów, np. bakterii, wirusów, 

glonów, grzybów, pierwotniaków i ich 

toksyn; 

chemiczne - odnoszą się do zmian 

składu chemicznego i odczynu (pH). 

Należą do nich: oleje, benzyna, smary, 

ropa, chemiczne środki ochrony roślin - 

pestycydy, nawozy sztuczne, węglowodory 

aromatyczne, sole metali ciężkich, kwasy, 

zasady, fenole. 

Skutki zanieczyszczenia wód 

Substancje zanieczyszczające wody 

powierzchniowe powodują zmianę jej 

barwy i smaku oraz zmętnienie. Wpływa to 

ujemnie na jakość wody i przydatność do 

spożycia. Zawarte w wodzie 

mikroorganizmy chorobotwórcze mogą 

powodować ciężkie zatrucia pokarmowe.

 Prawie wszystkie zanieczyszczenia 

wód wytworzone przez człowieka są 

toksyczne dla większości organizmów 

wodnych. W miarę wzrostu stężeń 

substancji zanieczyszczających wody, 

zmniejszy się ilość ryb w zbiornikach 

wodnych. 

 

Metody oczyszczania ścieków 

 Mechaniczne - polegające na 

usuwaniu zanieczyszczeń 

nierozpuszczalnych, tj. ciał stałych i 

tłuszczów ulegających sedymentacji lub 

flotacji przy użyciu urządzeń 

rozdrabniających, cedzących (krat, sit, 

piaskowników), osadników, odtłuszczaczy; 

 Chemiczne - polegające na 

wytrącaniu niektórych związków 

rozpuszczalnych lub ich neutralizacji za 

pomocą takich procesów, jak: 

koagulacja, sorpcja na węglu aktywnym; 

 Biologiczne - najważniejsze w 

technologii oczyszczania ścieków, 

polegające na zmineralizowaniu 

zanieczyszczeń dzięki działaniu 

mikroorganizmów, głównie bakterii 

tlenowych. Głównymi urządzeniami 

technicznymi są: złoża biologiczne, komory 

osadu czynnego oraz komory 

fermentacyjne; 

 Z podwyższonym usuwaniem 

biogenów - metoda oczyszczania ścieków 

w oczyszczalniach o wysoko efektywnych 

technologiach oczyszczania (głównie 

biologicznych, a także chemicznych), 

umożliwiających zwiększoną redukcję 

azotu i fosforu. 

Ochrona zanieczyszczonych wód 

Ochrona zasobów wodnych polega 

przede wszystkim na rozwiązaniach 

technicznych, takich jak: 

 stosowanie bezściekowych 

technologii w produkcji przemysłowej; 

 napowietrzanie wód stojących; 

 zamykanie obiegów wodnych w 

cyklach produkcyjnych i odzysk 

wody ze ścieków; 

 utylizacja wód kopalnianych oraz 

powtórne wtłaczanie tych wód do 

górotworu; 

 zabezpieczanie hałd i wysypisk; 

 oczyszczanie ścieków i 

unieszkodliwianie osadów ściekowych. 

Z pewnością nie jesteśmy i nigdy nie 

będziemy w stanie całkowicie zapobiec 

zanieczyszczaniu wód. Powinniśmy jednak 

podejmować działania mające na celu 

ograniczenie dalszego ich  

zanieczyszczania. Starać się, aby przyszłe 

pokolenia miały jak najmniej problemów 

wynikających z tego zjawiska. 

     

  Justyna Podlasińska  
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Sylwestrowe szaleństwo i ekologia 

 
Sylwester - czas hucznych zabaw, 

bali, tańców i fajerwerków. I o ile 

huczny bal, czy taniec nie mogą w 

żaden sposób zagrozić naszemu 

środowisku, to fajerwerki już mogą... 

Zdziwiony, drogi czytelniku? No cóż, to 

że sztuczne ognie są drogie i w 

dodatku bardzo niebezpieczne, nie 

budzi żadnej wątpliwości, ale że 

niszczą środowisko? Domyślam się, że 

pustymi słowami nikogo nie 

przekonam, więc nie ma sensu „lać 

wody” - weźmy pod lupę fajerwerki, a 

zacznijmy może od ich budowy: 

 
Na pierwszy rzut oka w powyższym 

rysunku (wykonanym własnoręcznie :D) 

nie widać nic dziwnego. A to dlatego, 

że to nie w budowie ukryta jest ciemna 

strona fajerwerków... lecz w tym, z 

czego są wykonane! Czy 

zastanawiałeś się kiedyś, drogi 

czytelniku, co daje te piękne barwy tuż 

po wybuchu? Wyrazista czerwień, 

zieleń i biel na tle nieba, snopy iskier, 

spadające gwiazdy, trójkolorowe 

gejzery, groźne gwizdy i szumy 

towarzyszące tym zjawiskom - oto 

możliwości atomów dwóch metali: 

baru i strontu! 

Metale te należą do grupy 

wapniowców, obejmujących takie 

pierwiastki, jak beryl, magnez, wapń, 

stront, bar i rad. Pierwszy z 

omawianych - bar, w postaci soli 

rozpuszczalnych w wodzie lub 

rozcieńczonym kwasie solnym jest silną 

trucizną. Truciznami są więc np. 

chlorek barowy - BaCl2 , azotan 

barowy - Ba(NO3)2 oraz węglan 

barowy BaCO3, służący niegdyś jako 

składnik mieszanin do zwalczania plagi 

szczurów. Mechanizm trującego 

działania soli baru na organizmy żywe 

polega na zwyrodnieniu wątroby, 

stwardnieniu śledziony, a śmierć 

następuje wskutek porażenia serca. 

Stront zaliczany jest do środków 

szkodliwych, jego ujemne działanie na 

organizm ludzki polega na tym, że 

łatwo wchodzi do układów kostnych w 

miejsce wapnia, powodując 

zmniejszenie ich wytrzymałości 

mechanicznej, a tym samym 

zwiększenie podatności na złamania. 

Izotop strontu Sr90, który jest wynikiem 

promieniotwórczego rozpadu uranu, 

ludzkość zapamiętała już jako groźną 

pamiątkę wybuchu jądrowego. Skutki 

skażenia atmosfery tym izotopem 

utrzymują się bardzo długo, a 

akumulacja w układzie kostnym 

niezależnie od obniżenia wytrzymałości 

mechanicznej prowadzi nieuchronnie 

do uszkodzenia szpiku kostnego. Jak 

dochodzi do skażenia środowiska 

związkami baru i strontu w przypadku 

masowej „zabawy” ogniami 

sztucznymi? Otóż „ognie” białe i 

zielone powstają w wyniku spalania 

mieszanin zawierających w składzie 

35-70% rozpuszczonych soli baru, 

głównie azotanu - Ba(NO3)2. Należy tu 

dodać, że końcowym produktem 

spalania mieszanin dających światło 

białe jest tlenek BaO lub węglan 

barowy BaCO3. Wprawdzie tlenek i 

węglan barowy trudno rozpuszczają się 

w wodzie, jednakże w przypadku 

przedostania się do przewodu 

pokarmowego reagują z kwasem 

solnym zawartym w płynie 

żołądkowym, a powstały w wyniku 

reakcji chlorek barowy przedostaje się 

do ustroju: 
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BaO + 2HCl  >  BaCl2 + H2O 

BaCO3 + 2HCl  >  BaCl2 + H2O + 

CO2 

Spalanie mieszanin dających 

światło zielone prowadzi bezpośrednio 

do trującego chlorku barowego. 

Źródłem chloru są w tym przypadku 

związki chloroorganiczne, jak np.; 

superchlorek winylu, 

sześciochlorobenzen i inne. Związki te 

w warunkach spalania niekoniecznie 

ulegają całkowitemu rozpadowi, a 

produkty częściowego rozpadu jak 

np.; chlorek winylu są zaliczane do 

związków rakotwórczych. Spróbujmy 

prześledzić skutki zabawy ogniami 

sztucznymi, np. na Rynku Starego 

Miasta we Wrocławiu. Wiem, że to 

troszkę daleko od Nasielska, lecz dane 

które zaraz przedstawię są jedynymi, 

do jakich udało mi się dotrzeć :). Środki 

masowego przekazu oszacowały, że w 

miejscu tym spędziło wieczór 

sylwestrowy 70 tys. mieszkańców. Jeżeli 

przyjąć, że co piąty przyniósł ze sobą i 

odpalił coś z listy pirotechnicznych 

środków rozrywkowych, w którego 

masie znajdowało się przynajmniej 2 

gramy baru w postaci omawianych 

wcześniej soli, to wówczas do 

atmosfery w najbliższym otoczeniu 

dostało się ok. 50 kg silnie toksycznych 

związków tego metalu. Ilość ta stanowi 

śmiertelną dawkę dla 50 000 dorosłych 

ludzi! Związki baru niekoniecznie w 

postaci rozpuszczalnego w wodzie 

BaCl2 osiadły na dachach okolicznych 

domów, ubraniach i przedmiotach 

uczestników, przedostały się do 

mieszkań wraz z powietrzem, a w 

końcu część z nich przedostanie się do 

przewodu pokarmowego 

mieszkańców w różnych dawkach, 

powodując nieodwracalne zmiany w 

organach wewnętrznych... 

 
Przyroda która przez wieki 

kształtowała równowagę niezbędną 

do przemian towarzyszących 

najpiękniejszym i najbardziej subtelnym 

przejawom życia, uwięziła atomy baru 

występujące w skorupie ziemskiej w 

znacznie większej ilości niż np.; cynku, 

ołowiu złota i platyny razem wziętych. 

Nierozpuszczalny i nieszkodliwy dla 

człowieka siarczan barowy BaSO4 

zalega w wielu pokładach i pod 

nazwą barytu jest eksploatowanych 

do różnych celów technicznych. 

Spróbujmy naśladować matkę 

naturę w jej mądrości. Jeśli coś zostało 

przez nią ukryte, to może nie należy 

tego ruszać? Oczywiście w wielu 

przypadkach zastosowanie innego 

pierwiastka jest niemożliwe, lecz czy w 

przypadku zabaw sylwestrowych nie 

da się czymś zastąpić fajerwerków? 

Czy nie wystarczą kolorowe baloniki, 

głośna muzyka, szampan i radość, 

która jest w naszych sercach, a którą 

wyśpiewamy i wytańczymy w 

sylwestrową noc? Nowy rok powinien 

być radosny, dlatego bawmy się, nie 

szkodząc sobie i środowisku! 

Karol Grubecki 2LOA 
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„ Palenie poważnie szkodzi 

Tobie i osobom w Twoim 

otoczeniu” 
 

Jednym ze składników papierosów jest 

cyjanowodór, który łatwo wchłania się 

przez błonę śluzową, wywiera 

działanie pobudzające na ośrodek 

naczynioruchowy i oddechowy w 

mózgu, a w większych dawkach - 

blokuje oddychanie tkankowe poprzez 

zredukowanie ilości hemoglobiny 

łączącej się z tlenem. Jeden papieros 

zawiera przeciętnie około 0,03 mg 

cyjanowodoru. Jest to ilość niegroźna 

dla życia, ale u nałogowców może 

być powodem zatruć i takich 

objawów, jak: bóle głowy, nudności, 

wymioty.  

 

 Wzór sumaryczny: HCN 

 Inne nazwy: kwas 

cyjanowodorowy, kwas pruski, cyklon B 
 Masa molowa - 27,03 g/mol 

 silnie toksyczny nieorganiczny 

związek chemiczny. W temperaturze 

pokojowej jest to bezbarwna, łatwo 

parująca ciecz o intensywnym 

zapachu gorzkich migdałów. Z wodą 

tworzy stosunkowo słaby kwas 

cyjanowodorowy, którego sole noszą 

nazwę cyjanków. Cyjanowodór jest 

silną trucizną: LD50 wynosi 1,5 mg/kg 

ciała, natomiast LC50 ok. 25 ppm. 

Trwałość wynosi w lecie 5–10 min., w 

zimie do 1 godziny. Trujące działanie 

cyjanowodoru polega na blokowaniu 

enzymów oddychania komórkowego, 

konkretnie oksydazy cytochromowej. 

Transport tlenu z płuc do tkanek jest 

zachowany, ale dochodzi do 

niedotlenienia (hipoksji) tkankowego. 

Blokada wywołana cyjanowodorem 

jest odwracalna, a jon cyjankowy 

przechodzi w rodankowy i w tej 

postaci jest wydalany przez nerki. 

 Skrajnie łatwopalny 

 Groźny dla środowiska 

 Temperatura zapłonu -17,78°C 

 Gęstość i stan skupienia 0,687 

g/cm³ 

 Miesza się w dowolnych 

proporcjach 

 Temperatura topnienia -13,4°C 

 Temperatura wrzenia 26°C 

 Kwasowość pKa=9,2 

 Moment dipolowy 2,98 DD 

 Podobne związki cyjanek 

potasu, cyjan, kwas tiocyjanowy, 

chlorowodór, acetylen 

Otrzymywanie 

 W skali przemysłowej 

cyjanowodór otrzymuje się w 

największych ilościach za pomocą 

reakcji Andrussowa, w której metan 

reaguje z amoniakiem w obecności 

tlenu w temperaturze ok. 1200 °C na 

katalizatorze platynowym: 

2CH4 + 2NH3 + 3O2 → 2HCN + 6H2O 

 W mniejszej skali otrzymuje się 

go zazwyczaj w reakcji cyjanków z 

silnymi kwasami, np.: 

2KCN + H2SO4 → 2HCN + K2SO4 

 Cyjanek potasu reaguje 

również z kwasami słabymi oraz 

kwasami o małym stężeniu – w tym 

również z rozcieńczonym kwasem 

solnym zawartym w soku żołądkowym, 

dlatego też jest równie niebezpieczny 

przy spożyciu jak cyjanowodór. 

 Cyjanowodór występuje w 

niektórych roślinach w postaci 

glikozydów – zapach gorzkich 

migdałów to właśnie zapach 

cyjanowodoru, który powstaje z 

hydrolizy amigdaliny. 

 Cyjanki pod wpływem wilgoci i 

dwutlenku węgla mogą rozkładać się 

na powietrzu z wydzielaniem 

cyjanowodoru zgodnie z reakcją: 

KCN(s) + CO2(g) + H2O(g) → KHCO3(s) + 

HCN(g) 

Zastosowanie 

 w syntezie organicznej 

 w analizie chemicznej 

 jako pestycyd 

 jako gaz bojowy 

 przy wykonywaniu wyroków 

śmierci (egzekucjach) z użyciem 

komory gazowej.      Paulina Świtalska 
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W co się ubrać w tym sezonie, 
aby wyglądać modnie? 

Jeśli chodzi o kolory, to 

obserwujemy dwie tendencje. 

Pierwsza z nich preferuje znane już z 

poprzednich sezonów kolory wyraziste : 

intensywne, nasycone i soczyste, takie 

jak fuksja, fiolet, zieleń, cytryna, 

czerwień, turkus i odcienie „morskie‟, 

pomarańcz, ale także czekoladowy, 

brąz i czerń. Natomiast z drugiej strony 

mamy pastele, delikatne i pełne 

wdzięku, wśród których dominują 

banan, morela, błękit, lila, szarość, 

pudrowy róż, beż, brzoskwinia i biel. 

Prawdziwym hitem stały się klasyczne 

połączenia czerni i bieli. 

Wzory… Z jednej strony modne są 

wyraziste, kolorowe kształty 

geometryczne (romby, koła, grochy, 

pasy i paski), a z drugiej całkiem 

gładkie, jednolite powierzchnie. 

Przeobrażeniu ulega modna w sezonie 

zimowym krata. Tu powodzeniem 

cieszy się drobna krateczka lub 

delikatnie nakreślone linie. W tym 

sezonie zdecydowanie królują kwiaty. 

Słowem, wiosną kreacje wykonane 

są z lekkich, zwiewnych materiałów, 

wielowarstwowe, przezroczyste. Obok 

prostych form pojawiają się także 

bogato zdobione cekinami, 

kokardami, falbanami, frędzlami, 

bufami, haftami, drapowaniami, 

plisami, piórkami. 

W modzie jest także asymetria: 

ramiączka na jedno ramię, nierówne 

doły, różne wzory na obu połowach. 

Nie zapominajmy także o dodatkach: 

wysokie platformy latem mogą być 

zawiązywane na kolorowe sznurki 

wokół kostki czy jedwabne tasiemki. 

Trendy są też dwukolorowe czółenka w 

stylu lat 20. I sandały na płaskiej 

podeszwie. 

W dodatkach nadal pojawiają się 

okulary. Oprawki mogą być zarówno 

czarne, jak i kolorowe, różowe czy 

trendy w odcieniu fuksji. 

Karolina Kaczyńska 

Gdzie na wakacje? 
 

Każdy z nas zadaje sobie pytanie, 

gdzie można pojechać w tegoroczne 

wakacje. Jedni wolą za granicę, a inni 

preferują polskie okolice. Bo, po co 

wyjeżdżać tak daleko, skoro wiele 

ładnych i ciekawych zakątków mamy 

w kraju. W tym roku bardzo dużo osób 

jednak wybierze Polskę, gdyż w kilku 

słonecznych i gorących krajach miały 

miejsce różne zamieszki.  

Młodzież zapewne wyjedzie na 

jakieś obozy czy kolonie. Osobiście 

polecam Mazury, gdzie nad jeziorem 

można wybrać się na kajaki, 

Windsurfing czy popływać. 

Nie zapominajmy także o polskim 

pięknym morzu, gdzie już trudno o 

miejsca zakwaterowania. Jeśli pogoda 

dopisze, można całymi dniami 

wylegiwać się na słońcu piaszczystej 

plaży na Półwyspie Helskim czy innym 

miejscu na Pomorzu. 

Również nie mają, co narzekać 

górale gdyż w górach też już bardzo 

trudno o znalezienie noclegu. Polecam 

wędrówki i podziwianie górskich 

widoków dla prawdziwych 

zapaleńców. 

Dla tych, którzy nie lubią nigdzie 

wyjeżdżać, oczywiście polecam rower, 

rolki, wypad na basen, a także na 

jeden dzień nad wodę. Warto też 

spędzić wolny czas nad fajną książką, 

a także spotkać się z grupą przyjaciół 

np. w kinie. 

Robert Kowalski 
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Oscar dla Boksera 
 

Filmów o tematyce bokserskiej jest 

w Hollywood bardzo dużo, chociaż 

tylko nieliczne mogą poszczycić się 

międzynarodową sławą. „Rocky” 

Johna Avildsena, “Wściekły byk” 

Martina Scorsese czy “Million Dollar 

Baby” Clinta Eastwooda, zostały także 

w większym lub mniejszym stopniu 

nagrodzone przez Amerykańską 

Akademię Filmową. W tym roku na 

ekranach polskich kin zagościł „The 

Fighter” w reżyserii Davida O. Russella, 

będący biografią irlandzkiego 

pięściarza Micky‟ego Warda oraz jego 

starszego przyrodniego brata 

Dicky'ego Eklunda. 

Akcja filmu rozpoczyna się, kiedy 

poznajemy Dicky'ego - dumę 

miasteczka  Lowell – człowieka, który 

pokonał Sugar Ray Leonarda. Po 

latach, gdy do miasta przybywa ekipa 

telewizyjna, by nakręcić o nim film, jest 

tylko wychudzonym narkomanem, bez 

szansy powrotu na ring. Wciąż jednak 

trenuje (a przynajmniej tak twierdzi) 

brata Micky‟ego, który nie może wybić 

się w świecie boksu. Tak by pewnie 

zostało, gdyby nie barmanka 

Charlene, którą Micky poznaje w 

miejscowej mordowni. To dzięki niej 

powoli zacznie wyzwalać się spod 

destrukcyjnego wpływu brata i matki. 

Historia braci bokserów, którzy są jak 

dwa przeciwstawne żywioły, to proste, 

choć nie lekkie w odbiorze kino. Dobry 

scenariusz sprawił, że "Fighterowi" jakoś 

daleko do typowej bokserskiej historii o 

walce z samym sobą, w której 

zwycięstwo (oraz morderczy trening) 

gwarantuje także zwycięstwo nad 

ostatecznym rywalem. Wątek sportowy 

stanowi ledwie tło dla dramatu 

rodziny, w której cała uwaga skupia się 

na przyciągającym problemy Dickym i 

osobistego dramatu Micky‟ego, 

pragnącego zyskać niezależność, ale 

jednocześnie zbyt słabego, by czynnie 

o nią walczyć. Zamiast ringu sportowej 

hali zobaczymy ring rodzinnego piekła, 

gdzie w jednym narożniku stanie Dicky 

i kochająca go bezwarunkową oraz 

toksyczną miłością matka, a w drugim 

Micky i Charlene. Zestaw emocji, jakie 

generuje w "Fighterze" ten układ, robi 

wrażenie.  

Reżyseria jest przemyślana, dzięki 

czemu widz przez cały czas jest 

zaangażowany w losy bohaterów. 

Niewiele tu zbędnych scen – każda 

wydaje się coś wnosić, mieć pewne 

uzasadnienie. Warto przy tym zwrócić 

uwagę na specyficzny, ujawniający się 

niekiedy humor "Fightera", który wydaje 

się niezamierzony, ale faktycznie jest 

po prostu dobrze wkomponowany w 

całą historię i wpuszcza trochę 

powietrza w ten miejscami duszny i 

ciężki, ale zawsze wciągający film. 

Często jednak to, co zabawne, za 

chwilę okazuje się mieć nieciekawe 

konsekwencje. Niestety, trzeba śmiać 

się przez łzy, ale to tylko dodaje mocy 

całości. Kolejnym plusem jest gra 

aktorska. Główni bohaterowie i 

wcielający się w nich – odpowiednio – 

Christian Bale i Mark Wahlberg spisali 

się na medal, choć tylko jednemu 

Akademia przyznała Oscara. To 

właśnie Bale stworzył postać słodko-

gorzką, która daje widzom radość i 

smutek, skupia na sobie ich niechęć, 

ale i współczucie. Wahlberg z kolei po 

prostu dobrze dopasował się do swojej 

roli, tworząc bohatera, który powoli 

odkrywa w sobie siłę do walki, ale i do 

pełnego, samodzielnego życia. 

Fighter to film, który zdecydowanie 

warto zobaczyć. Stojący za kamerą 

David O. Russell przy wsparciu 

znakomitej obsady, zrobił kino 

angażujące emocjonalnie do ostatniej 

minuty. Polecam nie tylko fanom 

boksu, ale każdemu kto chce obejrzeć 

choć jeden dobry tytuł wśród tylu 

gniotów, zasilających rynek filmowy. 

 

Adrian Filipowicz 
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To warto przeczytać… 
 

W dzisiejszym wydaniu gazetki szkolnej 

chciałabym polecić Wam niezwykłą 

książkę pt. ,,Oskar i pani Róża”. To 

niesamowita opowieść o 

dziesięcioletnim Oskarze, który umiera 

na białaczkę. Chłopiec z każdym 

dniem traci nadzieję na „normalne” 

życie. Aż pewnego dnia spotyka 

tajemniczą panią Różę - 

wolontariuszkę w szpitalu, która ma za 

sobą karierę zapaśniczki i umie znaleźć 

wyjście z każdej sytuacji. To właśnie 

ciocia Róża namawia Oskara, by 

zaczął pisać listy do ,,Szanownego 

Pana Boga‟‟, a każdy dzień swego 

życia traktował jako dziesięć kolejnych 

lat. Chłopiec każdego dnia pisze 

jeden list do Boga, w którym opisuje 

kolejne lata swego życia. Oskar 

pokłada w Bogu coraz większą 

nadzieję, otwiera się przed Nim, dzieli 

się z Nim swoimi zmartwieniami i 

obawami. Listy dają chłopcu większą 

odwagę, bowiem z każdym dniem 

coraz mniej boi się nadchodzącej 

śmierci, godzi się z tym, że musi umrzeć. 

,,Oskar i pani Róża” to książka, 

która ukazuje jak ważne jest mieć przy 

sobie kogoś bliskiego, przyjaciela, który 

pocieszy i pomoże znaleźć właściwe 

wyjście z trudnej sytuacji. To piękna i 

wzruszająca opowieść o tym, jak 

można pokonać samego siebie i nie 

poddawać się w obliczu nieszczęścia. 

Wielkim atutem tej książki jest to, że 

daje dużo do myślenia. Wywołuje 

refleksje na temat życia, cierpienia i 

śmierci. Pomimo poważnej tematyki 

książka ta nie jest pozbawiona humoru, 

szczególnie zabawne są listy Oskara do 

Boga. Opowieść ta to także pewnego 

rodzaju wskazówka, że trzeba 

korzystać z każdego dnia, jaki jest nam 

dany, i że to, jak nasze życie się 

potoczy, zależy tylko i wyłącznie on 

nas. Autor książki, Eric-Emmanuel 

Schmitt idealnie wciela się w postać 

małego Oskara. Próbuje pokazać, że 

życie jest darem. Historia opisana przez 

Schmitta jest bardzo realna i może 

zdarzyć się w „prawdziwym” życiu. 

Książka ta to idealna lektura na 

zbliżające się wakacje. Myślę, że warto 

ją przeczytać niezależnie od wieku czy 

płci. Gorąco polecam. 

Wioletta Chmielewska kl.1LO 

 

 

Mam Haka na Raka 

 
W ostatnim numerze naszej szkolnej 

gazetki można było przeczytać krótką 

wzmiankę o tym, że grupa z naszej 

szkoły dostała się do finału 

ogólnopolskiej akcji „Mam Haka na 

Raka”. W finale mielimy za zadanie 

wymyślić i zaprojektować kampanię 

społeczną dotyczącą profilaktyki 

nowotworowej. Lecz nie zamierzam się 

niestety tutaj rozpisywać, ponieważ... 

zobaczcie TO lepiej na własne oczy! 

Nasza kampania pt.; „Rak Płuc - 

BEZpłatny zabójca” została już 

ukończona, a efekty naszej pracy 

obejrzyjcie w Internecie ;). Link do filmu 

poniżej: 

 

http://www.youtube.com/watch?v=RE

Cw6hxbYTo 

lub po prostu wyszukajcie na youtube: 

„MHNR4 ZSZ Nasielsk”. Miłego 

oglądania!!! 
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CIEKAWOSTKI 
Jagody chronią przed 

parkinsonizmem 
 

 
 

W przypadku kobiet i mężczyzn, którzy 
regularnie jedzą jagody, zmniejsza się 
ryzyko zachorowania na 
parkinsonizm. Okazuje się także, że 
panowie obniżą je jeszcze bardziej, 
uwzględniając w swoim menu jabłka, 
pomarańcze i inne produkty obfitujące 
w przeciwutleniające flawonoidy. 

W studium wzięło udział 49.281 
mężczyzn i 80.336 kobiet. Wszyscy 
wypełniali kwestionariusze, poza tym 
ilość spożywanych flawonoidów 
określano też na podstawie bazy 
danych. Amerykańscy naukowcy 
analizowali konsumpcję 6 
podstawowych źródeł flawonoidów: 
jabłek, jagód, herbaty, czerwonego 
wina, pomarańczy i soku 
pomarańczowego. Losy ochotników 
śledzono przez 20-22 lata. W tym 
czasie parkinsonizm zdiagnozowano u 
805 osób. 

W grupie 20% mężczyzn 
spożywających najwięcej flawonoidów 
ryzyko wystąpienia choroby 
Parkinsona było o ok. 40% niższe niż 
wśród 20% panów konsumujących 
najmniej flawonoidów. Wśród kobiet 
nie stwierdzono związku między 
ogólnym spożyciem flawonoidów a 
rozwojem parkinsonizmu. Gdy jednak 
badano podklasy flawonoidów, okazało 
się, że regularne jedzenie  

NAUKOWE   
antocyjanów, które pozyskuje się 
głównie z jagód, obniżało ryzyko 
zachorowania zarówno u kobiet, jak i 
mężczyzn. 

 

Dla wielu Rosjan Słońce krąży 
wokół Ziemi 

 

 

Sondaż, przeprowadzony ostatnio 
przez państwowy instytut badania 
opinii publicznej VsTIOM na próbie 
1600 Rosjan z różnych regionów kraju, 
wykazał, że 32% naszych 
wschodnich sąsiadów wierzy, że 
Ziemia stanowi centrum Układu 
Słonecznego. 

Geocentryczne przeświadczenie nie 
jest jedną rzeczą, która zaskoczyła 
ankieterów. Okazało się bowiem, że 
55% Rosjan uważa, że cała 
radioaktywność stanowi wynik 
działalności człowieka (naturalne 
promieniowanie tła zostało więc 
całkowicie pominięte). Co więcej, wg 
29% respondentów, pierwsi ludzie żyli 
na Ziemi razem z dinozaurami. 

To naprawdę zdumiewające. 
Wszystkie [pytania] były absolutnie 
oczywiste. Dane świadczą o poziomie 
edukacji w kraju – podkreśla 
rzeczniczka VsTIOM Olga Kamenczuk. 

Kobiety częściej niż mężczyźni 
wierzyły w spreparowane informacje. 
Margines błędu wynosił 3,4%. 
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Czemu van Gogh staje się brązowy? 
 

 
 

Obrazy Vincenta van Gogha, ze słynną 
serią słoneczników na czele, blakną 
szybciej od obrazów współczesnych 
Holendrowi malarzy. Dzieje się tak 
ponoć z powodu wykorzystywanej 
przez niego techniki uzyskiwania żółci. 

Styl artysty, z jego intensywnymi 
barwami widma słonecznego, 
impastową fakturą i deformacją, znają 
niemal wszyscy. Uważa się, że 
ukształtował się on w pełni podczas 
pobytu w Arles. Vincent używał 
superjaskrawych kolorów, by oddawać 
emocje. Stąd jego zamiłowanie do 
żółcieni chromowej, mieszanej często 
z bielą barową (BaSO4). Efekt był 
wyśmienity, ale z czasem, niestety, 
coraz trudniej dostrzegalny. 

Międzynarodowy zespół profesora 
Koena Janssensa z Uniwersytetu w 
Antwerpii znalazł na szczęście 
przyczynę tego zjawiska, co rodzi 
nadzieje, że uda się zapobiec 
dalszemu ciemnieniu, a nawet je 
odwrócić. 

 

 

 

Kiedy rozmowa przez komórkę 
pomaga w jeździe 

 

Wiele przeprowadzonych w ostatnich 
latach badań wskazywało, że kierowcy 
rozmawiający w czasie jazdy przez 
telefon komórkowy nie są w stanie 
dostatecznie skoncentrować się na 
drodze, co zwiększa ryzyko wypadków. 
Okazuje się jednak, że w pewnej 
sytuacji rozmowa przez komórkę 
może spełnić pozytywną rolę. Chodzi 
o znużenie, odczuwane np. pod koniec 
długiej drogi. Wtedy, wg naukowców z 
University of Kansas, zaangażowanie się 
w drugie zadanie może zwiększyć 
uwagę zwracaną na drogę i uratować 
życie. 

W półgodzinnym eksperymencie w 
symulatorze jazdy wzięło udział 45 osób. 
Paul Atchley i Mark Chan testowali ich 
uwagę i pamięć krótkotrwałą, posługując 
się różnymi przeszkodami, m.in. 
hamującym nagle samochodem. Części 
kierowców przydzielono na czas jazdy 
drugie zadanie, przy czym niektórzy 
wykonywali je dopiero pod koniec 
podróży. Reszta miała po prostu jechać. 

Okazało się, że w porównaniu do 
ochotników wykonujących zadanie przez 
cały czas i zajmujących się wyłącznie 
jazdą, ludzie, którzy mieli coś zrobić 
dopiero w drugiej części podróży, lepiej 
trzymali się pasa i rzadziej popełniali 
wykroczenia. 

 
 

Malwina Morawska kl. 1 TE 
 

Źródło: WWW.kopalniawiedzy.pl 



 23 

            HUMOR ;) 

Hrabia po dłuższym pobycie za granicą 

wraca do swoich posiadłości. Na dworcu 

czeka na niego zaprzęg koni i wierny sługa 

Jan.  

- No i cóż tam zdarzyło się nowego we 

dworze podczas mojej nieobecności 

Janie?  

- Nic nowego Jaśnie Panie... no może tylko 

to że Azorek zdechł.  

- Azorek ?! Mój ulubiony pies? Jak to się 

stało?  

- Ano nażarł się końskiej padliny to i zdechł.  

- A skąd we dworze końska padlina?  

- Konie się poparzyły to zdechły.  

- Jak to konie się poparzyły ??... Od 

czego?  

- Od ognia Panie jak się stajnia paliła.  

- A kto podpalił stajnie?  

- Nikt od płonącego dworu się zajęła.  

- Na miłość boską to i dwór spłonął? Jakim 

sposobem?  

- Ano po prostu. Świeczka przy trumnie 

teścia Pana hrabiego się przewróciła i 

firany się zajęły.  

- Och! A czemu mój teść umarł?  

- Bo Jaśnie Pani uciekła z tym oficerem, co 

się z nim od trzech lat spotykała.  

- Spotykała się od trzech lat?! To przecież 

nic nowego!  

- Właśnie mówiłem Jaśnie Panie, że nie 

zdarzyło się nic nowego. 

Przesądna blondynka mówi do swojej 

przyjaciółki:  

- Wyobraź sobie, że rano spadł mi talerz! 

Boję się, że to może zaszkodzić dziecku, 

które w sobie noszę.  

- Eee, idź głupia! W zabobony wierzysz? 

Dwa miesiące przed moim urodzeniem, 

mama rozbiła płytę gramofonową i nic mi 

nie jest... nic mi nie jest... nic mi nie jest... 

Siedzą dwie blondynki w barze i zamówiły 

butelkę Coli. Jedna z blondynek odkręciła 

butelkę i zaczyna wlewać do szklanki 

odwróconej do góry dnem. Leje, leje i leje, 

aż w końcu mówi do drugiej blondynki:  

- Ej z tą szklanką jest coś nie tak.  

- Jak to, pokaż.  

Druga blondynka robi dokładnie to samo 

co pierwsza, ale po chwili stwierdza:  

- Pewnie, że z tą szklanką jest coś nie tak, 

ona nie ma dna. 

Wybrał Adrian Filipowicz 

Siedzą dwa wampiry w szopie.  Jeden 

powiedział:  

- Jestem głodny.  

Na to drugi:  

- Ja też - i wyleciał przez okno.  

Pierwszy postanowił pilnować szopy.  

Kiedy drugi przyleciał miał zakrwawione 

kiełki:  

- Zjadłem jednego wieśniaka.  

- Skoro ty możesz, to i ja chcę!  

Wraca, ma usta we krwi.  

- Zjadłem dwóch wieśniaków! - chwalił się.- 

Skoro ty zjadłeś dwóch, to ja też chcę.  

Poleciał, wraca, cała twarz we krwi.  

- To ile ty tych wieśniaków zjadłeś??!!  

- Ani jednego, ze schodów spadłem!  

 

Na lekcji biologii nauczycielka 

przeprowadza eksperyment. Ma trzy 

dżdżownice. Pierwszą wkłada do wódki 

czeka... robal zdechł. Drugą wkłada do 

papierosa czeka...robal zdechł. Trzecią zaś 

wkłada do wody czeka...robal żyje i pani 

pyta Jasia:  

- Jasiu jaki z tego wniosek?  

- Kto pije i pali ten nie ma robali. 

 

- Co Ty przyniosłeś w tym futerale na 

skrzypce? - dziwi się nauczycielka muzyki  

- Przecież to pistolet maszynowy!!!  

- Ale heca, ojciec poszedł robić skok na 

bank ze skrzypcami... 

 

Wpada Jasiu do domu i od progu krzyczy:  

- Mamo, mamo, zrobiłem dzisiaj w szkole 

dobry uczynek!  

- Naprawdę? No to opowiadaj synku, 

opowiadaj...  

- Koledzy podłożyli pinezkę szpicem do 

góry na krześle nauczyciela.  

Już miał siadać kiedy ja... odsunąłem 

krzesło! 

Wybrała: Malwina Morawska kl. 1TE 
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Sudoku klasyczne 

Grając należy wypełnić diagram w taki sposób, aby w każdej pionowej kolumnie, w 

każdym poziomym wierszu i w każdym dziewięciopolowym kwadracie 3x3 znalazły 

się cyfry od 1 do 9. Cyfry w kwadracie oraz wierszu i kolumnie nie mogą się 

powtarzać. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Jaskłowski 

 


