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Ferie, ferie i po feriach…… 

 
Mam nadzieję, że wypoczęci i zadowoleni po udanych feriach wróciliście do 

szkoły.  Choć na pewno  chcielibyście je przedłużyć i żałujecie, że już się 

skończyły, nie martwcie się, bo w kwietniu czeka Was kolejna przerwa od 

nauki – Wielkanoc.   

Luty to miesiąc zakochanych (14 lutego obchodziliśmy walentynki ), więc w 

tym numerze „Gazety Szkolnej” nie może zabraknąć artykułów o tym święcie.  

Poza tym znajdziecie ciekawostki o Dniu Kobiet, wiośnie i mowie ciała, 

interesujący artykuł o młodych matkach, recenzję książki „Tatarak” Jarosława 

Iwaszkiewicza oraz porady dotyczące idealnego podkładu. Oprócz tego w 

tym numerze nie zabraknie rozrywki w postaci zagadek matematycznych, 

ciekawostek naukowych i humoru. 

Życzę miłego czytania „Gazety Szkolnej”. 

Pozdrawiam   

Malwina Morawska
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Moja studniówka 

Piątego lutego. Poranek 

wydawałoby się jak każdy inny: 

pobudka, kąpiel, śniadanie. Jednak 

ten dzień zapowiadał się zupełnie 

inaczej. Otóż po standardowej 

porannej procedurze rozpoczęły się 

przygotowania do Studniówki 2011! 

Sukienka wyjęta z szafy, makijaż, 

fryzjer. Szereg czynności do 

wykonania, aby w tak ważny 

wieczór wyglądać wyjątkowo. Po 

raz pierwszy i zapewne ostatni 

bawimy się w tak licznym gronie ZSZ 

Lipowa. Wszyscy maturzyści 

zgromadzeni na jednej Sali, 

tańczący na tym samym parkiecie, 

siedzący przy wspólnym stole- 

sytuacja nie do powtórzenia.  

O godzinie 20:00 wszyscy goście 

zgromadzeni na Sali restauracji 

Palladium, czekają na rozpoczęcie 

poloneza. Elegancko ubrani ze 

zniecierpliwieniem oczekujemy na 

sygnał od Pani Skrzyneckiej 

rozpoczynający taniec. 

Rozbrzmiewają pierwsze nuty i 

wszyscy dostojnie, jak jeden mąż 

ruszamy w takt melodii poloneza. 

Mimo stresu udało nam się bez 

większych pomyłek. Uśmiechy na 

twarzach gości uważam za 

potwierdzenie, że poszło nam 

całkiem nieźle.  

 

 

Po części oficjalnej zakończonej 

wzniesionym przez pana Dyrektora 

toastem rozpoczęliśmy zabawę. 

Pierwsze ciepłe danie i ruszamy w 

tan. Orkiestra przygrywa melodie. 

Repertuar jest całkiem niezły, 

trochę gorzej z wykonaniem. 

Jednak w dobrej atmosferze nie 

ma to większego znaczenia.  

Zabawa trwa, ale czas przy 

tańcach i pogaduchach szybko 

mija. Przychodzi pora części 

artystycznej. Drobne problemy 

techniczne, małe zamieszanie, ale 

mimo to wszystko idzie dość 

sprawnie. Ciężko stwierdzić, jakie 

odczucia towarzyszą gronu 

pedagogicznemu po przyjrzeniu się 

naszym „wypocinom”- tragedii 

raczej nie było. 

 
Po części artystycznej wreszcie 

możemy całkowicie się wyluzować. 

Tańce, hulanki, śpiewy, harce… 

pozytywne zaskoczenie, jeżeli 

chodzi o aktywność na parkiecie. 

Za stołami też gwarno, jedzenie 

smaczne. Czego więcej do 

szczęścia potrzeba? 

Do szóstej rano twardo szaleje 

jeszcze garstka uczniów, nawet 

nauczyciele. Studniówka przez duże 

„S”. Śmiało mogę stwierdzić, że jest 

co wspominać. Osobiście nie 

odczułam żadnych niedociągnięć i 

bawiłam się świetnie. Oby więcej 

sposobności do takiej zabawy. 

Viva la Studniówka 2011! 
Aleksandra Popowska
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Mamy Haka na 

Raka!!! 
Jeszcze całkiem nie tak dawno 

można było w naszej szkole usłyszeć 

o akcji pt.: „Mam Haka na Raka”. 

Jak już wszyscy wiemy, to 

ogólnopolski program mający na 

celu przybliżenie zarówno 

młodzieży, jak i ludziom dorosłym 

tematu profilaktyki nowotworowej. 

Wiemy również, że w tym roku 

naszą szkołę reprezentuje grupa z 

klasy 2LO, w składzie:  Karol 

Grubecki, Patryk Grymaszewski, 

Paulina Świtalska, Wioletta 

Ostrzeniewska i Edyta Żbikowska. 

Ww. grupa z zapałem pracowała 

przez prawie cały styczeń, 

organizując apele w szkołach, 

nagrywając spoty radiowe, czy 

rozdając ulotki na mieście. Teraz 

wiemy już, że cała ta praca nie 

poszła na marne i z radością 

możemy was poinformować - 

PRZESZLIŚMY DO FINAŁU!!! Jesteśmy 

szczęśliwi, lecz mamy jednocześnie 

świadomość tego, że stoi przed 

nami ogromne wyzwanie i mnóstwo 

pracy! Chcieliśmy jednocześnie 

podziękować: Panu Dyrektorowi - 

bez którego pomocy z pewnością 

nie odnieślibyśmy takiego sukcesu, 

oraz wszystkim nauczycielom, którzy 

okazywali nam wsparcie na 

każdym kroku. W sposób szczególny 

pragniemy podziękować Panu 

Marcinowi Jakimiakowi - szkolnemu 

nauczycielowi biologii, który jest 

opiekunem naszej grupy. Na koniec 

możemy jeszcze dodać, że do 

finału przeszliśmy jako jedyna grupa 

z naszego powiatu, rywali z całego 

naszego województwa mamy tylko 

7, zaś z całej Polski w finale znalazło 

się jedynie 89 drużyn. Całą akcję 

traktujemy bardzo poważnie, 

dlatego możecie być pewni: NIE 

ZAWIEDZIEMY WAS! 

Karol Grubecki II LO 

Święto wszystkich zakochanych 

Dzień Świętego Walentego, często 

skracane do walentynek, to coroczne 

obchodzone 14 lutego to święto 

miłości i uczucia między dwojgiem 

ludzi. 

Jest to tradycyjnie dzień, w którym 

zakochani wyrażają miłość do siebie, 

przesyłając kwiaty, wręczając sobie  

upominki, czekoladki i pluszowe misie. 

Większość z nas, chociaż się do tego 

nie chce przyznać, lubi walentynki i po 

cichu wysyła kartki przyjaciołom, 

ukochanemu, albo komuś, w kim 

skrycie się kocha.  Najpopularniejszym 

sposobem okazania swoich uczuć 

naszej Wybrance (Wybrankowi) w tym 

dniu jest podarowanie karteczki 

walentynkowej. Może to być zarówno 

taka kupiona w sklepie, jak i 

narysowana odręcznie. Ważne jest, co 

na niej napiszecie. Może to być krótki 

tekst, np.:  

“Bądź moją Walentynką”, “Czy 

zostaniesz moją Walentynką?”.  

Co podarować ukochanej 

osobie? Oprócz karteczki z życzeniami 

możemy w Walentynki podarować 

drobny prezent. Niezbędnym 

prezentem może być czerwona róża. 

Można także podarować: coś 

słodkiego, maskotka lub jakaś figurka 

(koniecznie z serduszkiem), perfumy, 

biżuteria.  

Walentynki jest to wyjątkowy dzień, 

który skłania nas do okazania 

ukochanej osobie, tego, co naprawdę 

czujemy, a na co dzień nie mamy 

czasu i sposobności, żeby to wyrazić. 

Korzystajmy zatem z tych chwil i 

słowami, czynami wyraźmy to, co 

podpowiada nam serce. 

Ewelina Parulska kl. 1 TE 
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„Palenie poważnie 

szkodzi Tobie i osobom 

w Twoim otoczeniu.” 
 

Takie hasło niejednokrotnie 

widzieliśmy na paczkach 

papierosów, osoby, które palą 

nałogowo, spotykają także inne 

teksty, reklamy, ulotki 

przestrzegające przed tym 

niewinnie zaczynającym się 

nałogiem. 

Jestem ciekawa ile osób 

palących przeczytało skład 

„cichych zabójców”. Ile osób 

poświęciło chociaż pięć minut na 

wyobrażenie sobie skutków 

kilkunastu zaciągnięć dymu 

papierosowego w ciągu dnia. Ile 

osób pomyślało o ludziach „obok”, 

którzy muszą wdychać ten 

papierosowy odór, zatruwając się 

przy tym? Jak wiele osób przez ten 

nawyk zachorowało lub umarło? 

Pewnie znikoma część tak wielkich 

palaczy w naszym kraju, a nawet 

na świecie. 

W skład papierosów wchodzą: 

- substancje mgliste, 

- nikotyna, 

- tlenek węgla. 

Dziś zajmę się tylko jednym 

składnikiem, sądzę że jeden 

wystarczy by obrzydzić palenie. 

Mam nadzieję. 

    

 TLENEK WĘGLA (CO) 

Nazwa zwyczajowa – „czad” – 

brzmi ciekawie, ale prawda jest 

niestety inna. 

Nazwa systematyczna – tlenek 

węgla (II) – niegroźnie brzmiąca 

nazwa. 

Choć to nikotyna jest 

najbardziej uzależniającym 

składnikiem papierosów, to jednak 

tlenek węgla lub inaczej czad, nie 

jest nic nierobiącym nam, nawet 

tym niepalącym osobom, 

składnikiem. 

Ma on silne właściwości 

toksyczne, jest on składnikiem także 

spalin niebezpiecznych dla 

człowieka. 

Szkodliwość tlenku węgla: 

Toksyczne działanie węgla 

wynika z jego większego od tlenu 

powinowactwa do hemoglobiny 

zawartej w erytrocytach krwi. 

Tworzy on połączenie zwane 

karboksyhemoglobiną (CO + Hb  

COHb), które jest trwalsze niż 

służąca do transportu tlenu z płuc 

do tkanek oksyhemoglobina. 

Dochodzi więc do niedotlenienia 

tkanek, co w wielu przypadkach 

grozi śmiercią, choć zawarte w 

papierosach 10mg na jeden 

papieros spowalnia tylko ten 

proces.  

W strumieniu bocznym dymu 

tytoniowego (dym, który wydycha 

palacz) znajduje się pięć razy 

więcej tlenku węgla niż w głównym 

strumieniu dymu! Z tego wynika, że 

palacz bierny jest bardziej narażony 

na raka niż palacz czynny! 

Więc jeśli ktoś przy nas pali 

poproście o zgaszenie papierosa 

lub sami zostawcie towarzystwo 

palaczy, jeśli nie, to za kilka lat 

(choć miejmy nadzieję, że do tego 

nie dojdzie) możecie podziękować 

takim „przyjaciołom” za 

rozbudzenie w sobie groźnej 

choroby.  

Nie dajmy się uzależnić! 

Bądźmy wolni od papierosów. 

Nie zabijajmy siebie.   
 

Agnieszka Bącik 
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8 marca- święto 

wszystkich kobiet 

Za nami Dzień Świętego Walentego i 

Dzień Kobiet, który dla wielu nadal 

kojarzy się z czasami głębokiej komuny 

oraz symbolicznym goździkiem . 

Międzynarodowy Dzień Kobiet 

obchodzony od prawie wieku, w dniu 

8 marca na stałe wpisał się do 

kalendarza dni świątecznych, 

aczkolwiek w Polsce nigdy nie był to 

dzień wolny od pracy, a sama idea 

tego święta ma wielu przeciwników, w 

tym także kobiet.  Po raz pierwszy Dzień 

Kobiet obchodzony był w Stanach 

Zjednoczonych. Amerykanki zaczęły 

obchodzić swoje święto w 1909 roku. 

Później ten zwyczaj zawędrował do 

Europy; na początku do Austrii i Danii, 

następnie do Niemiec i Szwajcarii. W 

Polsce Dzień Kobiet został zauważony 

dopiero po II wojnie. 

Święto to ustanowiono dla 

upamiętnienia walki kobiet o prawo 

do człowieczeństwa. 

Na podstawie przeprowadzonych 

ankiet, wnioskuje się, iż z największą 

sympatią do Dnia Kobiet odnoszą się 

młode kobiety do lat 25 (90% kobiet). 

Mniejsze uznanie święto pań zajmuje u 

nieco starszej płci pięknej. 

Dla niektórych ludzi jest to święto 

niepotrzebne. Ale dlaczego właśnie 

ten dzień - 8 marca nie może być 

zwieńczeniem uwielbienia dla kobiet? 

Może więc warto w tym dniu okazać 

trochę więcej czułości kobietom. 

Podarować im mały bukiet, który 

wywoła duży uśmiech;) 

Aleksandra Łuszczewska 

Prezenty na Dzień 

Kobiet 

Kiedyś wręczano kobietom goździk 

i paczkę rajstop. W dzisiejszych 

czasach nasze kobiety 

niekoniecznie ucieszyłby się z 

takiego prezentu. 

Co więc dać na Dzień Kobiet ? 

Poniżej znajdziecie kilka pomysłów.  

Najbardziej banalnym pomysłem – 

acz lubianym przez wiele kobiet 

jest bukiet kwiatów. 

Mile widziana jest biżuteria – 

kolczyki, wisiorki, zegarki. 

Wiele kobiet ucieszy się z książki. 

Oczywiście książkę należy 

dostosować do zainteresowań 

danej kobiety – jedne lubią 

kryminały, inne romanse, a jeszcze 

inne fantastykę. 

Należy uważać wręczając 

kobiecie akcesoria kuchenne – nie 

każda będzie z nich zadowolona. 

Dawać je można tylko tym 

kobietom, o których wiemy, że 

gotowanie jest ich pasją – te 

mogą się ucieszyć np. z nożyc do 

drobiu, ciekawej formy do ciasta... 

Ciekawym pomysłem może być 

wręczenie zestawu herbat lub 

kawy. Może to być zestaw z 

porcelanową filiżanką lub 

kubeczkiem. 

Malwina Morawska kl. 1 TE 
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Święto Wiosny 

 
Jak co roku Święto Wiosny w naszej 

szkole odbyło się 21 marca na Sali 

sportowej. Tego dnia było mnóstwo 

fikuśnych przebrań oraz zabawnych 

metamorfoz, po których trudno było 

przebraną osobę poznać. O godzinie 

10 rozpoczęła się zabawa na sali. Z 

przyjemnością mogliśmy popatrzeć na 

nadchodzącą modę na pokazie 

strojów wiosenychj. Następnie został 

przeprowadzony konkurs na 

Najoryginalniejszą Marzannę. Na 

uwagę zasługuje przede wszystkim 

Marzanna klasy 2 LO, która swoją 

wielkością i nowoczesnym ubiorem 

powaliła swe przeciwniczki. I potem 

zaczęło się prawdziwe SHOW! W 

następnej kategorii Kabaret wystąpiły 

debiutanckie skecze pierwszoklasistów  

 

 

 

 
 

 

oraz prawdziwi weterani tej kategorii 

klasy III Technikum. III TH i III TE, bo o 

nich mowa, wykazały się nie lada 

pomysłowością, aby wprowadzić 

publikę w „ubaw po pachy”. Byli 

swego rodzaju Gwiazdami 

tegorocznego święta, gdyż zabłysnęli  

 

 

 

 
 

 

nie tylko jako kabareciarze, ale także 

jako piosenkarze czy tancerze. 

Karaoke, czyli ostatni przystanek 

imprezy był najbardziej obleganą 

kategorią. W takt podkładu klasy 

śpiewały najpopularniejsze polskie 

piosenki. I na koniec Finał. Laureaci 

pierwszych miejsc pokazali klasę i po 

raz drugi odegrali swe zabawne 

występy. Po skończonej imprezie każdy 

zmykał ze szkoły, by już na powietrzu 

wygrzewać się w wiosennym słoneczku 

oraz w pełni korzystać z uroków wiosny. 

 

     

  Justyna Podlasińska 
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Wagary, ach te wagary 

 
          Co roku każdy uczeń z 

utęsknieniem wyczekuje dzień 21 

marca. Jak wszystkim  wiadomo, jest to 

„Pierwszy Dzień Wiosny” oraz  

nieformalne święto szkolne czyli „Dzień 

Wagarowicza”. Wagary są obecne w 

życiu szkolnym już od najdawniejszych 

lat. Pytając mamę, tatę, babcię czy 

dziadka, czy kiedykolwiek  na nich byli, 

otrzymamy zawsze pozytywną 

odpowiedź. Ale czy jest to dobra 

forma uciekania od problemu lub 

niechęci, jaką pałamy do szkoły?                                                                                                                                                               

Osobiście uważam, że nie warto jest 

robić sobie zaległości i umywać ręce  

od kłopotów, które tak naprawdę 

pogłębiają się z każdą jedną 

nieobecnością.    

Lecz 21 marca jest traktowany 

wyjątkowo, zarówno przez uczniów, jak 

i nauczycieli. Nieobecność w  „Dniu 

Wagarowicza” jest łagodniej 

przyjmowana, a przez niektórych 

uznawana za normę. Tego dnia 

uczniowie często robią sobie wolne od 

nauki, spędzając czas na licznych 

rozrywkach i hulankach . Część władz 

szkolnych próbuje ograniczyć lub na  

swój sposób zalegalizować wagary w 

tym dniu poprzez organizację imprez 

szkolnych oraz okolicznościowych 

wyjść   np. do najbliższego parku w 

celu uczczenia „Pierwszego Dnia 

Wiosny”, w postaci tradycyjnego 

topienia „Marzanny”- symbolu 

odchodzącej zimy.  

W naszej szkole 21 marca jest dniem 

poświęconym licznym zabawom, które 

dostarczają zgromadzonym wiele 

radości i niezapomnianych 

wspomnień. Tegoroczny „Dzień 

Wiosny” był również hucznie 

obchodzony jak poprzednie. Grono 

pedagogiczne wraz z dyrektorem 

poprzebierało się za różne postacie 

począwszy od księdza skończywszy na 

Arabie, którego nieodłącznym oraz 

przyciągającym uwagę atrybutem 

była szisza.  

 

 
 

Podczas imprezy byliśmy świadkami 

wielu prześmiesznych kabaretów, 

występów wokalnych oraz choreografii 

tanecznych. Uczniowie początek 

tygodnia spędzili w miłej atmosferze 

emanującej wiosną.  

Uważam tegoroczne przywitanie 

wiosny za bardzo udane i mam 

nadzieję, że przyszłoroczne będzie 

jeszcze lepsze.  

Klaudyna Strzelecka 
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Pierwszy dzień wiosny 

 
Wiosna 

• Kalendarzowa (astronomiczna) 

wiosna co roku rozpoczyna się 21 

marca. Właśnie tego dnia dzień i noc 

są równej długości. W naszej szerokości 

geograficznej o tej porze roku przyroda 

budzi z zimowego snu. Zielenią się 

trawniki, kiełkują kwiaty i pąki na 

gałęziach drzew, jest coraz cieplej. To 

także czas zasiewów i oczekiwania na 

plony. Ludzie wierzyli, że obrzęd 

topienia Marzanny może to 

przyśpieszyć, ma też symbolizować 

dostatek w nadchodzącym roku.  

 

Kiedy topiona jest Marzanna? 

• Jednym ze staropolskich zwyczajów 

(opisanych już w XV wieku), jest 

zwyczaj topienia Marzanny. Obecnie 

ma on miejsce 21 marca czyli w 

pierwszy dzień kalendarzowej wiosny. 

Wcześniej miał on miejsce w czwartą 

niedzielę Wielkiego Postu, zwaną Białą, 

Czarną albo Smiertną.  

 

Wygląd Marzanny 

• Marzannę zwykle wykonaną z 

wiechcia słomy, grochowin lub konopi, 

które symbolizowały śmierć i bezruch. 

Czasem też gałęzi lub gałganków 

(szmatek). Ubrana jest w białą suknię. 

Przyozdabia się ją wstążkami, 

koralikami i kwiatami. Kukłę Marzanny 

podpala się, a następnie wrzuca się 

do pobliskiej rzeki, co ma 

symbolizować koniec zimy i początek 

wiosny. 

 

Inne określenia Marzanny 

• Kukle Marzanny nadawano wiele 

określeń: Morena, Marzanik, 

Śmierztecka, Śmiertka, Śmiercicha, 

nawet Śmierć. Marzanna to uosobienie 

zimy oraz śmierci. Wyprowadzenie jej 

po za zabudowania wsi i spalenie lub 

zatopienie miało przywołać wiosnę.  

 

Topienie Marzanny obecnie 

• W kolejnych stuleciach obrzęd 

topienia Marzanny nabierał coraz 

bardziej zabawowego charakteru. 

Obecnie to głównie zabawa dla dzieci 

i młodzieży.  

 

Ciekawostki - Marzanna 

• Nieco podobny charakter do 

obrzędu topienia Marzanny, ma 

chrześcijański zwyczaj święcenia palm 

wielkanocnych, które miały być 

zwiastunami wiosny i urodzaju. 

Wykonywano je zazwyczaj z ziół, aby 

po poświęceniu w Niedzielę Palmową, 

robić z nich wywar dla cielnych krów, 

który miał je uchronić przed 

chorobami i zapewnić wydajność. 

 

• Przesąd: nie wolno dotykać 

pływającej w wodzie kukły 

(Marzanny), bo uschnie wtedy ręka; 

należy jak najszybciej odejść nie 

oglądając się za siebie, bo można się 

rozchorować. Trzeba też uważać, by 

się nie potknąć i nie upaść, bo to 

oznacza śmierć w ciągu najbliższego 

roku.  

 

• Na Śląsku kukłę Marzanny 

odziewano w paradny strój weselny, a 

na głowę wkładano jej wianek. 

Obnoszono ją po wszystkich domach 

we wsi, po czym zdzierano z niej 

ubranie i rozrzucano je po polach.  

 

Malwina Morawska kl.1TE 
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Mowa Ciała 

 
Wielu z nas nie zdaje sobie sprawy, jak 

ważną rolę w kontaktach międzyludzkich 

odgrywają gesty. To niewiarygodne, że te 

szczególne, czasami niewidoczne znaki 

wysyłane przez nasze ciało (bardzo często 

nieświadomie) mogą nam wiele 

powiedzieć o danej osobie. Nauka czytania 

mowy ciała wydaje się być czymś 

trudnym, jednak kiedy się już tego 

nauczymy, z łatwością będziemy mogli 

przewidywać niektóre działania lub myśli 

drugiej osoby. Oto kilka z podstawowych 

gestów : 

 

Krzyżowanie rąk na klatce     

piersiowej. 

 

 
 

Gest wyrażający postawę obronną, 

niepokój. Stosowany w sytuacji, kiedy się 

z czymś nie zgadzamy, wyrażamy 

negatywną opinię na dany temat. Trudność 

polega na tym, aby odróżnić, czy osoba 

wykonująca tę czynność faktycznie się z 

czymś nie zgadza, czy po prostu jest 

najzwyczajniej w świecie jest jej zimno. ;-)  

Aby w małym stopniu obniżyć negatywne 

uczucia osoby właśnie wykonującej ten 

gest, wystarczy dać jej coś do potrzymania, 

tak aby ręce wróciły do pierwotnej 

postawy. 

 

 

Gest otwartych dłoni. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ten rodzaj gestu stosują osoby mówiące 

prawdę, niemające nic do   ukrycia, 

poprzez odkrycie delikatnej skóry 

wewnętrznej części dłoni. 

 

Sekrety zwykłego podawania ręki. 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

Jeżeli osoba witająca się z nami podaje 

nam rękę z wnętrzem zwróconym w górę 

lub w bok – jest przyjaźnie nastawiona 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Jeżeli zaś podawana jest z wnętrzem 

zwróconym w dół – Uwaga! To  świadczy 

o wrogim nastawieniu, próbie dominacji w 

grupie, wywyższeniu się. 
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Wieża. 
 

 

 

 

 

   

 

 

Osoba wykonująca ten gest podczas 

rozmowy z grupą osób, jest przekonana, że 

mówi prawdę, wyraża pewność siebie. 

 

Dotykanie nosa lub ust w trakcie 

rozmowy 

 
 Jest to czynność 

trwająca zaledwie 

kilka sekund, jednak 

informuje ona o tym, 

że ten ktoś nie mówi 

nam całej prawdy. 

Jego ciało zdradza 

nam to za niego. 

Nasze ręce dotykają okolic ust zupełnie 

jakby chciały powstrzymać przed 

mówieniem kłamstw. 

 

Powyższe gesty, choć wydają się zupełnie 

naturalne, potrafią wiele powiedzieć o 

myślach naszego rozmówcy. To naprawdę 

działa! 

                                                                                                                

Aleksandra Łukaszewicz, 1LOA 

 

                                                                                                            

 

IDEALNY PODKŁAD 

 

CEL: Gładka, jednolita i rozświetlona 

skóra 

NARZĘDZIA: podkład, korektor, puder 

 

1.Pierwszy do akcji rusza podkład. 

Nakładaj go na twarz punktowo na 

czole, policzkach, nosie, brodzie -

palcami, gąbeczką lub pędzelkiem. 

Rozprowadź podkład dokładnie. By 

uniknąć efektu 'maski' rozetrzyj 

kosmetyk wyjątkowo uważnie w 

okolicach linii włosów, żuchwy oraz 

szyi.  

 2.W zamaskowaniu oznak zmęczenia i 

niedoskonałości pomoże Ci  

korektor. By ukryć cienie pod oczami, 

użyj koloru o ton jaśniejszego 

niż podkład. Nakładaj korektor 

punktowo w miejscach, które chcesz 

korygować a następnie rozcieraj je 

delikatnie palcami. 

 

3.Przy wykończeniu postaw na sypki 

puder. Nakładaj go okrągłym 

pędzlem, koncentrując się na 

miejscach skorych do błyszczenia się 

(czoło, nos, broda). Puder prasowany 

jest dobry do poprawek - noś go 

zawsze w torebce ;-) 

 

 

POBAW SIĘ RÓŻEM 

 

*Twarz okrągła - Zaakcentuj środek 

twarzy:  rozświetl czoło, skórę pod  

oczami, na szczycie kości 

policzkowych i na środku podbródka. 

 

*Twarz kwadratowa- różem przyciemnij 

boki czoła oraz wystające 

części szczęk, decydujące o jej 

kwadratowym zarysie. Kości  

policzkowe zaakcentuj niemal 

poziomymi pociągnięciami pędzla. 

 

*Twarz trójkątna - podbródek cieniuj 

różem od spodu, przez co  

stanie się mniej spiczasty. Potem 

delikatnie zaznacz łuk od środka 

czoła poprzez skronie aż do kości 

policzkowych. 

 

*Twarz podłużna - podkreśl górną 

krawędź czoła i brodę, nałóż róż nisko  

na kości policzków i rozetrzyj w kierunku 

uszu - nie skroni. Możesz dodatkowo  

rozświetlić kości policzkowe tuż pod 

oczami i ponad łukami brwiowymi. 

 

Karolina Kaczyńska 
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Warto przeczytać… 

 

Tatarak Jarosława 

Iwaszkiewicza 
 

 
Tatarak to opowiadanie 

wybitnego prozaika, eseisty – 

Jarosława Iwaszkiewicza. Miłość, 

śmierć, samotność i bezsilność wobec 

historii to jego wielkie tematy. 

Tatarak to opowieść o pani 

Marcie. Jej mąż – lekarz nie poświęca 

jej zbyt dużo czasu, bowiem całe dnie 

spędza w pracy i rzadko rozmawia z 

żoną. Doktorowa straciła w czasie 

okupacji dwóch synów, bardzo to 

przeżyła i nadal nie mogła się z tym 

pogodzić. Jej głównym zajęciem jest 

odbieranie telefonów i umawianie 

pacjentów męża na wizyty, a także 

zwyczajne prace domowe. Pewnego 

dnia panią Martę odwiedza koleżanka 

ze stolicy. Razem postanawiają 

wybrać się do przystani. Było to jedyne 

miejsce w tamtejszej miejscowości 

uchodzące za atrakcyjne. Miejscowa 

młodzież spędzała tam większość 

swego wolnego czasu. Marta nie 

chodziła tam zbyt często, zapewne 

dlatego, że czuła się niezręcznie w 

towarzystwie tylu młodych ludzi. Była 

przecież już dojrzałą kobietą. To 

właśnie w przystani spotkała Bogusia – 

uroczego młodzieńca, który od razu 

zwrócił uwagę doktorowej. Za kilka dni 

znów go spotkała. Pani Marta bardzo 

lubiła długie spacery wzdłuż wału. 

Wkrótce stało się to główne miejsce jej 

spotkań z tym uroczym chłopcem. Z 

dnia na dzień coraz bardziej 

przywiązuje się do niego, uwielbia 

przebywać w jego towarzystwie, 

bowiem tylko wówczas nie myśli o 

upływającym czasie. Długie spacery i 

szczere rozmowy zbliżają tych dwoje. 

Niezaprzeczalnie więź jaka łączy 

Bogusława z doktorową jest 

wyjątkowa. Ulegają oni wzajemnej 

fascynacji. Jednak nadchodzi dzień, w 

którym wszystko się zmienia, a 

szczęście pani Marty okazuje się 

chwilowe i ulotne. Doktorowa znowu 

zostaje sama. Jedyne co jej pozostaje 

to wspomnienia. Co takiego się 

wydarza i dlaczego warto przeczytać 

Tatarak, przekonajcie się sami. 

Zaręczam, że lektura dostarczy Wam 

mnóstwo refleksji na temat życia, 

miłości, przemijania i śmierci. 

 

Wiola Chmielewska kl. 1 LO 
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Czarno - czerwony 

czwartek. 

 Film "Czarny czwartek" w reżyserii 

Antoniego Krauze powstał na 

podstawie wydarzeń z grudnia 1970 

roku, kiedy to miały miejsce liczne 

strajki i  demonstracje. Bezpośrednią 

ich przyczyną była wprowadzona 12 

grudnia podwyżka cen detalicznych 

mięsa, przetworów mięsnych oraz 

innych artykułów spożywczych. 

Decyzję w tej sprawie podjęto już  30 

listopada 1970 na posiedzeniu Biura 

Politycznego KC PZPR. Grudniowe dni 

przeszły do historii jako jedne z 

najtragiczniejszych... 

 Film  pokazuje nam kulisy 

spiskowania okupantów przeciwko 

własnemu narodowi oraz rekonstruuje 

protesty robotników przeciwko 

podwyżkom. Widzimy również 

"sadystów" w mundurach, którzy 

wyżywają się na młodych 

„bandytach” ze stoczni, masakrując 

ich pałkami. Jednak nie są to główne 

wątki obrazu. Reżyser przedstawia nam 

losy robotniczej rodziny Drywów, którzy 

oczekują na pierwsze święta w swoim 

mieszkaniu, które jest szczytem marzeń 

w komunistycznym „raju”. Brunon 

Drywa nie jest bohaterem, nie jest 

działaczem opozycji. Nie bierze nawet 

udziału w protestach stoczniowców.  

Marzy on jedynie o nowych meblach, 

samochodzie czy pralce, którą musi 

wypożyczać od sąsiadów. Jednak 

pewnego feralnego dnia jedzie do 

pracy, by zarobić na zabawki dla 

dzieci pod choinkę i samo drzewko 

świąteczne. Jednak jedna kula 

wystrzelona przez milicjanta przekreśla 

te plany. Żona Brunona musi więc 

stawić czoło powszechnemu 

zakłamaniu rzeczywistości, by choćby 

wydrzeć z łap komunistów zwłoki 

męża, który oficjalnie zginął „przy 

pracy”. Jedną z najbrutalniejszych 

scen filmu jest wcale nie ta, w której 

widzimy rozrywane od kul ciała 

stoczniowców czy bitych po nerkach 

młodych ludzi. Zwierzęcy charakter 

komunizmu jest widoczny w scenie 

nocnego najścia pogrążonej w smutku 

kobiety  przez SB, która zabiera ją na 

utajniony pogrzeb męża, w którym nie 

mogą wziąć udziału nawet dzieci 

zabitego. Filmowa Stefania 

przypomina trochę bohaterki „Katynia” 

Wajdy, które odpokutowują za to, że 

ich mężowie zostali zamordowani przez 

komunistów. Mimo tego, że kobieta nie 

bierze żadnego udziału w sprawach 

politycznych kraju, to zostaje 

wciągnięta przez komunistyczny 

system w sam środek jego krwiożerczej 

paszczy. Losy robotniczej rodziny 

Drywów pokazują idealnie, jak 

komunizm gnoił zwykłych ludzi, w imię 

których mordował wcześniej burżujów. 

Jednak to właśnie ta krew niewinnych 

pomogła podnieść się społeczeństwu 

10 lat później.  

 Ten film wgniata w fotel. Surowy 

i jednocześnie zrobiony z 

hollywoodzkim rozmachem (nie chodzi 

o żadne efekty specjalne, ale o 

profesjonalną realizację), brutalny, 

wzruszający i, co najważniejsze, nie 

zmitologizowany. Piorunujące wrażenie 

robią autentyczne nagrania filmowe i 

dźwiękowe, które reżyser wmontował 

w inscenizowane obrazy. Szczególnie 

dramatycznie brzmią słowa esbeków, 

którzy komentują, co się dzieję na 

ulicach Gdyni. Słyszymy więc głosy ze 

śmigłowców latających nad miastem, 
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skąd wojskowi zrzucali gaz na 

protestujących. Na nagraniach ze 

śmigłowców słuchać: "Nasi, zieloni, 

atakują".  A. Krauze nie relatywizuje 

rzeczywistości, nie bawi się w 

usprawiedliwianie bestialskich 

zomowców, partyjniaków  czy 

komunistycznych namiestników 

Moskwy, którzy mówią wprost, że „do 

kontrrewolucji się strzela”. Oczywiście 

Krauze pokazuje w nim różne 

zachowania „urzędników” reżimu i 

ludzką twarz niektórych z nich. Jednak 

jego opowieść to nie rozkładanie racji 

w „wypadkach grudniowych” a raczej 

jest to próba filmowego zmierzenia się 

z krwawą jatką, jaką robotnikom  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

zaaplikowała partia  w 1970 roku. 

„Czarny czwartek” to 

najprawdopodobniej najlepszy film 

historyczny nakręcony w ciągu 

ostatnich kilkudziesięciu lat w naszym 

kraju. W końcu doczekaliśmy się 

obrazu kapitalnie zagranego, 

doskonale zrealizowanego, z 

wciągającą i przejmującą historią, 

która nie razi sztucznym patetyzmem i 

poprawnym dydaktyzmem rodem z III 

RP. Ten film powinien być 

zadedykowany każdemu, kto uważa 

komunistycznych oprawców i zdrajców 

naszego kraju za „ludzi honoru”, którzy 

„wybrali przyszłość”. 

   Adrian Filipowicz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 15 

Zagadki matematyczne 

1.Przełóż jedną i tylko jedną zapałkę aby równanie stało się prawdziwe. 

Przekreślenie znaku równości nie jest poprawnym rozwiązaniem. 
Nie wolno dokładać, łamać ani zabierać zapałek. 

 
 

Odp. Zabieram pionową zapałkę tworzącą znak + i dokładam ją do 6, tworząc 8 

8-4=4 

2.Dodaj tylko jedną kreskę, aby poniższe równanie było prawdziwe. 

 
 

Odp.  

 lub  

 

3.Narysuj cztery proste odcinki bez odrywania ręki, żeby połączyć nimi wszystkie 9 
kółek. Linie mają być zerowej grubości i idealnie proste o dowolnej długości 
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Odp. 

 
 

4.Poniżej jest 25 pól. Z danego pola można patrzeć w pionie, w poziomie oraz po 
skosie. Wpisz po pięć liter A, B, C, D, E, jedna w jednym polu, tak aby dwie takie 
same litery nie widziały się wzajemnie. 

Przykład po prawej stronie ilustruje "widzenie" z pola. 

 

 
 

Odp.      E    D    A    B    C 

  B    C    E    D    A 

             D    A    B    C    E 

             C    E    D    A     B 

            A     B    C   E    D 

 

                                                                                                      Kornela Ziułkowsk
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CIEKAWOSTKI 

W stresie kawa pomoże kobiecie, ale 

nie mężczyźnie 

 

 

 

W stresujących sytuacjach, kiedy 
dodatkowo wymagana jest współpraca z 
innymi ludźmi, kawa usprawnia 
funkcjonowanie poznawcze kobiet, lecz 
upośledza działanie pamięci i spowalnia 
podejmowanie decyzji u mężczyzn. 

Naukowcom zależało na ustaleniu, co 
dzieje się z ciałem i zachowaniem już 
zdenerwowanego człowieka, np. 
uczestniczącego w ważnym zebraniu, 
który dodatkowo napije się jeszcze kawy. 
Brytyjczycy zebrali grupę 64 kobiet i 
mężczyzn i połączyli ich w jednopłciowe 
pary. Każda para miała wykonać szereg 
zadań, w tym przeprowadzić negocjacje, 
ułożyć puzzle i pogimnastykować pamięć. 
Ochotników poinformowano, że na końcu 
wystąpią publicznie, relacjonując 
uzyskane wyniki. Połowie par podano 
kawę bezkofeinową, reszta piła zwykłą 
kawę. 

NAUKOWE   

Zespół psychologów zauważył, że wyniki 
uzyskiwane przez mężczyzn w testach 
pamięciowych były znacznie gorsze, gdy 
raczyli się małą czarną z alkaloidem. By 
dokończyć układanie, potrzebowali 
dodatkowych 20 sekund. W odróżnieniu 
od nich kobiety spożywające kofeinę były 
w stanie uporać się z puzzlami o 100 
sekund szybciej od przedstawicielek grupy 
bezkofeinowej. 

 

Ćwiczenia fizyczne zmieniają starszy 

mózg 

 

 

Rok umiarkowanych ćwiczeń 
fizycznych może zwiększyć rozmiary 
hipokampa u starszych dorosłych, co 
prowadzi do poprawy pamięci 
przestrzennej. 

Do swojego eksperymentu Amerykanie 
zwerbowali 120 prowadzących siedzący 
tryb życia starszych dorosłych. Żadna z 
uwzględnionych osób nie miała demencji. 
Następnie akademicy przeprowadzili 
losowanie do dwóch grup. Jedna miała 
trzy razy w tygodniu chodzić przez 40 
minut po specjalnym torze, druga 
ograniczała się do ćwiczeń rozciągających 
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i nerwowo-mięśniowych. Przed 
rozpoczęciem, po upływie 6 miesięcy i po 
zakończeniu rocznego eksperymentu 
przeprowadzano badanie rezonansem 
magnetycznym. Okazało się, że u osób 
uprawiających marsze (ćwiczenia 
dotleniające) objętość lewego i prawego 
hipokampa wzrosła, odpowiednio, o 2,12 i 
1,97%. U ludzi z drugiej grupy te same 
regiony zmniejszyły się, odpowiednio, o 
1,40 i 1,43%. 

 

Google oferuje 20 000 USD za włamanie 

do Chrome'a 

 

 

 

 

Podczas tegorocznych zawodów 
hackerskich Pwn2Own uczestnicy będą 
mieli okazję zdobyć dodatkową nagrodę 
pieniężną. Google oferuje 20 000 USD 
hakerowi, który włamie się do 
przeglądarki Chrome i wydostanie się 

poza piaskownicę (sandbox). Oznacza to, 
że chętni na zdobycie pieniędzy muszą 
odnaleźć i wykorzystać dwie dziury, w tym 
jedną umożliwiającą zwiększenie 
uprawnień.  

W ubiegłym roku Chrome był jedyną 
przeglądarką, która oparła się atakom. 

W ramach innej części konkursu zadaniem 
uczestników będzie włamanie się do 
urządzeń przenośnych. Będą to Dell 
Venue Pro z Windows 7, iPhone 4 z iOS, 
Blackberyy Torch 9800 z Blackberry 6 OS 
oraz Nexus S z Androidem. Za skuteczny 
uznanie taki atak, do którego 
przeprowadzenia wymagana jest niewielka 
lub żadna interakcja z użytkownikiem 
telefonu oraz który pozwoli na dostęp do 
użytecznych danych. 

 

 

Mnich zostanie skazany za tytoń? 

 

 

 

Buddyjskiemu mnichowi z Bhutanu grozi 
pięć lat więzienia za pogwałcenie 
restrykcyjnego prawa antytytoniowego. 

Policja nie ujawniła danych osobowych 24-
latka, wiadomo tylko, że złapano go z 72 
porcjami tytoniu do żucia. 

Bhutan ma ambicje zostania pierwszym na 
świecie krajem, który byłby całkowicie 
wolny od tytoniu. Zakaz jego sprzedaży 
wprowadzono przez 6 laty. Wskutek tego 
w siłę rośnie jednak przemyt z sąsiednich 
Indii. Niektórzy twierdzą, że do Bhutanu 
dociera tyle kontrabandy, że zakaz nie ma 
praktycznie żadnego wpływu na ilość 
wypalanych papierosów. 

Malwina Morawska kl. 1 T 

Źródło: WWW.kopalniawiedzy.pl 

http://www.kopalniawiedzy.pl/


 19 

Kostki zagwostki 
Na planszy odszukaj i zaznacz kostki domina. Dana kostka występuje dokładnie raz na planszy. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Jaskłowski 

Kostki 

Plansza 
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HUMOR ;D 
 

Idą Polak, Rusek i Niemiec przez las i nagle 

zatrzymał ich diabeł: 

- Jeśli powiecie coś i przez 20 minut będzie 

słychać echo to was puszczę. 

Pierwszy był Niemiec: 

- Heil Hitler! - Głos rozchodził się przez 5 

minut.  

Następny był Rusek: 

- Zdrastwujcie! - Głos rozchodził się 10 

minut.  

Ostatni był Polak: 

- Wódkę dają! "Gdzie!?" rozchodziło się 2 

godziny. 

Dwóch narkomanów gotuje kompot w 

wielkim garze. To jeden zamiesza chochlą, 

to drugi... Nagle jeden pyta:  

- Ty, a co by było, jakbym ja sobie ten cały 

gar naraz zapodał?  

- Weź przestań. Poszłaby ci krew z uszu, z 

oczu, a na twarzy pojawiłyby ci się krwawe 

ślady.  

- Taki mocny towar?  

- Nie, tak bym ci tą chochlą "uderzył" 

W wagoniku kolejki na Kasprowy turysta 

konwersuje z góralem: 

- Baco, a co by było, gdyby ta lina się 

urwała? 

- A to by było.... trzeci roz w tym tygodniu.. 

Lecą dwa bociany, jeden żółty drugi w 

prawo. 

Na ławce w parku siedzi chłopaczek i 

zajada cukierek za cukierkiem. 

Siedzący po przeciwnej stronie alejki starszy 

jegomość mówi: 

- Chłopcze, jak będziesz jadł tyle słodyczy, 

to bardzo szybko powypadają ci zęby. 

Malec popatrzył na gościa i odpowiedział: 

- Mój dziadek dożył 105 lat i miał wszystkie 

zęby. 

- Tak? A też jadł tyle cukierków? 

- Nie, on się po prostu nie "wtrącał" w nie 

swoje sprawy. 

 

 

Siedzą dwaj kolesie przy piwie. Po trzeciej 

kolejce jeden zauważa: 

- Coś masz stary nietęgą minę... 

- Aż w mordę... Wczoraj wieczorem 

wróciłem do chaty, a koszula cała w 

szmince... 

- Żonka ci pewnie żyć nie daje? 

- A żebyś wiedział - marudzi wciąż: "kup mi 

taka szminkę, kup..." 

Co łączy Pinokia i Justina Biebera? 

Obydwaj chcą zostać prawdziwymi 

chłopcami. 

Jedzie rodzina szosą: mąż, żona i dwuletni 

Jaś. Zatrzymuje ich policja i bada ich 

alkomatem 

Mąż: 2 promile, 

- Do radiowozu! Już! 

- Ależ panie, macie alkomat zepsuty, niech 

pan bada żonę! 

Żona: 2 promile. 

- Tym bardziej do radiowozu! 

- Ależ naprawdę nic nie piliśmy! Niech pan 

zbada Jasia! Dziecku przecież byśmy nie 

dawali! 

Jaś: 2 promile. 

- Przepraszamy państwa, rzeczywiście 

mamy zepsuty alkomat. Proszę jechać 

dalej, do widzenia! - mówi policjant. 

Rodzinka jedzie dalej. Po chwili mąż 

odwraca się do żony i mówi: 

- Widzisz? A mówiłaś, żeby Jasiowi nie 

dawać! 

Kiedy na Ziemi zabraknie powietrza, ludzie 

zaczną masowo wykupywać Lay'sy... 

Ludzie są jak pokemony, co jakiś czas 

wychodzi nowa generacja. 

Jak sie nie ma co sie lubi, to się lubi tych co 

mają. 

Znasz to uczucie, gdy tak Ci się nudzi, że 

masz ochotę się pouczyć? Ja też nie.  

Wybrali: Adam Romanowski i Tomasz 

Winnicki 

http://tenajlepsze.pl/859,Kiedy-na-Ziemi-zabraknie-powietrza-ludzie-zaczna-masowo-wykupywac-Lay-sy
http://tenajlepsze.pl/859,Kiedy-na-Ziemi-zabraknie-powietrza-ludzie-zaczna-masowo-wykupywac-Lay-sy
http://tenajlepsze.pl/457,Ludzie-sa-jak-pokemony-co-jakis-czas-wychodzi-nowa-generacja
http://tenajlepsze.pl/457,Ludzie-sa-jak-pokemony-co-jakis-czas-wychodzi-nowa-generacja
http://tenajlepsze.pl/632,Znasz-to-uczucie-gdy-tak-Ci-sie-nudzi-ze-masz-ochote-sie-pouczyc-Ja-tez-nie
http://tenajlepsze.pl/632,Znasz-to-uczucie-gdy-tak-Ci-sie-nudzi-ze-masz-ochote-sie-pouczyc-Ja-tez-nie

