
 W tym numerze: 

Witam! :) Masz przed sobą nowy numer naszej szkolnej 

gazetki. Mimo chwilowej nieobecności Redaktor Naczel-

nej, uczniowie klas I i II LO wspólną pracą stworzyli eg-

zemplarz pełen wątków dotyczących książek, muzyki, 

ciekawostek oraz przepisów kulinarnych. Nie zabrakło 

też dotychczasowych rubryk oraz aktualności. Gwaran-

tujemy, że Ty też znajdziesz tu coś dla siebie! :)  

     Karolina Witkowska 
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Nasze sprawy 

Czy muzyka jest ważną częścią życia 
młodych ludzi? 

 
          Temat muzyki można rozpatrywać w różnych aspektach. Mo-

im zdaniem, muzyka łączy pokolenia, ponieważ wielu ludzi słucha 

określonego gatunku i gromadzi się pod scenami na koncertach nie-

zależnie od tego, w jakim są wieku. 

          Wracając jednak do głównego tematu, czyli pytania: "Czy mu-

zyka jest ważną częścią życia młodych ludzi?" - otóż oczywiście, że 

tak. Czasem bywa lekarstwem na smutek. Dzięki niej na różne spra-

wy patrzymy inaczej. Podczas słuchania potrafimy się wyciszyć, 

uspokoić, wsłuchać bezpośrednio w tekst. Życie bez muzyki byłoby o 

wiele smutniejsze. 

          Każdy młody człowiek chciałby się czymś wyróżniać, a zara-

zem mieć pasję, która łączy go ze znajomymi. Najczęściej właśnie 

ludzie słuchający określonego gatunku muzyki otaczają się fanami 

tego samego rodzaju muzyki. Muzyka jest formą poezji śpiewanej. 

Czasem wzrusza, smuci, rozśmiesza lub zmusza do refleksji. Słucha-

jąc piosenki, zagłębiamy się w treść jej słów. Muzyka zmusza nas do 

myślenia i rozwija naszą wyobraźnie, co w rozwoju młodego człowie-

ka jest bardzo ważne. Oczywiście nie wszystkie rodzaje muzyki ma-

ją w sobie przekaz, np. te rozrywkowe jak: disco polo czy pop, które 

mają niezbyt ambitne teksty, ale za to mają rytmiczną melodię i są 

przeznaczone do tańca, czyli do wyluzowania, zrzucenia z siebie 

zbędnych złych emocji, poprawiania nastroju. Każdy potwierdzi, że 

lepszym rozwiązaniem jest wyładowanie wszystkich emocji w tańcu 

niż bycie agresywnym w stosunku do innych. 
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 Gatunki muzyki są przeróżne, wiele z nich ma swój własny 

styl. Nie chodzi tylko o charakter muzyki, o określone dźwięki czy 

też rodzaj śpiewu, ale też o wyróżnienia strojem, zachowaniem i 

ideologią. Dzięki muzyce w jakiś sposób każdy kształtuję swój cha-

rakter. Młodzi ludzie podczas dojrzewania przechodzą wiele stre-

sujących sytuacji, np. podczas kłótni z bliską osobą, śmierci kogoś 

ważnego, rozstania czy też głupiej jedynki z matematyki, a dla 

zrelaksowania włączają muzykę, by nie myśleć o zaistniałej sytu-

acji. Po jakimś czasie uspokajają się i patrzą zupełnie inaczej na tę 

sprawę. 

          Fascynacje muzyczne nie powinny dzielić ludzi. Muzyka po-

zwala pokolorować szary świat, a młody człowiek powinien dać po-

nieść się tej fantazji. "Świetna muzyka jest jak narkotyk, może 

pobudzić do działania albo pozwala się zrelaksować, ale przede 

wszystkim wyraża emocje, których tak naprawdę boimy się wypo-

wiedzieć..."       Karolina Rychlewska 
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Aktualności 

Dzień  

Przedsiębiorczości 

 17 kwietnia 2013 r. odbyła się dziesiąta edycja Dnia przed-
siębiorczości, w której wzięła udział II LOAB. Celem programu 
była pomoc licealistom w wyborze dalszej drogi edukacyjnej i za-
wodowej. Mieliśmy możliwość odbycia  kilkugodzinnych praktyk w 
wybranym miejscu pracy,  zapoznania się z organizacją,  zarządza-
niem firmą i przede wszystkim zweryfikowania swoich wyobrażeń o 
wymarzonym zawodzie. Z ogromnym zapałem podeszliśmy do pro-
jektu. Mogliśmy wcielić się w role pracowników: administracji, 
przedszkola, cukierni itp.  

 Nasze koleżanki do tej pory miło wspominają dzień, w którym 
mogły przypomnieć sobie dziecięce lata spędzone w przedszkolu. Z 
radością przyłączyły się do zabawy z maluchami. Kto wie? Może 
któraś z nich w przyszłości pomyśli o studiach na kierunku pedago-
gika. ;) A tymczasem… Tuż za rogiem nasz kolega spędzał słodkie 
godziny w cukierni. Stosy ciastek, lody… i te zapachy… Ach za-
zdrościmy. Ciekawe, czy potrafił przyciągnąć klientów?                                             

Niektórzy w naszej klasie są bardzo ambitni, nie boją się wy-
zwań i postanowili zmierzyć się z monotonną „ papierkową robotą” 
w Urzędzie Miejskim. Dziewczyny zapoznawały się z przepisami 
prawnymi, obserwowały relacje urzędników z interesantami i… 
upewniły się, że praca nie jest dla nich. Podobne odczucia miały 
nasze koleżanki, które udały się do kancelarii prawnej. Z kolei Ka-
rolina postanowiła wrócić w mury naszego gimnazjum i wzięła udział 
w lekcji języka angielskiego. Na pewno miło jest przypomnieć sobie 
stare dobre czasy…  Dla każdego z nas był to dzień pełen wyzwań 
i niespodzianek.  Można powiedzieć, że tego dnia nasza klasa opa-
nowała Nasielsk.:) 

         Monika Głogowska 
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Ostatnio szukałam w internecie ciekawego filmu do obejrzenia. W pewnym momencie 
trafiłam na polską produkcję z 1980. Krzysztof Kieślowski zdokumentował w nim swoją sondę 
społeczną, w której udział brały osoby przypadkowo spotkane na ulicy, począwszy od maleń-
kich dzieci, przez uczniów, studentów, dorosłych i osoby starsze. Zadawane im pytania były z 
pozoru banalne: kim jesteś? czego byś chciał? co jest dla ciebie najważniejsze? Pod opi-
sem filmu, na forum, pojawił się temat ‘Kontynuujmy film’. Temat jest trudny, a odpowiedzi 
różne, tak samo jak różni są ich autorzy. Pozwolę sobie posłużyć się częścią ich wypowiedzi. 

Kim jestem? Jestem zbłąkanym wędrowcem. Chciałabym odnaleźć swój cel. 

Chciałabym dowiedzieć się, czego tak naprawdę chcę.. Chciałabym, żeby, jako starusz-
ka (o ile dożyję), niczego w życiu nie żałować i mieć to poczucie, że jeżeli żyłabym jesz-

cze raz, to żyłabym tak samo. 

 Część osób pisała, że jest poszukiwaczem odpowiedzi na to pytanie. Występowały tam 
też bardziej konkretne odpowiedzi, ale także wypowiedzi takie jak: jestem dziwnym człowie-
kiem; jestem sobą; jedną z wielu; zwykła nastolatką; nieudacznikiem; młodym Polakiem; je-
stem nikim, szarym człowiekiem; jestem sumą moich doświadczeń; ogólnie nic wielkiego, 
choć pod powłoką mam tajfun barw i myśli. 

Spodobała mi się myśl: „Byłem, jestem i będę. Jestem innym tobą, tobą i tobą, a wy 
jesteście mną, tylko w innych ciałach...” Być może przez to właśnie teraz mam dziwne wraże-
nie, że każdy z nas jest Człowiekiem, tym samym. Ale przecież Człowiek może być Nikim Wy-
jątkowym…  

Co jest najważniejsze? Żyć- zobaczyć jak najwięcej, przeżyć jak najwięcej, zrozumieć 
jak najwięcej i móc się tym podzielić z innymi. 

Postów jest wiele, odpowiedzi znacznie mniej. Oczywiście trafiają się wartości takie jak 
pieniądze, satysfakcja, mnóstwo komiksów, jak najszybsza i bezbolesna śmierć, realizacja 
własnych marzeń- czyli wartości odnoszące się tylko do jednego człowieka, jednak dla więk-
szości liczą się szlachetne wartości: rodzina, ojczyzna, Bóg, wiara, ludzkość, przyjaźń i miłość, 
wierność, ideały, dzięki którym można uszczęśliwić innych, a także autentyczność potępiająca 
pozerstwo i fałszywość. Być może także dlatego nie boję się stwierdzić, że wszyscy jesteśmy 
tacy sami. 

Chciałbym wykorzystać ten ułamek czasu -życie- na najpiękniejsze rzeczy. 

 I tu zaczyna się utopijny świat, idealne społeczeństwo, w którym prawie każdy za głów-
ny cel ma dobro innego: „Altruizm to słaba opcja. Pragnę złotego środka dla wszystkich”,  
„Chciałabym, abyśmy potrafili ze sobą rozmawiać (…) Chciałabym, aby ludzie więcej się 
uśmiechali”, „Najważniejsi dla mnie są ludzie. Tak prosto, a jak ciężko zarazem’’. Widać, ma-
rzymy o tym samym.. 

 Wszyscy wiemy, że znalezienie swojej drogi, podążanie nią oraz spełnianie naszych ma-
rzeń leży tylko w naszej osobie i że najczęściej nie jest to łatwe. Jednak, co potwierdzi więk-
szość, najważniejsze w tym jest zachowanie siebie, swojej autentyczności, niepopadanie w 
kłamstwo. Będąc szczerym sam ze sobą można stać się świadomym. Także tego, czy chcemy 
żyć dla siebie czy dla innych. Człowieka uszlachetnia tylko jedna z tych opcji. Myślę, że każdy 
powinien zadać sobie te trzy pytania, gdyż to dzięki nim możemy dowiedzieć się wiele o nas 
samych, ważnych dla każdego z nas ideałach i wartościach, a także co nas uszczęśliwia oraz 
czy, stając przed lustrem, będzie umieli stwierdzić, że jesteśmy dumni ze swoich wnętrz i żyć. 

 

Filmweb.pl -> „Gadające głowy” (1980) reż. Krzysztof Kieślowski -> dyskusja -> Kontynuujmy 

film          Karolina Witkowska 
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Zdobądź wiedzę! 

Polskie słowa, które 
zwiększą 

Twoją elokwencję: 

 

animizm - (łac. anima - dusza) to cecha myślenia dziecię-
cego, stan postrzegania świata, które przypisuje posiadanie 
"duszy" i żywotność lalkom i innym przedmiotom, 
 

inklinacja - skłonność, upodobanie, sympatia do kogoś/
czegoś, 
 

eteryczny - duchowy, metafizyczny, niematerialny, 
 

repulsywny - wzbudzający wtręt, niechęć, 
 

hipnopedia - uczenie się w czasie snu, oparte na założe-
niu, że we wczesnej fazie snu materiał werbalny jest równie 
dobrze zapamiętywany jak w czasie jawy, 
 

autowaloryzacja - dążenie do obrony, podtrzymania 
lub podniesienia samooceny. 
 

Małgorzata Białomyzy, Joanna Kaczyńska,kl. II LOA 



Nr 9 maj 2013 S.7 

           Warto wiedzieć! 

Ciemne kolory najbardziej przyciągają komary  

 Ogólnie znanym faktem jest to, że żółty kolory wabi owady, niewielu jednak wie, że 

kolorami najbardziej przyciągającymi komary są ciemne barwy takie jak czarny czy niebieski. 

Oprócz ciemnych kolorów silnie działającymi na komary są ciepłota ciała, wilgoć i kwas mle-

kowy wydzielany podczas wysiłku fizycznego. 

Colma – miasto cmentarzy 
 Istnieje miasto, w którym ludzie są w 

mniejszości. Bez znaczenia jest tu pochodzenie 

czy kolor skóry – w amerykańskim mieście 

Colma oszałamiającą przewagę mają bowiem 

ludzie pochowani na tamtejszych cmentarzach, a 

stosunek ludzi żywych do umarłych wynosi pra-

wie 1000:1. Obecnie miasto jest zamieszkiwane 

przez 1700 osób podczas gdy liczba ludzi pocho-

wanych na cmentarzach wynosi ponad 1,5 milio-

na. Colma położone jest w stanie Kalifornia i jest 

jedynym takim miastem na świecie, w którym 

liczba mieszkańców cmentarzy znacznie prze-

wyższa aktywnych obywateli. 

Najgroźniejszy wirus 
 Istnieją na świecie wirusy mniej lub bardziej agresywne, jednak jeden z nich jest ewene-

mentem w skali świata. W 1967 roku z Ugandy do Niemiec importowano koczkodany zielone, 

które miały służyć w celach badawczych. Niestety, razem z tymi małpami, do Europy zawitał wi-

rus Marburg, nazwany tak od miasta, w którym dopadł swoje pierwsze ofiary – naukowców, prze-

trzymujących zwierzęta. Uważany jest za najbardziej agresywny wirus na naszej planecie – śmier-

telność w przypadku niektórych szczepów tego wirusa w Afryce wynosi aż 90%. Dla porównania, 

śmiertelność osób zarażonych wirusem SARS to tylko niecałe 10%. Nie istnieje obecnie żadna 

Dlaczego popcorn pęcznieje? 
 Chyba każdy z nas zna tę popularną na całym świecie przekąskę, która spożywana jest najchęt-

niej w kinach lub w domowym zaciszu, gdzie jest także wytwarzana. Jak zatem powstaje? Ziarna kuku-

rydzy zawierają w sobie wodę, która pod wpływem nagłego przyrostu ciepła zamienia się w parę wodną 

i błyskawicznie zwiększa swoją objętość rozsadzając cienką skorupę. Skrobia znajdująca się wewnątrz 

zostaje zmiękczona przez ciśnienie i wysoką temperaturę w rezultacie czego szybko pęcznieje. Popcorn 

znany był już 5 tysięcy lat temu na terenie Ameryki. Rdzenni mieszkańcy tego kontynentu podgrzewali 

ziarna kukurydzy w glinianym garnku ustawionym na palenisku. Dziś do wyrobu popcornu wystarczą 3 

minuty i kuchenka mikrofalowa.  

Małgorzata Białomyzy, Joanna Kaczyńska,kl. II LOA 

http://naukowefakty.pl/zycie-na-ziemi/bio/ciemne-kolory-najbardziej-przyciagaja-komary/
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Aktualności 

   

 Zaszczytne miano zwierzęcia miesiąca otrzymuje płaz prześladujący gimnazjali-

stów piszących w tym roku egzamin– aksolotl meksykański. 

  Aksolotle to neoteniczna, wodna forma niektórych płazów ogoniastych Są to 

piękne, wodne stworzenia. 

 Aksolotl meksykański żyje na wolności do 25 lat (w niewoli 10-15). Osiąga długość 

do 30 cm. 

  Ciekawostką jest, że nigdy nie przeobrażają się w dorosłego osobnika i do 

końca pozostają w stadium larwalnym. Aksolotle posiadają też duże zdolności regeneracji 

utraconych części ciała. Ogon i odnóża odrastają w całości, a także fragmenty skrzeli. Ak-

solotle są drapieżnikami i ogólnie są mało ruchliwe. Ich aktywność wzrasta dopiero, gdy 

są głodne. 

Te urocze stworzonka, można hodować w akwarium. Ich żywienie nie wymaga niczego 

szczególnego, można je karmić wszelkimi mięsnymi mrożonkami dostępnymi w sklepach 

akwarystycznych. Potrafią również zjadać małe rybki, więc nie jest to dla nich odpowiedni 

towarzysz. ; ) 

             

       Klaudia Luberadzka, ILOA 

Zwierzę miesiąca! 
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Matura to jeden z najważniejszych egzaminów w całym systemie edukacji. 

Od abiturientów wymagana jest nie tylko wiedza, ale także odporność psychicz-

na, aby pokonać stres związany z wysiłkiem intelektualnym i obawami o rezultat. 

Faktem jest, że im zdający jest lepiej przygotowany do egzaminu, tym stres 

jest mniejszy. 

 

Harmonogram egzaminów maturalnych w naszej szkole  

 

Od 7 do 28 maja w szkoła odbywają się egzaminy ustne .  

 

7 maja - godz. 9 język polski (poziom podstawowy - pp),  

8 maja - godz. 9 matematyka (pp 

9 maja - godz. 9 język angielski (pp), godz. 14 język angielski (pr 

10 maja - godz. 9 matematyka (pr), godz. 14 język polski (pr), 

 

13 maja - godz. 9 wiedza o społeczeństwie (pp) i wiedza o społeczeństwie (pr),  

14 maja - chemia (pp) i chemia (pr), godz. 14 geografia (pp) i geografia (pr),  

 

17 maja - godz. 9 biologia (pp) i biologia (pr), godz. 14 historia (pp) i historia (pr), 

 

20 maja - godz. 9 fizyka i astronomia (pp) i fizyka i astronomia (pr 

24 maja - godz. 9 język francuski (pp), godz. 14 język francuski (pr)  

 

Tegorocznym maturzystom życzymy jak najlepszych wyników egzaminów i 

dostania się na wymarzone studia! 

 

 
 

Malwina Morawska kl.  III TE 

Aktualności 
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Dla łasuchów! 

Ciastko z mikrofali. 

Składniki: 
mąka [4 łyżeczki] 

cukier [6 łyżeczek] 
jajka [1 szt.] 

kakao [2 łyżeczki] 

olej słonecznikowy [3 łyżeczki] (ogólnie olej roślinny) 

mleko [4 łyżeczki] 

proszek do pieczenia [0.5 łyżeczki] (uwaga, żeby nie przesadzić, 
pół łyżeczki wystarcza!) 

 

A teraz krok po kroku: 
Wszystkie składniki łączymy i dokładnie mieszamy.  

Umieszczamy w kubku lub miseczce, zależnie od upodobania ;) 
Wstawiamy do mikrofalówki ok. 700-800W, 3-4 minuty. 
Wyjmujemy, czekamy aż przestygnie i możemy wcinać :D 

 
Przepis można urozmaicić różnymi dodatkami, typu: cynamon, ro-

dzynki, bakalie, bita śmietana oraz tym co dusza zapragnie! 

Smacznego! :) 

http://wizaz.pl/search/index.php?query=mąka&category=Root/Kulinaria&tab=5&doc_type=przepis
http://wizaz.pl/search/index.php?query=cukier&category=Root/Kulinaria&tab=5&doc_type=przepis
http://wizaz.pl/search/index.php?query=jajka&category=Root/Kulinaria&tab=5&doc_type=przepis
http://wizaz.pl/search/index.php?query=kakao&category=Root/Kulinaria&tab=5&doc_type=przepis
http://wizaz.pl/search/index.php?query=olej%20słonecznikowy&category=Root/Kulinaria&tab=5&doc_type=przepis
http://wizaz.pl/search/index.php?query=mleko&category=Root/Kulinaria&tab=5&doc_type=przepis
http://wizaz.pl/search/index.php?query=proszek%20do%20pieczenia&category=Root/Kulinaria&tab=5&doc_type=przepis
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Pomysł na deser 

 

Pomysł na.. deser każdego dnia!  

CZEKOLADA 

 
 

- 2 szklanki mleka w proszku 

- 2 łyżki kakao 

- 250g kostki masła  

- 1/2 szklanki mleka 

- 1 szklanka cukru 

 

* * * 

 

Cukier, masło i mleko włożyć do garnuszka, podgrzewać aż do rozpuszczenia masła, nie zagoto-

wać. Dodać mleko w proszku wymieszane z kakao, najlepiej jeśli je przesiejemy do płynu. Masa 

musi być dość gęsta. Potem wylewam to do miseczki wysmarowanej masłem albo wyłożonej 

folią. 

Można również zawartość wlać do jakiejś formy i odstawić do czasu aż przestygnie! ;) 

Prosto, szybko i smacznie! :D 
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Nasze sprawy 

 

Dan Brown – współczesny pisarz amerykański . Ma na świecie niekwe-

stionowaną pozycję autora numer 1 w  gatunku thrillera . Jego naj-

słynniejsze powieści to „Anioły i Demony”(2000) oraz „Kod Leonarda 

da Vinci” (2003) , który został okrzyknięty thillerem wszechczasów . 

W ciągu dwóch lat po wydaniu sprzedaż tej powieści przekroczyła 40 

mln egzemplarzy. 

„KOD LEONARDA DA VINCI”       

Głównym bohaterem książki jest wykła-
dowca harwardzki , historyk i badacz sym-

boli Robert Langdon . Przebywający w Pa-

ryżu Amerykanin zostaje wezwany do Luw-
ru , gdzie doszło do morderstwa. Ofiarą 
jest kustosz tego muzeum , ceniony i sza-
nowany Francuz - Jacques Sauniere . Poli-
cja odnajduje ciało starca nagie , a w do-
datku ułożone tak , aby przedstawiało 

Człowieka witruwiańskiego . Na klatce 
piersiowej narysowany krwią pentagram , 
tuż obok markerem napisany ciąg Fibonac-

ciego , dziwne litery pozornie nie mające 
większego sensu – wszystkie te znaki dają 
do zrozumienia, Sauniere pozostawił jakąś 

wiadomość . Tylko czy jakikolwiek człowiek 
będzie w stanie je rozszyfrować ?  

Na wielkiej podłodze paryskiego muzeum 
znaleziono jeszcze jedną informację . O jej 
istnieniu dowiedzieli się tylko najwyżsi ran-
gą policjanci . Były to słowa („PS. Znajdź 

Roberta Langdona”)  , które rzucają główne 

podejrzenie na niewinnego Amerykanina 
odpoczywającego w paryskim hotelu po 
ciężkim dniu pracy  .  

.   
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Nasze sprawy 
Niczego nie podejrzewający wykładowca z Harvardu stawia się w miejscu całego 
zdarzenia. Bezu Fache - komendant policji prosi go , aby spróbował  odnaleźć ja-
kiś sens w pozostawionych symbolach . Z pomocą głównemu bohaterowi przy-
chodzi wnuczka zamordowanego kustosza – Sophie Neveu , która wyjaśnia Ro-

bertowi w jakim znajduje się położeniu . Razem potajemnie opuszczają Luwr 
przez co stają się „groźnymi” zbiegami W ten sposób Langdon zostaje wciągnięty 
w grę , która jak się okazuje trwa od kilku wieków . Historyk rozwiązuje kolejne 
tajemnice. Dowodzi , że legenda o istnieniu Zakonu Syjonu , którego głównym za-
daniem była ochrona Świętego Grala jest prawdziwa . Na liście wielkich mistrzów 
tej organizacji znajdują się takie nazwiska jak Leonardo da Vinci , sir Isaac 

Newton , Victor Hugo a także ... Jacques Sauniere . Śmierć tego ostatniego poka-
zuje jak wielką tajemnicę skrywają dokumenty Sang Real (Święta Krew) . Odnale-
zione przez nie właściwe osoby mogą położyć kres chrześcijaństwu .  

Czego dowodem są księgi , których przez tysiąc lat strzegli członkowie Prieure de 
Sion ?  Czy Robert Langdon i Sophie Neveu rozwiążą tą tajemnicę ? Czy wygrają 
wyścig z czasem ? Tego z pewnością dowiecie się czytając książkę Dana Browna J   

W 2006 roku do kin weszła adaptacja filmowa Kodu... w reżyserii  Rona Howar-
da . W rolach głównych wystąpili Tom Hanks , Jean Reno i Audrey Tautou . Mi-
mo , że produkcja filmowa była dopięta na ostatni guzik moim zdaniem w bezpo-
średnim starciu wygrywa ... książka . Magia opisu Brawna powoduje , że każdego 

dnia z zapartym tchem czytałem kolejne strony tej fascynującej powieści . Nawet 

fantastyczna gra     Toma Hanksa , który wcielił się w postać Roberta Langdona 
nie spowodowała zmiany mojej decyzji .  

                                                                                 Mateusz Bielecki 



Nr 9 maj 2013 Gazeta Szkolna 

Lekcja ekologiczna 

Styl naszego życia zależy od nas. Nie jesteśmy jednak w pełni świadomi, w jakim stopniu jest 

to w stanie wpłynąć na nasze środowisko. Człowiek nie jest na świecie sam, a codzienne nieracjo-

nalne  zużywanie zasobów naturalnych ma związek z jakością życia innych stworzeń na ziemi. Aby 
uświadomić konsekwencje i negatywne wpływy człowieka przeprowadza się takie jak ta, lekcje eko-

logiczne. 

 Aby dokonać wyboru stylu życia należy przede wszystkim wziąć na siebie odpowiedzialność 

za stan naszej planety i jej zasobów. Nie jest to jednak możliwe bez zmiany stanu naszej własnej 

świadomości. Musimy pamiętać, że wszystko, co robimy, czynimy kosztem innych ludzi. Aby 

zmniejszyć de dysproporcje uznano, że o rozwoju danego kraju nie świadczy jedynie rozwój sam w 
sobie, ale rozwój zrównoważony. Przykładowe zależności: aby uzyskać 1 tonę ryb potrzeba 25 ha 

łowiska, a na wyprodukowanie 1 m3 drewna wycina się1,3 ha lasu… 

 Ogromne ilości wody są zużywane przez przemysł i rolnictwo, a przecież potrzebujemy jej do 

picia, prania kąpieli czy mycia samochodu. Zaczynając dzień od filiżanki kawy zużywamy ok. 140 

litrów wody. Jeden litr mleka kosztuje 1000 l wody. Do wyhodowania kilograma pszenicy potrzeba 
1350 l, ryżu- 3000 litrów, a do otrzymania 1 kg wołowiny zużywa się aż 16 000 litrów wody. 

 Tymczasem żyjemy na ekologiczny kredyt, gdyż zużywamy o 1/3 więcej zasobów, niż ziemia 

jest w stanie ponownie wygenerować. Polska jest ekologicznym dłużnikiem, gdyż nasz ślad ekolo-

giczny wynosi 4,0 ha, co sprawia, że zajmujemy 33. pozycję w rankingu obejmującym 152 kraje. 

Wysokie miejsce wynika z faktu, że aż 95,5% energii pochodzi ze spalania węgla. 

 Tymczasem, jeśli podzielimy powierzchnię naszej planety przez liczbę jej mieszkańców, oka-
że się, że na osobę przypada 2,1 ha. Natomiast mieszkańcy USA wymagają dla siebie średnio aż 9,2 

ha. Jeśli wszyscy żyliby tak jak Amerykanie, potrzebowalibyśmy dzisiaj 4,5 planety. 

 Aby sprawdzić, czy Ty, Twoja rodzina i dom jesteście ekologiczni wystarczy odpowiedzieć so-

bie na kilka prostych pytań: 

 Czy segregujecie odpady? 

 Wybieracie opakowanie przyjazne środowisku, szklane? Używacie toreb wielokrotnego 

użytku? Unikacie produktów jednorazowych? 

 Oszczędzacie wodę przy zmywaniu i praniu? Unikacie środków z chlorem i fosforana-

mi? 

 Unikacie korzystania z wanny, wybierając wodo oszczędny prysznic? Uszczelniacie 

cieknące krany i zakręcacie je podczas mycia zębów? 

 Zmniejszacie temperaturę w pomieszczeniach i podczas nieobecności? 

 Rozważnie korzystacie ze światła? 

 Oszczędnie korzystacie ze sprzętu elektrycznego i AGD? Wyłączacie TV na noc? 

 Oszczędzacie gaz przy gotowaniu? Używacie pokrywek? 

 Wybieracie podróżowanie przyjazne dla środowiska? 

 Kupujecie żywność lokalną, bez sztucznych dodatków i z atestem ekologicznym? 

Pomóżmy sobie i innym żyć na lepszej planecie! 

 

Wiadomości oraz ankieta przygotowana wg opracowania Pani Urszuli Daleckiej, na podstawie materiałów Fun-

dacji GAP Polska 

Czy Twój dom jest ekologiczny? 
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Listy do Redakcji 

Droga Redakcjo:  

Chodzę do 1 liceum. Chłopak z 3 klasy, od nie-
dawna zaczął mnie prześladować. Ubliża mi, każe 
mi przynosić po 10zł każdego dni i grozi, że jeśli 
komuś to powiem, to po szkole mnie pobije. Co 
mam zrobić? Zaczynam się czuć zagrożony i 
ciężko zmagam się z każdym dniem spędzonym w 
szkole. Coraz częściej opuszczam także dni w 
szkole, by uniknąć strachu. Boję się go, ponieważ 
nigdy się jeszcze nie biłem. Proszę o pomoc! 

Kamil 17 

 

Drogi Kamilu, jak najszybciej zgłoś to do pedagoga szkolnego 

lub swoich rodziców. Nie bój się, ponieważ masz prawo czuć 

się bezpiecznie w szkole, do której uczęszczasz. Musisz być 

przede wszystkim silny i nie możesz dopuścić do tego, by on 

czuł nad tobą przewagę. Zapewniam Cię, że jeśli zgłosisz się z 

tym do pedagoga, nigdy więcej nie będziesz musiał zmagać 

się z tym horrorem. Już jutro zajmij się tą sprawą! 

Redakcja Twoje Zwierzenia 
 

Oliwia Dylewska  ILOA 
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Co warto obejrzeć? 

„Jutro, jak wybuchnie wojna” 

                                                                                                                                  

Ekranizacja oparta jest na bestsellero-

wej powieści Johna Marsdena. 

Film ten opowiada historię ośmiu au-

stralijskich nastolatków z małego mia-

steczka, którzy wybrali się na kilku-

dniowy kemping, aby spędzić trochę 

czasu na łonie natury. Podczas wypra-

wy zauważają przelatujący tuż nad ich 

głowami samolot wojskowy, a po po-

wrocie do miasteczka dowiadują się, 

że ich kraj został najechany przez inne 

państwo. Trwa więc wojna, młodzi lu-

dzie nie są przygotowani na takie oko-

liczności, postanawiają jedna stawić 

czoła wrogowi i walczyć o swoje ży-

cie. 

Niech tytuł was nie zwiedzie, ponie-

waż to nie jest kolejna historyczna nu-

da mimo tytułu. Film zrobiony jest 

tak, aby nie zanudzić, a zaintereso-

wać. Polecam : ) 

 

"Okazało się, że naszego świata już nie ma. Że nie ma już żad-
nych zasad. A jutro musimy stworzyć własne." 

Katarzyna Włodarska kl. 1 LOA 



 

 

 

Now is good  

Tessa jest śmiertelnie chorą na białaczkę siedemnastolatką, postanawia przeżyć szybkie 

dorastanie w czasie, który jej pozostał. Tworzy listę z rzeczami do zrobienia, na której 

znajduję się utrata dziewictwa jak i spróbowanie narkotyków i z pomocą przyjaciół wciela 

ją w życie. Podczas gdy jej rodzina próbuje pogodzić się ze świadomością utraty, Tessa z 

determinacja odkrywa nieznane życie i doświadczenia. Obejmuje to również miłość, której 

nie planowała, do nowego sąsiada Adama. 

Słodki listopad 

Historia nowojorskiego biznesmena, który zakochuje się w dziewczynie, co miesiąc zmie-

niającej partnerów. Każdemu z nich pomaga poradzić sobie z nierozwiązanymi do tej pory 

problemami emocjonalnymi. Kiedy jednak sama zakochuje się w młodym biznesmenie nie 

chce poddać się uczuciom. 

PS. Kocham Cie 

Gerry i Holly są młodym idealnie dopasowanym, jakby stworzonym dla siebie małżeń-

stwem. Mimo tego że żyją dość skromnie to jedyne czego im brakuje do pełni szczęścia 

jest dziecko. Ich piękne plany pękają jednak jak bańka mydlana w wyniku tragicznej, nie-

spodziewanej śmierci Gerrego. Pasmo cierpień zostaje przerwane gdy Holly ku swojemu 

zdziwieniu znajduje w skrzynce list podpisany ręką Gerrego. Okazuje się że jest to dopiero 

pierwszy, z pośród dwunastu przychodzących regularnie co miesiąc listów. 

Pamiętnik  

Film to historia pewnej miłości, która rozkwitła na początku lat 40. gdzieś w Karolinie 

Północnej. Duke odczytuje ją  starej kobiecie cierpiącej na chorobę Alzheimera. Dzięki 

sile uczucia przeżywa na nowo cudowne chwile swojej wielkiej miłości. Przypomina so-

bie, kiedy po raz pierwszy zobaczył Allie Nelson- ich spotkania, wspólne wakacje i trudny 

okres rozstania, gdy zniknęła z jego życia na siedem lat. 

Wciąż ją kocham 

Piękna, porywająca i głęboka miłość, w którą ciężko jest nam uwierzyć, oraz rozstanie i 

poświęcenie w niezwykle wzruszającej historii. John i Savannah pochodzą z dwóch róż-

nych światów, ale kiedy poznają się przypadkiem na plaży, natychmiast budzi się w nich 

wzajemne uczucie. 

Safe aven 

Kiedy tajemnicza, młoda kobieta, Katie pojawia się w nadmorskim miasteczku w Karoli-

nie Północnej, budzi ciekawość tutejszych mieszkańców. Zamknięta w sobie bohaterka 

unika jakichkolwiek bliższych znajomości. Pewnego dnia poznaje owdowiałego właścicie-

la niewielkiego sklepu- Alexa. Dziewczyna coraz bardziej angażuje się w jego życie oraz 

zapuszcza korzenie w lokalnej społeczności. 

Wioletta Kamińska 
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Początek maja w naszym kraju tradycyjnie obfituje w szereg świąt państwowych. Jednym z 

nich jest rocznica Konstytucji 3 Maja, w tym roku obchodzimy 222 rocznicę jej uchwalenia. 

Oglądając programy telewizyjne i czytając notatki prasowe, odnosi się wrażenie, że jest to 

święto mające uroczysty i podniosły charakter. Większość z nas prawdopodobnie nigdy nie zasta-

nawiała się, dlaczego władze państwowe postanowiły uczcić akurat tę konstytucję, podnieść ją do 

rangi święta narodowego. 

Podstawowym argumentem jest fakt, że była to pierwsza konstytucja na ziemiach polskich 

(uchwalona 3 V 1791 roku) i druga lub trzecia (co do tego są różne zdania historyków) na świecie. 

W warunkach anarchii i upadku Rzeczypospolitej pod koniec XVIII wieku, była przejawem dążeń 

grupy patriotów do ratowania ojczyzny i jej ochrony przed wzrastającymi wpływami carskiej Ro-

sji, której celem było uczynienie z Rzeczypospolitej swego wasala. Powyższe idee, które niosła ze 

sobą pamięć o majowej konstytucji, były na tyle ważne, że wkrótce po odzyskaniu przez Polskę 

niepodległości, już w 1919 roku, dzień 3 maja został ogłoszony świętem narodowym. Jego znacze-

nie wzrosło sześć lat później, gdy trzeci dzień maja stał się dodatkowo również świętem religij-

nym i tym samym był to jeden z najbardziej uroczystych dni w roku. Wybuch wojny i okupacja 

przerwały ciąg uroczystego świętowania tego dnia, ale zarówno w kraju, jak i na emigracji, Polacy 

na różne sposoby starali się uczcić rocznicę, która zyskiwała w tym czasie nowy, symboliczny wy-

miar – była czymś w rodzaju walki z okupantem. 

Po zakończeniu wojny i „wyzwoleniu” Polski władze komunistyczne bardzo niechętnie patrzy-

ły na obchody trzeciomajowego święta, dopatrując się w nich elementów antyrosyjskich i niepod-

ległościowych. Świętu konstytucji przeciwstawiano obchody 1-majowego Święta Pracy, mające 

charakter festynu i zabawy okraszonego propagandą sukcesu. Nierzadko dochodziło do sytuacji, 

że drugiego dnia maja w wielu miejscowościach można było dostrzec patrole milicji obywatelskiej 

uzbrojone w gwizdek, których głównym zadaniem było napominanie obywateli, którzy „zapomnieli” 

zdjąć wywieszonych dzień wcześniej flag narodowych. W styczniu 1951r. święto 3 maja zostało 

oficjalnie zdelegalizowane przez władze komunistyczne. W roku 1981 ponownie władze świętowały 

uchwalenie majowej konstytucji. Do roku 1989 w tym dniu często dochodziło w Polsce do prote-

stów i demonstracji antyrządowych i antykomunistycznych. Po zmianie ustroju, od kwietnia 1990 

r. Święto Konstytucji 3 Maja należy do uroczyście obchodzonych polskich  świąt  narodowych. 

W naszej szkole pamięć tego wydarzenia uczczono wystawiając akademię, będącą teatral-

nym przedstawieniem działań szlachciców. Karczma, w której się bawili, nagle zamieniła się w salę 

sejmową, a bawiąca się beztrosko szlachta stała się odpowiedzialna za losy całego kraju. Ucznio-

wie biorący udział w akademii uroczyście odczytali wersy oryginalnej Konstytucji oraz odśpiewali 

pieśń pokoleń walczących o wolność- „Rotę”. 

 

Sylwia Słupska,  Karolina Zalewska 

 

Aktualności 



Książka warta polecenia 

 

 

Nr 9 maj 2013      S.19 

Książka „12 x śmierć” Michała Pauli napisana na podstawie autentycznych wydarzeń 

opowiada o młodym polaku, który wyjeżdża do Tajlandii, gdzie daje się wplątać w przemyt 

narkotyków, za co zostaje skazany na 12 kar śmierci, zamienionych w drodze "łaski" na do-

żywocie - trafia do jednego z najcięższych więzień świata, owianego legendą Bang Kwang. 

Niefortunna decyzja kończy się dla niego tragicznie, zamieniając egzotyczną wyprawę w nie-

kończący się horror. Opisując swoje sześć lat za murami, ukazuje drugą stronę Krainy Uśmie-

chu - jak często nazywana jest przez turystów Tajlandia. Jego prośbę o ułaskawienie poparli 

trzej polscy prezydenci: Lech Wałęsa, Aleksander Kwaśniewski i Lech Kaczyński, w końcu 

ułaskawił go tajlandzki król. Bohater do dziś nie może uwierzyć, że miał takie szczęście i 

mógł opuścić mury tego 

piekła. Stracił wszystko, 

mieszkanie, zdrowie, za-

ufanie do wielu ludzi, mnó-

stwo przyjaciół, ale ciągle 

jest żywy i to jest dla niego 

najważniejsze. Uważam, że 

jest to książka warta prze-

czytania. Pokazuje praw-

dziwe realia świata, jest 

lekcją życia. Bardzo pole-

cam książkę! : ) 

 

Marta Kalicka,  

kl. 1LOA 



 

 

 

 

 

 

 

 

Najlżejszy materiał świata 

Naukowcy z University of Zhejiang uzyskali aerożel węglowy o gęstości 0,16 mg/cm3. 

Chwalą się, że to najlżejszy materiał na świecie. 

Zespół prof. Gao Chao uciekł się do liofilizacji (suszenia sublimacyjnego) roztworu na-
norurek węglowych i grafenu. Jak można przeczytać w relacji prasowej, poprzedni, zale-

dwie zeszłoroczny rekord należał do Niemców, którzy wytworzyli aerożel grafitowy o gę-
stości rzędu 0,18 mg/cm3. Chińczycy podkreślają, że ich aerożel jest niezwykle ela-

styczny i po ściśnięciu powraca do pierwotnego kształtu. 

 

Szampan na zdrowie 

Spożywanie od jednej do trzech lampek szampana tygodniowo chroni przed związaną 
ze starzeniem się utratą pamięci oraz spowalnia rozwój wielu chorób neurodege-
neracyjnych, takich jak np. demencja. Naukowcy z University of Reading dowiedli, że 

obecne w szampanie związki fenolu poprawiają pamięć przestrzenną. Ten rodzaj pamię-
ci odpowiedzialny jest za rozpoznawanie otoczenia i przechowywanie danych potrzeb-

nych do poruszania się w nim. 

Wspomniane związki wpływają na przepływ sygnałów w hipokampie i korze, częściach 
mózgu odpowiedzialnych za pamięć i uczenie się. Okazało się, że zmieniają one w mó-

zgu wiele protein związanych z przechowywaniem wspomnieć. Wiele z tych protein tra-
cimy z wiekiem, co wiąże się z utratą pamięci. Szampan spowalnia utratę białek, zapo-
biegając zarówno typowym, jak i nietypowym rodzajom utraty pamięci powiązanym z 

wiekiem. 

 

 

http://www.bbc.co.uk/news/science-environment-22079592


 

Prezes z niskim głosem zarobi więcej 

Dyrektorzy z niższymi głosami zarządzają większymi firmami, są lepiej wynagradza-

ni i dłużej piastują swoje stanowiska. 

Zespół z Duke University oraz Uniwersytetu Kalifornijskiego w San Diego zidentyfiko-
wali próbki głosu 792 prezesów firm z indeksu S&P 500. Następnie wysokość głosu ze-

stawiono z danymi na temat wartości zarządzanych aktywów oraz wielkości wynagro-
dzenia. Sprawdzano też, jak długo dyrektor utrzymywał się na stanowisku. Podczas 
analiz Amerykanie wzięli również pod uwagę wiek, wykształcenie oraz inne wskaźniki 

męskości z twarzy i głosu. 

Okazało się, że prezesi z niższymi głosami kierowali większymi firmami i więcej zara-

biali. Spadek tembru głosu o 22,1 Hz wiązał się ze wzrostem wartości firmy o 440 mln 

dol., co z kolei przekładało się na wzrost rocznych zarobków o 187 tys. dol. 

 

 

 

Wydrukowali bioniczne ucho 

Za pomocą zwykłego sprzętu do drukowania naukowcy z Princeton University uzyskali 
działające ucho, które wykazuje wrażliwość na częstotliwości radiowe. Amerykanie po-

łączyli komórki z nanocząstkami srebra. W ten sposób podczas drukowania antenę 

zwojową płynnie scalono z chrząstką, uzyskując bioniczne ucho. 

 

 

Malwina Morawska kl. III TE 

Źródło: http://kopalniawiedzy.pl 

http://kopalniawiedzy.pl/
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Pewnej nocy złodziej włamuje się do pustego 
mieszkania. Szpera po ciemku, przerzuca rze-

czy w komodzie szukając pieniędzy, aż tu nagle 
słyszy: 

-Jezus cię widzi... 
Zapala światło, rozgląda się-nikogo nie ma, 

przerzuca dalej. 
-Jezus cię widzi... 

"Co u licha?" - rozgląda się dokładniej, a tu pa-
puga w klatce. 

-To ty to wołałaś? 
-Tak, chciałam cię po prostu ostrzec. Jezus śle-

dzi każdy twój ruch. 
-Ostrzec, tak? A kim ty właściwie jesteś? 

-Mojżesz. 
-Co za idiota nazwał papugę Mojżesz?! 

-Ten sam, który nazwał 
rottweilera Jezus. 

Blondynki grają w koszy-
kówkę. 

- Ja na bramce! - krzyczy 
jedna. 

 

Urodziny Jasia. Dzwonek 
do drzwi. Jasio otwiera 

sam. W drzwiach stoi ku-
zyn i kuzynka. Jasio woła:  

 

 
- Mamo! Przyszli kuzyni!  
- Mówi się kuzynostwo, synku, kuzynostwo.  
Następny dzwonek. W drzwiach stoi wujek i 

ciocia. Jasio woła:  
- Mamo! Przyszedł 

wujek i ciocia!  
- Mówi się wujo-

stwo synku, wujo-
stwo. Kolejny dzwo-

nek. W drzwiach 
stoi dziadek i bab-

cia.  
Jasio woła:  

- Mamo! Przyszło 
dziadostwo! 

 

 

 

Przychodzi zajączek do lisicy. 
- Lisico chcesz zarobić100$ ? 

- Chce. 
- To daj mi całusa. 

Lisica myśli "lisa nie ma w domu a 100$ pie-
chota nie chodzi". Dala wiec zającowi całusa. 

A zając: 
- Chcesz zarobić jeszcze 100$ ? 

- Chce. 
- To sie rozbierz. 

Lisica sie rozebrała. A zając: 
- A jeszcze 100$ to chcesz? 

- Chce. 
- No to chodź wykręcimy numerek! 

No i wykręcili taki numer ze aż zając sie spocił. 
Gdy skończyli zając sie ubrał i poszedł do do-

mu. Po jakimś czasie do domu lisicy wpada jej 
mąż i pyta: 
- Był zając? 

- No był był - mówi lisica prze-
rażona. 

- A oddal 300$ ?? 

 

Mąż z żoną ogląda horror. 
Nagle na ekranie pojawia się 
przerażająca, kobieca postać. 

Żona wystraszona wykrzyknęła: 
- O matko!!! 

- Poznałaś, co? 

 

Kawały :D 
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Dla lubiących: sudoku w trzech poziomach trudności: 

 

Rozrywka... 

Dla początkujących: Dla średniozaawansowanych: 

Dla ambitnych: 
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