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WIELKANOC, najważniejsze i najstarsze święto chrześcijaństwa, obchodzone na pamiątkę Zmartwych-

wstania Chrystusa – początkowo w dniu żydowskiej Paschy, a od soboru w Nicei (325) w pierwszą niedzielę 

po pierwszej wiosennej pełni Księżyca (tj. między 21 marca a 25 kwietnia). Obchody religijne Wielkanocy 

rozpoczyna odbywająca się wczesnym rankiem procesja i msza, w Kościele katolickim zwana rezurekcją, w 

prawosławnym – jutrznią. W tym dniu spożywa się uroczyste śniadanie w gronie rodzinnym, poprzedzone 

składaniem sobie życzeń. Wielkanoc wieńczy okres Wielkiego Postu i poprzedzający ją Wielki Tydzień. 

Jest czasem radości (symbolizuje ją biały kolor szat liturgicznych). Z Wielkanocą wiążą się liczne religijne 

i  l u d o w e  o b r z ę d y  ( ś w i ę c e n i e  p o k a r m ó w ,  p i s a n k i ,  ś m i g u s - d y n g u s ) .   

Święta Wielkanocne mają bogatą tradycję. Są niezwykle barwne, towarzyszy im wiele obrzędów. Po wiel-

kim poście – kiedyś bardzo ściśle przestrzegany – ludzie z niecierpliwością czekali na odmianę. O wielu 

wielkanocnych obyczajach pamiętamy także dzisiaj. Dzięki nim świąteczne dni są bardziej radosne. 

ZWYCZAJE I TRADYCJE WIELKANOCNE 

Palemki na szczęście 

Wielki Tydzień zaczyna się Niedzielą Palmową. Kiedyś nazywano ją kwietną lub wierzbną. Palemki – rózgi 

wierzbowe, gałązki bukszpanu, malin, porzeczek – ozdabiano kwiatkami, mchem, ziołami, kolorowymi piórka-

mi. Po poświeceniu palemki biło się nią lekko domowników, by zapewnić im szczęście na cały rok. Połkniecie 

jednej poświeconej bazi wróżyło zdrowie i bogactwo. Zatknięte za obraz lub włożone do wazonów palemki 

chroniły mieszkanie przed nieszczęściem i złośliwością sąsiadów. 

Świąteczne porządki 

Przed Wielkanocą robimy wielkie świąteczne porządki nie tylko 

po to, by mieszkanie lśniło czystością. Porządki mają także 

symboliczne znaczenie – wymiatamy z mieszkania zimę, a wraz 

z nią wszelkie zło i choroby. 

Topienie Judasza 

Kolejnym ważnym dniem Wielkiego Tygodnia jest Wielka Śro-

da. Młodzież, zwłaszcza chłopcy, topili tego dnia Judasza. Ze 

słomy i starych ubrań robiono wielka kukłę, którą następnie 

wleczono na łańcuchach po całej okolicy. Przy drodze ustawiali 

się gapie, którzy okładali kukłę kijami. Na koniec wrzucano 

„zdrajcę” do stawu lub bagienka. Wymierzanej w ten sposób 

sprawiedliwości stawało się zadość. 

 

Wydarzenia z życia szkoły 
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Wielkie grzechotanie 

Kiedy milkły kościelne dzwony, rozlegał się dźwięk kołatek. Obyczaj ten był okazja do urządzania psot. 

Młodzież biegała po mieście z grzechotkami, hałasując i strasząc przechodniów. Do dziś zachował się zwy-

czaj obdarowywania dzieci w Wielkim Tygodniu grzechotkami. 

Pogrzeb żuru 

Ostatnie dwa dni postu były wielkim przygotowaniem do święta. W te dni robiono „pogrzeb żuru” – potrawy 

spożywanej przez cały post., Kiedy więc zbliżał się czas radości i zabawy, sagany żuru wylewano na ziemię. 

Wieszanie śledzia 

W równie widowiskowy sposób rozstawano się też ze śledziem – kolejnym symbolem wielkiego postu. Z 

wielką radością i satysfakcją „wieszano” go, czyli przybijano rybę do drzewa. W ten sposób karano śledzia 

za to, że przez sześć niedziel „wyganiał” z jadłospisu mięso. 

Święconka 

Wielka Sobota była dniem radosnego oczekiwania. Koniecznie należało tego dnia poświęcić koszyczek z 

jedzeniem. Nie mogło w nim zabraknąć baranka (symbolu Chrystusa Zmartwychwstałego), mięsa i wędlin 

(na znak, że kończy się post). Święcono też chrzan, – bo „gorycz męki Pańskiej i śmierci została zwyciężo-

na przez słodycz zmartwychwstania”, masło – oznakę dobrobytu – i jajka – symbol narodzenia. Święconkę 

jadło się następnego dnia, po rezurekcji. Tego dnia święcono też wodę. 

Specjalnie dla dziewcząt  

Uwaga dziewczyny, – jeżeli w Wielką Sobotę obmyjecie twarz w wodzie, w której gotowały się jajka na 

święconkę, to znikną piegi i inne mankamenty urody! 

Wielka Niedziela – dzień radości  

W Wielką Niedzielę poranny huk petard i dźwięk dzwonów miał obudzić śpiących w Tatrach rycerzy, poru-

szyć zatwardziałe serca skąpców i złośliwych sąsiadów. Po rezurekcji zasiadano do świątecznego śniadania. 

Najpierw dzielono się jajkiem. Na stole nie mogło zabraknąć baby wielkanocnej i dziada, – czyli mazurka. 

Lany poniedziałek  

Lany poniedziałek, śmigus-dyngus, święto lejka – to zabawa, którą wszyscy doskonałe znamy. Oblewać moż-

na było wszystkich i wszędzie. Zmoczone tego dnia panny miały większe szanse na zamążpójście. A jeśli 

któraś się obraziła – to nieprędko znalazła męża. Wykupić się można było od oblewania pisanką – stąd każ-

da panna starała się, by jej kraszanka była najpiękniejsza. Chłopak, wręczając tego dnia pannie pisankę, 

dawał jej do zrozumienia, że mu się podoba. 

Szukanie zajączka  

Wyrazem wielkanocnej radości rodziny może być po zakończeniu śniadania, wspólna zabawa – zwana szuka-

niem zajączka, czyli małej niespodzianki dla każdego. 

Wielkanocne jajo  

Jajo – króluje na wielkanocnym stole, jest symbolem życia i odrodzenia. Tradycja pisanek i dzielenia się 

święconym jajkiem sięga daleko w przeszłość. Już starożytni Persowie wiosną darowali swoim bliskim czer-

wono barwione jaja. Zwyczaj ten przyjęli od nich Grecy i Rzymianie. Rumuńskie przysłowie ludowe mówi:, 

„Jeśli my, chrześcijanie zaprzestaniemy barwienia jaj na czerwono, wówczas nastąpi koniec świata”. Czer-

wone pisanki mają ponoć moc magiczną i odpędzają złe uroki, są symbolem serca i miłości. Jajko jest formą 

najbardziej doskonałą. Zawiera wszystkie konieczne dla odżywienia organizmu składniki: białko, tłuszcz, 

sole mineralne i witaminy. Ma około 100 kalorii.   

Źródło: www.asksa.republika.pl/wielkanoc.htm 
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Aktualności 

Justyna Kowalczyk - kobieta , której nie trzeba przedstawiać żadnemu kibicowi sportów zimowych. 

Znana na całym świecie polska sportsmenka , mistrzyni i multimedalistka olimpijska , tryumfatorka 

mistrzostw świata , czterokrotna zdobywczyni Pucharu Świata (2009 , 2010 , 2011, 2013) , a także 

czterokrotna zwyciężczyni cyklu Tour de Ski rozgrywanego na terenie Włoch i Niemiec . Sukcesy 

odnosi nie tylko na trasach biegowych . W 2011 roku została wybrana Kobietą Roku w plebiscycie or-

ganizowanym przez miesięcznik „Twój Styl” , otrzymała również statuetkę „Viva ! Najpiękniejsi” w 

kategorii Najpiękniejsza Polka . Kowalczyk już czterokrotnie celebrowała zwycięstwo w corocznym 

plebiscycie Przeglądu Sportowego na Najlepszego Sportowca Roku (2009, 2010, 2011, 2012) . Zaw-

sze uśmiechnięta, zawdzięcza wszystkie sukcesy ciężkiej pracy. Pod okiem trenera Aleksandra Wie-

rietielnego szlifuje formę , spędzając 300 dni w roku poza domem (mieszka w Kasinie Wielkiej).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ale zacznijmy od początku. Justyna Kowalczyk urodziła się 19 stycznia 1983 roku w Limanowej. Jako 

dziecko marzyła by zostać lekarzem. Z czasem zdecydowała się postawić na sport wyczynowy. Jest 

absolwentką AWF-u im. Jerzego Kukuczki (uczęszczali do niego miedzy innymi : selekcjoner Repre-

zentacji Polski Waldemar Fornalik , trener Reprezentacji Polski w skokach narciarskich Łukasz Kru-

czek , a także olimpijczyk Robert Korzeniowski ).                                                              
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W Pucharze Świata zadebiutowała już ponad 12 lat temu - 9 grudnia 2001 roku w Cogne (Włochy) 

(sprint techniką dowolną) . Wówczas zajęła 64 pozycję . Pierwszy punkt przyszła „Królowa Nart” 

wywalczyła już 19 grudnia w sprincie techniką klasyczną we włoskim Asiago . Kolejne lata to starty 

w  zawodach juniorskich oraz akademickich . Kariera Kowalczyk stanęła pod dużym znakiem zapyta-

nia w sezonie 2004/2005 . Podczas badań antydopingowych w organizmie Polki wykryto niedozwolo-

ną substancję chemiczną. Jak się okazało, środek ten znajdował się w leku przyjętym z powodu bólu 

ścięgien Achillesa. Przyszła mistrzyni została zdyskwalfikowana początkowo aż na dwa lata . Karę tę 

dzięki apelacjom polskiej kadry udało się zmniejszyć do 6 miesięcy. 

Po powrocie Justyna Kowalczyk odnosiła coraz 

większe sukcesy. Szybko zbliżała się do świato-

wej czołówki. Pierwsze podium w Pucharze 

Świata było kwestią czasu  (7 stycznia 2006 

roku w Otepaa (Estonia) Polka zajęła 3 miej-

sce). 

 

Sezon 2007/08 to już pierwsze pucharowe 

zwycięstwo , a także olbrzymi skok w klasyfi-

kacji generalnej , w której nasza sportsmenka 

uplasowała się na 3 pozycji.   

Kolejne lata to dominacja naszej rodaczki na 

arenie międzynarodowej. Każda impreza z jej udziałem kończy się zdobyciem kilku medali dla Polski 

(śmiem twierdzić , że przez te kilka lat jest to już spory worek). Po tych sukcesach Polka stała się 

twarzą kampanii Mercedesa i Polbanku (2010). 

Do tej pory (stan na dzień 20 marca 2013 roku) Kowalczyk odniosła 27 zwycięstw w PŚ , natomiast 

60 razy stawała na podium. Oczywiście to nie koniec tryumfów na arenie międzynarodowej pani Ju-

styny , gdyż przed nią jeszcze kilka lat jazdy na nartach.  Jako zagorzałemu kibicowi , na koniec po-

zostaje życzyć , aby były one obfite w sukcesy , co najmniej  tak jak ostatnie pięć sezonów. :) 

 

                                                         Mateusz Bielecki 

Justyna Kowalczyk i Marit Bjoergen – dwie największe rywalki                                                              



Nr 7 marzec 2013 Gazeta Szkolna 

  

 Dobra uczennica- koniecznie w okularach, jeśli profesor, to tylko przygarbiony, starsza 

pani z psem- znudzona życiem emerytka. Stereotypy znajdziemy wszędzie- przejmujemy poglą-

dy innych osób, środowisko dostarcza nam opisanych wzorców, a w miarę upływu czasu obserwu-

jemy, po czym wychwytujemy najbardziej przystępną cechę i gotowe. Posiadanie własnych prze-

konań jest budujące, jednak czerpiąc z fałszywie i niedostatecznie uzasadnionych stereotypów 

upraszczamy wizję prawdziwego człowieka. 

  

 Często mówi się o stereotypach narodowych- każdy Polak 

stwierdzi, że Niemiec jest gburowaty, rutynowy, dokładny i chce 

wykupić całą Polskę, Francuz będzie tchórzliwym, flegmatycznym 

romantykiem, wszelki grubszy, optymistycznie nastawiony pan- 

Amerykaninem, a każdy z naszych wschodnich sąsiadów- pijaczyną 

handlującym na bazarze. A Polak? Jeśli Polak to oczywiście Wałę-

sa, Kopernik, Małysz, zawsze wierny patriota, pracowity, z gestem 

oraz rodzinnymi tradycjami. Nic dodać nic ująć. Jednak to, jak wi-

dzimy innych odbija się szerokim łukiem- w oczach innych możemy być religijnymi narodowcami, 

nieogarniętymi dewotami, którzy klaszczą po wylądowaniu samolotu na lotnisku.. Fantazja 

wszystkich krajów działa, nikt nie ogranicza się ze skojarzeniami. 

Chociaż, jak to typowi Polacy- ponarzekamy i wszystko będzie ok. 

  

 Ale nawet bez poruszania narodowości niektóre przekonania występują wszędzie, szcze-

gólnie te najbardziej znane i lubiane z serii: sportowiec, blondynka, dresiarz oraz kobieta-

kierowca. 

  

 O tak, ponoć co trzeci mężczyzna ma strach w oczach, gdy w zasięgu wzroku pojawia się  

kobieta za kierownicą. Cóż, płeć piękna zapewnia, że szanowni panowie nie muszą lękać się ani o 

swoją karoserię ani o nasze zdrowie- dla kobiet ważniejsze jest bezpieczeństwo. Być może dla-

tego przeciętna kobieta uznana została za histeryczną ślamazarę bez refleksu... 

  

Nasze sprawy 
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Nasze sprawy 

W ramach zachęty do walczenia z takimi przekonaniami trzeba przytoczyć przykład niedawa-

nego stereotypu sportowca-mięśniaka, który rozwija jedynie siłę swego ciała. Ówe przekonanie 

dzięki wielu inteligentnym sportowcom przestało istnieć, a oni sami stali się wyznacznikami in-

teligencji i dobrego stylu życia. 

 Podobny schemat tyczy się postrzegania przeciętnego osobnika w dresach. Nieważne: 

kulturalny, wykształcony profesor (nie zgarbiony) ze sportową pasją czy z pozoru przeciętny 

nastolatek w luźniejszych spodniach- każdy będzie widziany jako wulgarny, tępy osiłek, który 

pewnie nie ma inspiracji do życia, a społeczeństwu próbuje 'pomóc' pytaniem "czy ma jakiś pro-

blem?". 

 Pytanie równie przerażające, co stwierdzenie, że 'blondynki są głupie'. Nie, nie jeste-

śmy tępe. Nie chcemy wierzyć, że 'mężczyźni wolą blondynki', bo są puste. Być może Marilyn 

Monroe tu nie pomogła, ale ta urocza naiwność oraz niewinność pokazana po każdym 

"zachowałam się jak prawdziwa blondynka!" po prostu leży już w naszej naturze i bezbłędnym 

podejściu do siebie- wiele blondynek onieśmiela inteligencją, mówi się przecież, że kawały o głu-

pich blondynkach wymyślają brunetki- ale to przecież kolejny stereotyp... 

 Podsumowując- każdy przytoczony tu przykład (a stanowią one kroplę w morzu) pokazu-

je obrazek, jak mylne może być powierzchowne postrzeganie człowieka, dlatego apeluję, aby 

wyrabiać swoje poglądy o innych po dokładnym poznaniu- nie kierujmy się wizją świata, która 

tylko skraca nasze widzenie i blokuje przekonania- a gwarantuję, że większość do tej pory mi-

janych blondynek i dresów stanie się o wiele bardziej wartościowymi ludźmi. 

 

Karolina  Witkowska 
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Nasze sprawy 

 Czas na zmiany 
Koniec zimy i zbliżające się lato są już faktem. Wiele osób postanawia zmienić coś w swoim 

życiu na lepsze, lepiej zorganizować sobie czas, zacząć regularnie uprawiać sport. 

Mamy więcej czasu dla siebie, spędzamy czas na przyjemnościach, zapominamy o porażkach. 

Poznajemy świat, nowych ludzi, co działa na nas inspirująco i stymulująco. Wydzielają się hormony 

szczęścia. Wracamy z poczuciem, że chcielibyśmy ten stan zatrzymać i tworzyć nowe plany i posta-

nowienia. 

Przede wszystkim trzeba precyzyjnie określić, co chcemy zmienić. Nie wystarczy powiedzieć 

sobie- chcę być szczęśliwa (y). Cel musi być realny, a także zależny od nas. Wizualizujmy efekt, 

osiągnięty cel oraz drogę do niego. 

 

Magdalena Sosnowska kl. II LOAB 

Internet- dobro czy zło? 
 

Coraz więcej Polaków posiada komputer, a co za tym idzie dostęp do Internetu. W Internecie można 

znaleźć wiele potrzebnych rzeczy, jak i również wpaść w pułapkę zastawioną przez członków sekt, 

oszustów itp. A więc Internet to dobrodziejstwo czy zagrożenie? 

Gdy potrzebujemy jakiejś wiadomości, najpierw szukamy jej w sieci. Daje ona możliwość szybkiego 

dostępu do informacji różnego rodzaju. Przed wyjazdem na wakacje możemy sprawdzić, gdzie są 

noclegi, co można zwiedzić w danej miejscowości itp. Współczesna technika, daje nam możliwości 

zrobienia zakupów, wysłania listu, a nawet nauki nie wychodząc z domu. Gdy się nudzimy, gramy z ko-

legami przez sieć w nasze ulubione gry lub rozmawiamy na czacie. Możemy wymieniać się z innymi 

swoimi plikami. Ale czy możemy czuć się bezpiecznie? 

Z całą pewnością od Internetu można się uzależnić. Ponadto zbyt częste przebywanie przed kompu-

terem może doprowadzić do pogorszenia wzroku, bólu pleców i innych chorób. Jeżeli nie mamy stałe-

go łącza z Internetem przy częstym korzystaniu z niego powinniśmy być przygotowani na wysokie 

opłaty. Szczególnie uporczywe są dialery, złośliwe programy łączące nas z siecią za pośrednictwem 

droższych numerów, co prowadzi do bardzo wysokich rachunków. Z kolei wirusy komputerowe roz-

przestrzeniające się głównie poprzez pocztę elektroniczną dążą do uszkodzenia naszego komputera. 

 

Natalia Wilga kl. II LOS 
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Nasze sprawy 

 

Na depresję cierpi połowa uczniów, każdy z nich powinien natychmiast rozpocząć lecze-

nie! Wielu rodziców nie zdaje sobie sprawy, że paraliż woli, który dotyka ich dzieci, nie 

jest objawem lenistwa, ale oznaką depresji. 

 

Co robić, gdy widzimy u dzieci objawy depresji, a jednocześnie tracimy z nimi 

kontakt? 

To problem, jaki przeżywa tysiące polskich rodzin:, kiedy nastolatkowie tracą chęć do 

nauki, a nawet do życia, a dorośli nie potrafią im pomóc, co gorsze tracą z nimi kontakt. 

 

Kłopoty z nauką… Jak może pomóc szkoła? 

W szkole sygnałem depresji jest to, iż dziecko zaczyna opuszczać się w nauce, nie ro-

zumie zadań, lekceważy polecenia nauczyciela, ma kłopoty z koncentracją. Myślę, że 

warto zwrócić się z pomocą do wychowawcy bądź pedagoga, najważniejsza jest znajo-

mość dziecka po to, by zdiagnozować, czy zmiany w jego zachowaniu są niepokojące np.: 

wagary mogą  być lepszym wykryciem depresji niż smutek, którego często nie okazują. 

 

Nastolatkowie biorą różnego rodzaju używki. Dlaczego tak się dzieje? 

Twierdzą, że poprawia im to samopoczucie, by się lepiej bawić lub chcą zaimponować 

swoim znajomym. Po zużyciu alkoholu, czy też narkotyków zazwyczaj nie są w stanie pa-

nować nad swoim zachowaniem. Sprawa staje się bardziej niebezpieczna, wtedy gdy 

dziecko ma przez cały rok dużo zajęć, a w wakacje mnóstwo odpoczynku, czy też po 

sprawdzianie, który nie poszedł zgodnie z oczekiwaniami ucznia, wtedy chce odreago-

wać stres. Uzależnionych z roku na rok przybywa. 

 

Dorota Białorudzka  kl. II LOS 
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Nasze sprawy 

 

 

 

 

 

 

 

 

Papierosy dla młodych ludzi to coraz częściej nie wstyd i oznaka słabości, ale szczyt szpanu. 

Młodzi ludzie coraz częściej sięgają po papierosy. W dzisiejszych czasach dzieci zaczynają palić 

już w podstawówce. Najczęściej robią to by zaimponować znajomym lub poczuć się bardziej dorośle. 

Coraz więcej młodych ludzi nie próbuje się nawet z tym kryć, lecz ostentacyjnie chwalą się swoim 

nałogiem. 

Palenie- oznaka słabości. 

„Palenie jest oznaką słabości i umniejsza autorytet osobisty” - jak pisze w swojej powieści „Dziennik 

Bridget Jones” Helen Fielding. To nałóg, który pokazuje u człowieka brak bardzo pozytywnej cechy, 

jaką jest silna wola. Jest to powód do wstydu, natomiast młodzi ludzie traktują to bardzo opacznie. 

Droga do choroby 

Sięgając po papierosa, młodzież zapomina lub nie jest świadoma, że naraża się na rozwój wielu czę-

sto bardzo poważnych chorób, które najczęściej prowadzą do śmierci. Wśród około 4 tysięcy pier-

wiastków i związków chemicznych występujących w palącym się papierosie wiele charakteryzuje się 

silnym działaniem toksycznym i rakotwórczym, które mogą wywoływać np. choroby górnych dróg od-

dechowych, choroby wieńcowe, raka płuc, krtani i ust, depresje, zaburzenia smakowe i wyraźnie 

niszczą cerę. 

Młody człowieku, sięgając po papierosa zastanów się, czy warto! Myśl o swoim zdro-

wiu, nie o tym, co pomyślą inni! 

 

Anna Olewnicka kl. II LOS 
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Listy do Redakcji 

Droga Redakcjo. 

Piszę do Was, ponieważ chłopcy ze szkoły cały czas się 

do mnie zalecają. Mam dość ich głupich i dziecinnych za-

czepek. Rodzice mówią, że jestem ładną dziewczyną, 

więc nic dziwnego. Ale mnie to bardzo denerwuje.  

Gdy zwracam im uwagę, to zazwyczaj lekceważą to i 

śmieją się, że denerwuje się o takie rzeczy. Nie odstę-

pują mnie na krok, nawet gdy jestem z przyjaciółkami. 

Je także  to złości. Co mam robić ? 

                                                                                     Kinga 16 

Redakcja: Droga Kingo, jesteś w wieku, w którym 

dziewczyny wolą plotkować z koleżankami, a najlepszą 

rozrywką chłopaków są "końskie zaloty", które mogą być 

bardzo denerwujące dla Ciebie i Twoich przyjaciółek . 

Co w tej sytuacji można zrobić? Możesz nadal cierpliwie 

to znosić, lub stanowczo zareagować na ich zaczepki, 

grożąc nawet rozmową z wychowawcą lub pedagogiem. 

Chłopcy w twoim wieku są jeszcze niedojrzali i niestety, 

bawią ich takie żałosne zaczepki. Bądź stanowcza i po-

wiedz wreszcie „NIE”. 

                            Redakcja Twoje Zwierzenia. 
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Warto wiedzieć! 

Sól szkodzi nie tylko sercu 

Od wielu lat naukowcy ostrzegają, że jedzenie 
nadmiernych ilości soli naraża nas na ryzyko ataku 
serca czy udaru. Teraz zdobyli dowody, że sól 
m o ż e  p o w o d o w a ć  t e ż  c h o r o b y 
autoimmunologiczne. 

Immunolog David Hafler z Yale School of Medicine 

zauważył, że osoby, które jedzą dużo fast foodów 

mają więcej komórek TH17. Te komórki układu 

odpornościowego pomagają nam walczyć z 

mikroorganizami, ale są też związane z 

pojawianiem się m.in. nieswoistych zapaleń jelit, 

stwardnienia rozsianego i łuszczycy. TH17 

dojrzewają z niewyspecjalizowanych limfocytów T i 

mogą być dla nas korzystne lub szkodliwe. 

W USA wyleczono dziecko z HIV 
 
Po raz pierwszy w historii udało się wyleczyć 
dziecko, które urodziło się z wirusem HIV. 
Lekarze poinformowali o "funkcjonalnym 
wyleczeniu" dziewczynki z Mississippi. Termin 
"funkcjonalne wyleczenie" oznacza, że w ciągu 10 
miesięcy od zakończenia leczenia we krwi nie 
wykryto wirusa, a dziecko nie wykazuje żadnych 
objawów choroby. Szczegóły badań poznamy 
podczas Conference on Retroviruses and 
Opportunistic Infections. 
Specjaliści spróbują teraz osiągnąć podobny wynik 
w testach klinicznych. Jeśli okazałoby się, że 
zastosowana terapia działa też w przypadku innych 
pacjentów, stanowiłoby to olbrzymią szansę dla 
300-400 tysięcy dzieci, które każdego roku rodzą 
się z wirusem HIV. 
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Windows Blue (częściowo) potwierdzony 

 

Informacje o Windows Blue doczekały się, pośredniego, 
potwierdzenia ze strony Microsoftu. Do sieci wyciekł 
materiał wideo z wewnętrznej konferencji Microsoftu. 
Widzimy na nim pracowników koncernu, który mówią o 
nowej wersji Windows i wymieniają nazwę Blue. 
Duża część klipu poświęcona jest prezentacji narzędzia 
Windows Fresh Paint. Prowadząca ją Charlotte Pereira, 
odpowiedzialna za rozwój narzędzia, wyraźnie 
wspomina, że zostało ono stworzone dla Blue. 
W konferencji bierze też udział Eric Rudder, piastujący w 
Microsofcie stanowisko Chief Technical Strategy. 
Wspomina, że Blue będzie jeszcze bardziej 
skoncentrowany wokół sterowania dotykiem. Nie ujawił 
przy tym żadnych szczegółów, niewykluczone jednak, że 
pojawi się więcej możliwości kontrolowania Windows za 
pomocą dotyku. 

Źródło: www.kopalniawiedzy.pl 

Malwina Morawska  

 

Przeglądanie własnego profilu na Facebooku uspokaja 
 
Patrzenie na własne zdjęcia czy wpisy z Facebooka poprawia nastrój i działa na ludzi 
uspokajająco. Dr Alice Good z Uniwersytetu w Portsmouth podkreśla, że dzieje się tak, bo 
przeważnie użytkownicy zamieszczają fotografie dokumentujące przyjemne zdarzenia, a ich 
posty również mają najczęściej pozytywny charakter. 
Wg Brytyjczyków, będąc w kiepskim humorze, 86% osób wchodziło na serwis społecznościowy, 
by rzucić okiem na wpisy z własnej tablicy, a ok. 75% przeglądało stare zdjęcia. To imponujące 
statystyki, zważywszy, że aż 86% ankietowanych przyznało się do odwiedzania Facebooka 
więcej niż raz dziennie. Pani psycholog dodaje, że opisana metoda samouspokajania wydaje 
się szczególnie skuteczna w przypadku jednostek podatnych na obniżenia nastroju. 
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Książki ze szkolnej biblioteki 

„List w butelce”   to piękna i wzruszająca książka, przy której nie da się nie płakać!!!        

 

Wyrzucona za burtę butelka, zdana na kaprys losu, mogła trafić w najodleglejszy zaką-

tek świata. Zamiast tego, po niecałym miesiącu podróży, wypłynęła na plaży nad zatoką 

Cape Cod, gdzie znalazła ją spędzająca nadmorskie wakacje Theresa Osborne, dzienni-

karka z Bostonu, samotnie wychowująca dwunastoletniego syna. W środku był list miłosny 

napisany do zmarłej żony i zaczynający się od słów: "Moja najdroższa Catherine, tęsknię 

za Tobą, ukochana, tak jak zawsze, ale dzisiaj było mi bardzo ciężko, bo ocean śpiewał o 

naszym wspólnym życiu." Zaintrygowana i przejęta do głębi historią pary kochanków, 

Theresa rozpoczyna poszukiwania człowieka, który potrafił tak mocno i wiernie kochać. 

Kim był mężczyzna? Gdzie się teraz znajduje? Czy jej spotkanie z tajemniczym Garret-

tem zaowocuje wielką miłością? Polecam wszystkim i życzę miłego czytania. 

 

Marta Kalicka kl.1 LOA 
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To warto zobaczyć 

„Bejbi blues”, czyli obraz życia współczesnych nastolatków. Reżyserką filmu jest Kata-

rzyna Rosłaniec, która specjalizuje się w robieniu filmów o nastolatkach i dla nastolat-

ków. 

Film przedstawia historię pary młodych ludzi, którzy zostają rodzicami i nie radzą sobie 

z nową rolą. Główną bohaterką jest niedojrzała nastolatka, która zachodzi w ciążę pra-

gnąc „mieć kogoś do kochania”. Razem ze swoim chłopakiem starają się wychować dziec-

ko. Oboje robią to jednak dość nieudolnie. 

Wydaje się, że nastolatki nie są w stanie przyznawać się do błędów i za nie odpowiadać. 

Bohaterowie wydają się być między pragnieniem miłości a obowiązkami wynikającymi z 

bycia młodym rodzicem. 

Film otrzymał nagrodę "Kryształowego niedźwiedzia" na Międzynarodowym Festiwalu 

Filmowym w Berlinie. Jury oceniło 

silną obrazowość, urzekające posta-

ci i kompromisową narrację, jednak 

opinie widzów są podzielone. 

Ja osobiście film polecam! 

Każdy z nas czuje się trochę samot-

ny w dzisiejszym świecie konsump-

cyjności, więc ten film będzie prze-

strogą przed pokusami tylko z pozo-

ru wydającymi się łatwością. 

 

Marta Sumik 
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To warto zobaczyć 

 

Życie siedemnastoletniej 'Ronnie' (Miley Cyrus) zostaje wywrócone do góry nogami po 

wstrząsającej informacji o rozwodzie rodziców  i przeprowadzce ojca (Greg Kinnear) z 

Nowego Jorku na Tybee Island w Georgii. Trzy lata później bohaterka nadal czuje 

złość i izoluje się od rodziców. Matka (Kelly Preston) uważa, że najlepszym pomysłem 

dla córki, będzie wyjazd do ojca i spędzenie z nim lata. Ojciec Ronnie, były pianista i 

nauczyciel, wiedzie spokojne życie pochłonięty tworzeniem dzieła sztuki, które stanie w 

centrum lokalnego kościoła. Co wydarzy się w następnych minutach filmu.? Przekonaj 

się o tym sam.  

 „Ostatnia piosenka” jest to film 

bardzo wzruszający , pokazujący 

wartości rodzinne, a także prawdzi-

wą miłość.  

  

 

Katarzyna Włodarska  

kl. 1 LOA 
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Słowo „samochód” powstało… w konkursie  

 Podczas gdy większość słów w języku polskim jest naturalną spuścizną wielu języków zachodniosłowiań-

skich, niektóre słowa powstały na długo po wyklarowaniu się języka. Tak więc polski odpowiednik słowa 

„automobil” musiał być wymyślony od podstaw – ogłoszono więc konkurs. Słowo „samojedź” wydawałoby się zna-

komitym odniesieniem do genezy automobilu, jednak okazało się, że w staropolszczyźnie oznacza to kanibala. 

Po lekkiej modyfikacji powstało więc słowo „samochód” oznaczające pojazd zdolny do samodzielnego porusza-

nia się, kierowany przez człowieka. 

 

Nauka gry na instrumencie spowalnia starzenie się mózgu  

 Udowodniono naukowo, że proces, jaki przechodzi mózg podczas nauki gry na instrumencie powoduje 

spowolnienie starzenia się mózgu. Podobny efekt uzyskujemy ucząc się dowolnego języka obcego lub jedząc 

jagody. Nie do końca wiadomo co odpowiada za ten proces, naukowcy są jednak zgodni, że dieta i zdrowy tryb 

życia pomagają w utrzymaniu „młodego” umysłu. 

 

Zabójcza Coca-Cola  

 Jedna porcja Coca-Coli (250 ml) zawiera 26,5 g cukru, mniej więcej tyle samo ile zawiera taka sama 

ilość soku jabłkowego lub pomarańczowego dostępnego w sklepach. Taka dawka przyjmowana raz na jakiś czas 

nie wpływa negatywnie na zdrowie, inaczej sytuacja wygląda w przypadku nadużywania tego napoju. Skutki uza-

leżniania od Coca-Coli mogą być bardzo poważne, przekonał się o tym 25 letni Australijczyk, który w wyniku 

próchnicy stracił wszystkie zęby. Pomimo ostrzeżeń ze strony dentystów nie zmienił swoich nawyków i nadal 

spożywa 8 litrów napoju dziennie. Okazuje się, że nadużywanie Coca-Coli może prowadzić do bardziej tragicz-

nych skutków, znany jest bowiem śmiertelny przypadek jej przedawkowania. Pewna 30 letnia kobieta, która 

podobnie jak wspomniany wcześniej Australijczyk nadużywała tego napoju, pijąc nawet 10 litrów dziennie, 

zmarła w wyniku zatrzymania krążenia. Podczas sekcji zwłok lekarze stwierdzili, że cola znacznie przyczyniła 

się do jej śmierci. 

 

Plastikowe butelki sprawcą nadwagi?  

 Czy spożywanie napojów z plastikowych butelek może spowodować nadwagę? Okazuje się, że tak – bis-

fenol A jest używany do powlekania plastikowych pojemników i butelek, a substancja ta zmniej-

sza wydzielanie adiponektyny, czyli hormonu odpowiedzialnego za ochronę organizmu przed ta-

kimi zagrożeniami jak nadciśnienie czy nieprawidłowy poziom cukru lub nadwaga. Jeśli spożyty 

pokarm, który “przesiąkł” bisfenolem A dostanie się do obiegu – dezorientuje nasz organizm, co 

skutkuje tym, że mózg przestaje rozpoznawać, które produkty są dla nas zdrowe a które nie, 

stąd też bardzo łatwo o nawagę, cukrzycę lub inne choroby. 

 

Googol – jedna z największych liczb świata  

 Nie wszyscy wiedzą, że nazwa znanej wyszukiwarki internetowej pochodzi od nazwy 

jednej z największych zdefiniowanych w matematyce liczb. Googol to liczba 10^100 czyli 1 i sto 

zer. Liczba ta została zdefiniowana przez Edwarda Kasnera, a samą nazwę wymyślił w wieku 9 

lat jego siostrzeniec Milton w 1938 r. Szacuje się, że googol to więcej niż liczba 

atomów w naszym wszechświecie. 

 

 

Małgorzata Białomyzy, Joanna Kaczyńska kl. II LOA 

http://naukowefakty.pl/inne/zabojcza-coca-cola/
http://naukowefakty.pl/inne/plastikowe-butelki-sprawca-nadwagi/
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Warto wiedzieć! 

 

Wybranie uczelni wyższej to ważna decyzja, niezależnie od tego czy studia będą płatne czy bez-

płatne. Niż demograficzny powoduje, że uczelnie zabiegają o studentów tak jak operatorzy telefo-

nii komórkowej o swoich klientów. W folderach reklamowych szkoły obiecują dobrą bazę dydak-

tyczną, ciekawe praktyki, wykłady znanych profesorów, indywidualne konsultacje, modnie brzmiące 

specjalizacje. Po rozpoczęciu nauki często okazuje się, że praktyk nie ma, a kierunek zarządzanie 

funduszami unijnymi to zwykła administracja. Część szkół z powodu braku odpowiedniej liczby stu-

dentów nie rozpoczyna danego kierunku, mimo przeprowadzonego naboru. Dlatego każdy kierunek i 

każdą uczelnię należy dokładnie sprawdzić: 

Sprawdź ocenę PKA: Jakość kształcenia oraz warunki prowadzenia studiów wyższych we wszyst-

kich polskich uczelniach sprawdza Państwowa Komisja Akredytacyjna. Informacje o poziomie kie-

runków na poszczególnych uczelniach znajdują się na jej stronie www.pka.edu.pl. 

Dostęp do informacji: Dobra uczelnia nie ma nic do ukrycia. Wiele szkół jednak nie udostępnia 

uchwał rekrutacyjnych i regulaminów studiów. Tymczasem bardzo ważne jest, aby wcześniej znać 

zasady studiowania, a w szczególności wiedzieć, za co uczelnie pobiera dodatkowe opłaty, ile one 

wynoszą, kiedy mogą być pobierane, czy mogą zostać zmienione w trakcie studiów. 

Wartości dodane: Przyszli pracodawcy oczekują od absolwenta szkoły wyższej doświadczenia za-

wodowego, społecznego lub życiowego. Najłatwiej je zdobyć na praktykach, stażach, stypendiach 

międzynarodowych oraz działając w organizacjach studenckich. Warto zatem wybrać uczelnię, na 

której terenie działa wiele takich organizacji, np. AEGEE, AISEC, ELSA, ILSA, BEST. Lepsze no-

towania u pracodawców mają również osoby, które odbyły staż na zagranicznej uczelni. Dlatego 

trzeba dowiedzieć się, czy uczelnia uczestniczy w programie Erasmus czy Sokrates, z jakimi kraja-

mi prowadzi wymianę studentów, jakie warunki trzeba spełnić, aby wyjechać. 

Zanim wybierzesz, sprawdź, czy uczelnia: 

• posiada pozytywną ocenę PKA danego kierunku studiów 

• ułatwia uzyskanie międzynarodowych certyfikatów umiejętności 

• zajmuje dobre miejsce w ogólnopolskich rankingach polskich szkół wyższych, np. Perspektyw, Poli-

tyki, Wprost, Newsweek, Rzeczpospolitej, Gazety Prawnej (wydziały prawa) 

• współpracuje z uczelniami zagranicznymi 

• umożliwia studentom wyjazdy na praktyki i staże zagraniczne 

• posiada Biuro Karier, Akademicki Inkubator Przedsiębiorczości oraz ile organizacji studenckich, i 

jakie, działa na jej terenie. 

 

Warto przestudiować rankingi uczelni wyższych. Najlepiej porównać pozycję wybranej szkoły w 

kilku różnych rankingach z ostatnich dwóch, trzech lat. Opinie studentów można znaleźć na: 

www.nfa.pl, www.esgieh.pl, www.ocen.pl 

Źródło: http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/21081,jak_wybrac_uczelnie_i_kierunek_studiow.html 

Malwina Morawska kl. III TE 

http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/tematy/s/studia
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/tematy/n/nauka
http://serwisy.gazetaprawna.pl/edukacja/tematy/s/szkola
http://www.pka.edu.pl
http://www.nfa.pl
http://www.esgieh.pl
http://www.ocen.pl
http://praca.gazetaprawna.pl/artykuly/21081,jak_wybrac_uczelnie_i_kierunek_studiow.html
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Rozrywka 

SUDOKU  

Sudoku jest to gra logiczna kształtująca i usprawniająca logiczne myślenie, kojarzenie oraz po-

strzeganie. 

krok 1  

Wszystkie pola należy wypełnić cyframi od 1 do 9 w taki sposób, aby cyfry nie powtarzały się w 

wierszu, kolumnie ani w kwadracie 3x3 oznaczonym grubszą linią. 

krok 2  

Na początku wybierz planszę o poziomie trudności 1. Będzie to plansza 9x9 podzielona na 9 kwa-

dratów (każdy kwadrat podzielony na kolejne 9 pól). Poziom trudności 1 zapewnia ci, że większość 

pól będzie od razu wypełnione. 

krok 3  

Zacznij od wiersza, kolumny lub kwadratu, gdzie będzie wypełnionych większość pól. Zazwyczaj na 

poziomie 1 jest kilka obszarów (wierszy, kolumn i pól) gdzie brakuje wyłącznie 3 lub 4 cyfr. Zacznij 

właśnie od nich. 

krok 4  

Najpierw sprawdź jakich cyfr brakuje w wierszu (kolumnie lub kwadracie). Teraz, w każdym wolnym 

polu staraj się sprawdzić czy brakująca liczba będzie pasować. Jeśli brakuje w rzędzie przykłado-

wo 1, wówczas sprawdź czy cyfra ta pojawia się już w danej kolumnie oraz w kwadracie. W ten spo-

sób określasz potencjalne miejsca w których cyfra ta może wystąpić. Szybko się jednak przeko-

nasz, że większość brakujących liczb nie może wystąpić w każdym miejscu. Drogą eliminacji bardzo 

szybko wypełnisz określony rząd (kolumnę bądź kwadrat). 

krok 5  

Czasami się zdarza, że w danej kolumnie (kwadracie czy rzędzie) nie uda ci się wypełnić pustych 

miejsc drogą eliminacji. Wówczas nie wolno "strzelać". Przenieś się w inne miejsce, w którym jest 

już wypełnionych wiele cyfr. 

Małgorzata Białomyzy, Joanna Kaczyńska  
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W szkole: 

Kolega mówi do Jasia: 
-Wiesz znam fajny sposób na zarabianie pieniędzy. 

-Jaki? 
-Mów każdemu "Znam całą prawdę". 

Więc Jasiu idzie do domu i mówi do taty : 

-Znam całą prawdę. 
Dostał od taty 50zł. 

Idzie do mamy: 
-Znam całą prawdę. 

Mama lekko zaczerwieniona daje mu 50zł. 
A Jasiu myśli: 

-Teraz wypróbuję to na kimś spoza rodziny 

Idzie  listonosz A Jasiu do niego: 

-Znam całą prawdę. 

Listonosz uśmiecha się i mówi: 
-To chodź do mnie synku! 

 

W piaskownicy matka zauważa, że dziecko coś żuje.  

- Co masz w buzi?  
- Mięsko  

- A skąd?  
- Przypełzło 

 

Jasiu się pyta taty  
- Tata, kto to jest pijak?  

- Zobacz , widzisz tam 4 posągi, a pijak widzi ich 8.  
- Tato, ale tam są 2. 

 

Przychodzi żółw do restauracji i mówi: poproszę szklankę wody. Kelner mu podał. Żółw wychodzi wraca i 

mówi: proszę szklankę wody. Kelner nieco zirytowany podał mu wodę, po chwili żółw znów prosi szklankę 

wody. Kelner się pyta: 

- Na co panu tyle wody?  

A żółw na to:  

-My tu gadu gadu, a tam się chałupa pali. 

 

Jadą samochodem informatyk, mechanik i chemik. Nagle staje im auto i mechanik powiada:  

-Coś z silnikiem! 

Chemik na to: 

-Paliwo jest złej jakości. 

Informatyk: 

-Wsiądźmy i wysiądźmy, może to coś da. 

Wybrały: Monika Daszczyńska i Monika Grzyb 
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Zadanie 1 

Każdy z siedmiu braci ma po jednej siostrze. Ile jest wszystkich dzieci? 

 

Zadanie 2 

Leciał klucz gęsi: 1 gęś na przodzie, a 2 z tyłu; 1 z tyłu, 2 na przodzie;  1 między dwiema i 3 w jednym rzę-

dzie. Ile było wszystkich gęsi? 

 

Zadanie 3 

Pokój ma 4 kąty. W każdym kącie siedzi mysz. Naprzeciw każdej myszy siedzą trzy myszy. Ile jest wszyst-

kich myszy w pokoju? 

 

Zadanie 4 

U rąk jest 10 palców. Ile palców jest u 10 rąk? 

 

Zadanie 5 

Dwaj ojcowie i dwaj synowie zjedli razem trzy jabłka, każdy po całym jabłku. Jak to możliwe? 

 

Zadanie 6 

Cegła waży 1 kg i pół cegły. Ile waży ta cegła? 

 

Odpowiedzi 

Zadanie 1     Ośmioro.    

 

Zadanie 2 Leciał klucz składający się z 3 gęsi.     

 

Zadanie 3  4 myszy 

 

Zadanie 4 U jednej ręki jest 5 palców.  U 10 rąk mamy 10  5 = 50 palców.     

 

Zadanie 5 Byli to: dziadek, ojciec i syn.    

 

Zadanie 6 Z treści zadania wynika, że pół cegły waży 1 kg, stąd cała waży 2 kg.  
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