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Dwa miesiące nauki za nami 
 

Witam Was w październikowym numerze „Gazety Szkolnej”. W tym miesiącu 

obchodziliśmy Dzień Edukacji Narodowej, więc składam wszystkim 

nauczycielom i pracownikom szkoły serdeczne życzenia - spełnienia marzeń, 

sukcesów oraz satysfakcji z wykonywanego zawodu. 

 

Zapraszam Was serdecznie do przeczytania październikowego numeru 

„Gazety Szkolnej”. Znajdziecie w nim relację z apelu, który  odbył się z okazji 

Dnia Edukacji Narodowej oraz z XV Festiwalu Nauki. 

Przeczytacie o Dniu Papieskim, listopadowych świętach (Wszystkich Świętych i 

Dniu Zadusznym) oraz spotkaniu uczniów ZSZ z Francuzami.  

W tym numerze „Gazety Szkolnej” zamieściliśmy również recenzję książki pt. 

„PS. Kocham Cię” i filmów „Bitwa warszawska” i „ Szkoła uczuć” oraz 

ciekawostki naukowe. 

A poza tym nie zabraknie rozrywki w postaci humoru oraz matematycznego 

sudoku. 

 

Miłego czytania  

Malwina Morawska 
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Gratulacje!!! 
 

 

W imieniu uczniów naszej szkoły pragniemy złożyć serdeczne gratulacje 

wszystkim nagrodzonym Pracownikom Szkoły z okazji Dnia Edukacji 

Narodowej. 

 

"Wykształcenie to dobro,  

którego nic nie jest w stanie nas pozbawić".  

W podziękowaniu, za trudną pracę  

i wskazanie właściwej drogi  

życzymy dużo wytrwałości,  

sukcesów zawodowych  

jak również uśmiechu każdego dnia...  

Nagrodę Dyrektora otrzymali następujący pracownicy: 

 

1. –Pani Danuta Białorucka 

2. –Pani Bożena Chojnacka 

3. Pan Janusz Drwęcki 

4. –Pani Iwona Kędel 

5. –Pani Anna Przedpełska 

6. –Pani Agnieszka Rutkowska 

7. –Pani Agata Żbikowska 

8. –Pani Anna Ćwik 

9. –Pani Wanda Kamińska 

10. –Pani Iwona Sekudewicz 
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Akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej 
 

 

 
 
„Oto podziękowanie od każdego zwykłego 
dziecka, które uczyłeś – choć dla ciebie 
nikt z nas nie był zwyczajny. Mówiłeś, 
że każdy jest wyjątkowy, że od początku 
świata nie istniał nikt taki, jak każdy z 
nas. Uczyłeś, że każdy człowiek jest 
niezbędną częścią dzieła stworzenia – 
grudką złota, błyskiem purpury, blaskiem 
pawich piór, łagodnością zieleni. 
Przypominałeś, że powinniśmy być dumni 
z siebie. I jesteśmy. 
Przez świat idziemy pewniejszym 
krokiem. A wszystko to dzięki tobie.”  

(Pam Brown) 
 
 
14 października obchodzimy Dzień 

Edukacji Narodowej, który zastąpił 
świętowany dawniej Dzień 
Nauczyciela. Jest to rocznica 
utworzenia w 1773 roku z inicjatywy 
króla Stanisława Augusta 
Poniatowskiego Komisji Edukacji 
Narodowej. Komisja, której pierwotna 
nazwa brzmiała: „Komisja nad 
Edukacją Młodzi Szlacheckiej Dozór 
Mająca”, była pierwszym 
ministerstwem oświaty publicznej w 
Polsce i pierwszą tego typu instytucją 
w Europie. Na mocy artykułu 74 

ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku, 
zwanej Kartą Nauczyciela, rocznicę 
utworzenia Komisji Edukacji 
Narodowej uznano za oficjalne święto 
wszystkich pracowników oświaty.  

12 października o godzinie 11.00 w 
naszej szkole rozpoczęła się akademia 
związana z Dniem Edukacji 
Narodowej. Na tę uroczystość przybyli: 
dyrekcja szkoły,  grono pedagogiczne, 
pracownicy administracji i obsługi 
szkoły oraz emerytowani nauczyciele i 
pani przewodnicząca Rady Rodziców. 
Uczniowie przygotowali pod opieką 
Pani Agaty Żbikowskiej część 
artystyczną. Składała się z montażu 
słowno – muzycznego, któremu 
przyświecało hasło z Talmudu: 

„Kto jest mądry? 
Kto nauczy się od każdego. 
Kto jest silny? 
Kto zwycięży samego siebie.” 
 

 
 
 W role recytatorów wcielili się 

uczniowie klasy I LOAB: Monika 
Głogowska, Magdalena Sosnowska, 
Monika Daszczyńska, Sylwia 
Darkowska, Arkadiusz Żyła i Rafał 
Pawlak oraz Marcin Rutkowski (III LO), 
Karol Grubecki (III LO) i Malwina 
Morawska (II TE). Poważne i 
refleksyjne wiersze w pełni oddały 
nastrój tego radosnego, ale i 
podniosłego dnia. 

 
 

javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Oprawę muzyczną akademii 
przygotował Adam Kubajewski ( II LO). 

 

 
 
W wykonaniu uczniów klasy II LO 

(Emilia Trzaskoma, Ewelina 
Kanigowska, Kornela Ziułkowska, 
Adam Kubajewski, Igor Kamiński, 
Marcin Niedziałkowski, i Jarosław 
Antoniewicz) usłyszeliśmy utwory 
„Świecie nasz”, „Dni, których nie 
znamy”  i „Pokolenie”. 

 

 
 
 
W drugiej części w zabawnej 

szkolnej lekcji wystąpili uczniowie z 
klasy III LO: Patryk Grymaszewski, 
Karol Grubecki i Marcin Rutkowski. 
Pomysł do napisania scenariusza 
skeczu zaczerpnęli z obserwacji 
codziennego życia uczniów naszej 
szkoły, nic dziwnego, że ich występ 
został przyjęty gromkimi brawami. 

 
 

Podczas akademii prowadzący 
przypomnieli o 25-leciu pełnienia przez 
Pana Grzegorza Duchnowskiego 
funkcji dyrektora. Wszyscy uczestnicy 
odśpiewali „Sto lat”, po czym Pan 
Dyrektor otrzymał kosz kwiatów. 

 

 
Na zakończenie nauczyciele i 

pracownicy szkoły zostali obdarowani 
przez uczniów drobnymi upominkami. 

Uważam, że apel z okazji Dnia 
Edukacji Narodowej należał do 
udanych uroczystości i będzie mile 
wspominany przez uczniów oraz 

nauczycieli. 
Malwina Morawska kl.2 TE 
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ZŁOTE MYŚLI 
 

Najpiękniejszą rzeczą, jakiej możemy doświadczyć, jest oczarowanie 

tajemnicą. Jest to uczucie, które stoi u kolebki prawdziwej sztuki i prawdziwej 

nauki. Ten, kto go nie zna i nie potrafi się dziwić, nie potrafi doznawać 

zachwytu, jest martwy, niczym zdmuchnięta świeczka. 

Albert Einstein 

 

Bez uczniów nie byłoby szkoły, a bez szkoły nie byłoby nauczycieli. 

    Witold Gombrowicz 

 

 

 

Wiedza prawdziwa, mądrość, nikomu jeszcze nie objawiła się we śnie, 

 zanim nie zaczął się jej uczyć. 

          Quintus Eniusz 

 

Wiedzę możemy zdobywać od innych, ale mądrości musimy nauczyć się 

sami. 

Adam Mickiewicz 

                                                                Dzielny nauczyciel umie innych nauczać  

nawet tego, na czym sam się nie zna. 

         Tadeusz Kotarbiński 

 

   

 

Szkoła nie powinna być przybytkiem płaczu i plag,  

lecz uwagi i czynności. 

        Jan Amos Komeński 

 

Miłość najlepszym nauczycielem. 

   Pliniusz Młodszy 

Prawdziwa szkoła to warsztat pracy. 

     Pierre Joseph Proudhon 

 

Nauka w szkołach powinna być 

 prowadzona w taki sposób,  

aby uczniowie uważali ją 

 za cenny dar, a nie za ciężki obowiązek 

                        Albert Einstein 

 

Całe życie jest szkołą. 

  Jan Amos Komeński 

 

Wybrały: Emilia Trzaskoma oraz Kornela Ziułkowska II LOB 
 

http://cytaty.eu/autor/alberteinstein.html
http://cytaty.eu/autor/adammickiewicz.html
http://cytaty.eu/autor/alberteinstein.html
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XV Festiwal Nauki 2011- „Przygoda z chemią” 

 
W dniu 24 września na Wydziale 

Chemii Uniwersytetu Warszawskiego 
odbyły się pokazy doświadczeń 
chemicznych zatytułowane „Przygoda 
z chemią”. 

Impreza obejmowała m.in. 
następujące pokazy: wulkan 
chemiczny, żywa piana, komin, 
fajerwerki zapalane lodem, śpiewające 
ogórki, chemiczne ogrody i wiele, wiele 
innych. 

Wśród zaproszonych gości byli 
uczniowie naszej szkoły. Była to 
niewielka grupa osób, która pod opieką 
Pani Urszuli Daleckiej brała udział w 
tym spotkaniu. 

Pokazy rozpoczęły się od 
przywitania przybyłych przez Dyrektora 
Wydziału Chemii. Przedział wiekowy 
uczestników był zróżnicowany, jednak 
w większości byli to uczniowie szkół 
gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych.  

W przygotowanie pokazów 
zaangażowani byli m. in. studenci i 
pracownicy warszawskiego Wydziału 
Chemii. Pokazy były podzielone na trzy 
części: pokazy przed budynkiem, 
pokazy chemiluminescencyjne w auli i 

pokazy z aktywnym udziałem gości. 
Czarodziejskie umiejętności chemików 
robiły wrażenie, okazało się, że 
potrafią oni nawet za pomocą lodu 
wzniecić ogień. W laboratorium 
chemicznym mogliśmy bliżej przyjrzeć 
się przeróżnym doświadczeniom i sami 
też je zrobić. Ciekawą „sztuczką” było 
to jak jeden z chemików potrafił 
zamienić wodę w wino, wino w mleko, 
a mleko w piwo. Kolorowy ogród 
chemiczny również przyciągał wzrok 
widza.  

Ostatnia część pokazów - czyli 
pokazy chemiluminescencyjne również 
robiły wrażenie. W ciemnościach 
oglądaliśmy emisję światła na skutek 
reakcji chemicznych. Zobaczyliśmy m. 
in. zorzę, spirale światła i chemiczne 
latarki.  

Myślę, że festiwal wszystkim się 
podobał. Dowiedzieliśmy się kilku 
ciekawych rzeczy, czegoś się 
nauczyliśmy, a nawet może ktoś 
zdecyduje się zostać chemikiem. 
 
 

Ewelina Rutkowska
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O studiach we Francji 

W ostatnich dniach października 
uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych 
mieli okazję uczestniczyd w spotkaniu z 
dwiema Francuzkami, które po raz drugi 
odwiedziły szkołę na Lipowej. 

Panie Anne Alarcon i Marie-Anne 
Pikus zostały zaproszone przez 
nauczycielkę francuskiego, Elizę 
Zwierzyoską, w celu wygłoszenia wykładu 
na temat życia i odkryd Marii 
Skłodowskiej-Curie z okazji ustanowienia 
roku 2011 Rokiem Marii Skłodowskiej-
Curie oraz przybliżenia uczniom 
możliwości studiowania we Francji. 

 

W pierwszej części spotkania 
uczniowie poznali  mnóstwo informacji i 
ciekawostek na temat Marie Curie, 
dwukrotnej laureatki Nagrody Nobla: w 
1903 r. w dziedzinie fizyki i w roku 1911 w 
dziedzinie chemii. Maria Skłodowska-Curie 
urodziła się w Warszawie, ale większośd 
życia spędziła we Francji, gdzie założyła 
rodzinę (wyszła za Pierre’a Curie, z którym 
miała dwie córki) i poświęciła się karierze 
naukowej. W Paryżu Maria Skłodowska 
zdała w 1891 r. jako pierwsza kobieta w 
historii egzaminy wstępne na wydział fizyki 
i chemii Sorbony. W roku 1995 została 
pierwszą kobietą pochowaną pod kopułą 
paryskiego Panteonu obok wybitnych 
Francuzów - Woltera,  Rousseau, Victora 
Hugo, czy Emila Zoli. We Francji nazwisko 
noblistki  jest bardzo znane, wiele ulic, 
szkół francuskich nosi jej imię, a poczta 
francuska emituje znaczki pocztowe z jej 
wizerunkiem. 

Druga częśd spotkania dostarczyła 
uczniom wiele cennych informacji na 
temat szkolnictwa wyższego we Francji. 
Panie przybliżyły naszym uczniom 
podstawowe typy uczelni 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Sorbona
http://pl.wikipedia.org/wiki/Panteon_w_Pary%C5%BCu
http://pl.wikipedia.org/wiki/Voltaire
http://pl.wikipedia.org/wiki/Jan_Jakub_Rousseau
http://pl.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
http://pl.wikipedia.org/wiki/Victor_Hugo
http://pl.wikipedia.org/wiki/%C3%89mile_Zola


 9 

 
 
We Francji istnieje wiele 

uniwersytetów rozsianych po całym kraju, 
gdzie można studiowad wszystkie 
dziedziny, między innymi  medycynę, 
ekonomię, prawo, zarządzanie etc.  

Ukooczenie studiów pozwala na 
uzyskanie dyplomów : Licence (3 lata) – 
odpowiednik polskiego licencjatu, Master 
(5 lat) co odpowiada tytułowi magistra. 
Obok dużych uniwersytetów o światowej 
renomie, jak na przykład Sorbona, we 
Francji istnieją nowoczesne kampusy szkół 
handlowych czy technicznych (Grandes 
Ecoles), które kształcą wysoko 
wywalikowanych profesjonalistów. 
„Dostad się do takiej szkoły jest bardzo 
trudno, studenci często biorą pożyczki z 
banku, ponieważ są to studia bardzo 
drogie” - mówiła Anne Alarcon. 

Zaproszeni goście bardzo chętnie 
odpowiadali na pytania uczniów dotyczące 
żaków francuskich, którzy, jak to mają w 
zwyczaju młodzi, korzystają pełną piersią z 
uroków życia studenckiego, często 
imprezują i mało się uczą,  mają wiele 
zniżek na bilety komunikacji miejskiej, 
bilety wstępu do kin i teatrów, na zakup 
książek a posiłki zjadają w stołówkach 
studenckich. Rok akademicki zaczynają i 
kooczą tak samo jak Polacy. 

Studiujący Francuzi opuszczają swój 
dom rodzinny, wyjeżdżają do innych miast, 
gdzie mieszkają w akademikach w 
kampusach uniwersyteckich, w 
prywatnych domach studenckich bądź 
wynajmują mieszkania.  Uczniowie pytali, 
jakich języków uczą się najczęściej 
Francuzi, okazało się, że prym wiedzie 

język angielski. Kolejną cenną informacją 
było to, że we Francji studenci zagraniczni 
i francuscy są traktowani na równi: 
wymagania dotyczące przyjęcia, dyplomy 
oraz koszty wpisowego na uczelnię są 
takie same. Francuzki mówiły również o 
możliwościach łączenia studiów z pracą 
oraz o tym, że warto studiowad języki i 
dodatkowo inną specjalizację, aby po 
ukooczeniu studiów znaleźd dobrze płatną 
pracę. 

 

 
 
Tegoroczne spotkanie przebiegało w 

bardzo miłej atmosferze, uczniowie mieli 
okazję przełamad barierę językową oraz 
mied kontakt  z ” prawdziwym” językiem. 
Tematyka spotkania na pewno zachęciła 
uczniów klas maturalnych do wzięcia pod 
uwagę możliwości studiowania na uczelni 
francuskiej, co jest możliwe pod 
warunkiem posiadania matury oraz dobrej 
znajomości języka francuskiego. Gościom z 
Francji bardzo podobała się nasza zadbana 
szkoła, prezentacje multimedialne oraz 
dekoracja wykonane przez uczniów oraz 
kulturalna młodzież. Panie zwróciły 
szczególną uwagę na fakt, że młodzież ma 
doskonałe warunki pracy w szkole oraz 
wspaniałych nauczycieli. Marie-Anne Pikus 
i Anne Alarcon uznały spotkanie za bardzo 
udane. Obiecały odwiedzid naszą szkołę za 
rok. 

 
Eliza Zwierzyoska 

 
\ 
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„Ciszą cmentarną ukołysani, 

 z dala od życia i znoju, 

 dobiwszy wreszcie cichej przystani, 

odpoczywają w pokoju.” 

 
Elżbieta Daniszewska "Zaduszki" [fragm.] 

 
„Teraz wielka 

jest ich nagroda 

w niebie” 
 

Są dni pełne radości, szczęścia i 

uniesień. Ale są też inne - pełne 

zadumy i smutku. I taki jest listopadowy 

dzień, kiedy przychodzimy na 

cmentarze, zapalamy znicze, tęsknimy 

i... odchodzimy. Niestety, życie ma swój 

początek i swój koniec. Tylko od nas 

zależy, co ocalimy i o czym będziemy 

pamiętać... 

W Dzień Wszystkich Świętych, a 

następnie w Zaduszki polska tradycja 

nakazuje odwiedzanie grobów swoich 

bliskich, zapalenie zniczy, złożenie 

wieńców i kwiatów. Odwiedzając 

miejsca wiecznego spoczynku, 

zachowujemy należytą powagę, 

zastanawiamy się nad przemijaniem, 

przywołujemy ulotne wspomnienia…  

Święto Zmarłych to czas, kiedy 

odżywają wspomnienia o tych, którzy 

odeszli, o naszych najbliższych 

zmarłych. W tym dniu zapalamy znicze 

pamięci na ich grobach - dowód 

naszej miłości, przyjaźni i dobrych 

wspomnień. 

W naszej szkole kultywujemy pamięć 

zmarłych dyrektorów, nauczycieli, 

pracowników i uczniów naszej szkoły.  

W przeddzień Wszystkich Świętych, 

jak co roku, wybraliśmy się na 

cmentarz, by pochylić się nad Ich 

grobami. 

 

Spacer zadumy 
Dnia 27 X 2011 r. uczniowie klasy I 

LOAB z wychowawczynią panią Agatą 

Żbikowską udali się na nasielski 

cmentarz. Nadchodzący Dzień 

Wszystkich Świętych niosący ze sobą 

czas wyciszenia i zadumy, wywołał w 

licealistach refleksje nad życiem i 

przemijaniem. 

Odwiedzili oni groby byłych 

pracowników swojej szkoły: 

- pana dyrektora Tadeusza 

Jerzełkowskiego, 

- pana dyrektora Stanisława 

Grzesiaka, 

- pani Hanny Goszczyńskiej. 

Stojąc nad tymi mogiłami, w 

sercach młodych ludzi pojawił się 

kontakt duchowy z tymi, co odeszli. 

Zapalono również znicz na Grobie 

Nieznanego Żołnierza i minutą ciszy 

uczczono pamięć ofiar wojny 1920 

roku. 

Po wyjściu z cmentarza wszyscy 

udali się pod pomnik upamiętniający 

żołnierzy poległych w czasie II wojny 

światowej. Nie można zapomnieć o 

tych, dzięki którym żyjemy w kraju 

wyzwolonym, wolnym politycznie. 

Należy im się pochylenie głowy i 

modlitwa za poświęcenie i odwagę. 

Polegli za ojczyznę, dla nas i przyszłych 

pokoleń.  

 
Ten spacer zadumy wywołał w 

sercach, młodych ludzi chwilę 

nostalgii, wyciszenia. Dzień Wszystkich 

Świętych ponownie zgromadzi 

wszystkich przy mogiłach bliskich, aby 

wspomnieć ich, zapalić światełko 

pamięci dla nich. Umarłych wieczność 

dotąd trwa, póki o nich pamiętamy. 

Mateusz Bielecki 
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KU PAMIĘCI 

SŁAWNYM POLAKOM 
 

Dzień Wszystkich Świętych. Czas pamięci 

o tych, co już odeszli, których już nie ma 

wśród nas. Z tej okazji wspominamy słynne 

osoby zaistniałe w świecie polityki, kultury, 

sportu i rozrywki, które zmarły w minionych 

miesiącach. 

Listopad 2010:  

12.11. – zmarł Stanisław Bobak, polski 

skoczek narciarski, reprezentant Polski, 

dwukrotny olimpijczyk, zdobywca 

trzeciego miejsca w klasyfikacji generalnej 

Pucharu Świata sezonu 1979/1980.  

12.11. – odszedł Henryk Mikołaj Górecki, 

polski kompozytor współczesnej muzyki 

poważnej. Profesor i rektor Państwowej 

Wyższej Szkoły Muzycznej w Katowicach, 

wychowawca i pedagog muzyczny. 

Kawaler Orderu Orła Białego. 

29.11. - zmarła Irena Renata Anders, polska 

artystka rewiowa, pieśniarka, aktorka, 

działaczka polonijna w Wielkiej Brytanii. 

Wdowa po gen. Władysławie Andersie. 

30.11. - zmarła Gabriela Kownacka, 

aktorka Teatru Narodowego w Warszawie, 

odtwórczyni pamiętnej roli Anity w komedii 

muzycznej "Hallo Szpicbródka". 

Grudzień 2010:  

16.12 – zmarł Tomasz Dziubiński, menadżer 

muzyczny, producent muzyczny. Założyciel 

firmy Metal Mind Productions 

Styczeń 2011:  

07.01. - zmarł Krzysztof Kolberger, jeden z 

najwybitniejszych polskich aktorów. Miał 60 

lat. Najbardziej pamiętany z ról w 

"Dziadach" i "Weselu", odczytał też 

testament Jana Pawła II w czasie żałoby 

po śmierci papieża, co uznał za jedno ze 

swoich najważniejszych zadań aktorskich. 

25.01. - w wieku 74 lat zmarł Andrzej 

Szypulski, pisarz, poeta, współautor 

scenariusza „Stawki większej niż życie".  

Luty 2011:  

10.02 – zmarł arcybiskup Józef Mirosław 

Życiński, polski biskup rzymskokatolicki, 

filozof, teolog, publicysta, biskup 

diecezjalny tarnowski w latach 1990–1997, 

arcybiskup metropolita lubelski w latach 

1997–2011. 

15.02. - odeszła Karin Stanek, jedna z 

najpopularniejszych piosenkarek lat 60., 

znana m.in. z piosenek "Jedziemy 

autostopem" i "Chłopiec z gitarą". 

21.02. - w wieku 88 lat zmarł wybitny 

malarz Jerzy Nowosielski, znany był przede 

wszystkim jako autor prac religijnych - 

malowideł ściennych, ikonostasów, 

polichromii, m.in. w cerkwiach w 

Białymstoku, Jeleniej Górze, kościele 

Podwyższenia Krzyża Pańskiego w 

Krakowie, kościele św. Krzyża w Warszawie. 

Marzec 2011:  

03.03. – zmarła aktorka Irena Kwiatkowska, 

gwiazda teatru, filmu i kabaretu. Widzowie 

zapamiętali ją m.in. jako Kobietę 

Pracującą w "Czterdziestolatku". Była 

gwiazdą telewizyjnego Kabaretu Starszych 

Panów. 

19.03. - odeszła Alina Brodzka-Wald, 

historyk literatury, profesor w Instytucie 

Badań Literackich PAN. Była współautorką 

podręczników akademickich literatury XX 

wieku. 

29.03. - zmarła powieściopisarka, krytyk 

literacki i eseistka Ewa Nowacka. Była 

autorką takich powieści dla młodzieży jak 

„Małgosia contra Małgosia” czy „Kilka 

miesięcy, całe życie”. 

Kwiecień 2011:  

29.04. – zmarł Waldemar Romuald 

Baszanowski, polski sztangista. 

Czterokrotny olimpijczyk, dwukrotny mistrz 

olimpijski, pięciokrotny zwycięzca 

mistrzostw świata, sześciokrotny mistrz 

Europy, dwudziestoczterokrotny rekordzista 

świata. Zdobył 9 złotych medali mistrzostw 

Polski, 61 razy ustanawiał rekordy Polski. 

13.04. – odeszła Danuta Zdzisława Piecyk , 

polska lekkoatletka, sprinterka i płotkarka. 

Olimpijka z Monachium (1972). 

Rekordzistka świata w biegu na 400 m 

przez płotki.  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Skoczek_narciarski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Polski_w_skokach_narciarskich
http://pl.wikipedia.org/wiki/Puchar_%C5%9Awiata_w_skokach_narciarskich_1979/1980
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kompozytor
http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzyka_wsp%C3%B3%C5%82czesna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Muzyka_powa%C5%BCna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Profesor
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rektor
http://pl.wikipedia.org/wiki/Akademia_Muzyczna_im._Karola_Szymanowskiego_w_Katowicach
http://pl.wikipedia.org/wiki/Akademia_Muzyczna_im._Karola_Szymanowskiego_w_Katowicach
http://kultura.newsweek.pl/pogrzeb-w--rodzinie-zastepczej---zmarla-aktorka-gabriela-kownacka-,68739,1,1.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Producent_muzyczny
http://pl.wikipedia.org/wiki/Metal_Mind_Productions
http://kultura.newsweek.pl/krzysztof-kolberger-nie-zyje,70133,1,1.html
http://kultura.newsweek.pl/zmarl-andrzej-szypulski,71019,1,1.html
http://kultura.newsweek.pl/zmarl-andrzej-szypulski,71019,1,1.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Biskup
http://pl.wikipedia.org/wiki/Ko%C5%9Bci%C3%B3%C5%82_%C5%82aci%C5%84ski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Filozofia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Teologia
http://pl.wikipedia.org/wiki/Publicystyka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupi_tarnowscy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupi_tarnowscy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Biskupi_lubelscy
http://kultura.newsweek.pl/karin-stanek-nie-zyje,72109,1,1.html
http://kultura.newsweek.pl/zmarl-jerzy-nowosielski--mistrz-swietego-malarstwa,72355,1,1.html
http://kultura.newsweek.pl/irena-kwiatkowska-nie-zyje,73119,1,1.html
http://kultura.newsweek.pl/irena-kwiatkowska-nie-zyje,73119,1,1.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Podnoszenie_ci%C4%99%C5%BCar%C3%B3w
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sprint
http://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Olimpijskie_1972
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bieg_na_400_m_przez_p%C5%82otki
http://pl.wikipedia.org/wiki/Bieg_na_400_m_przez_p%C5%82otki
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21.04. – zmarła profesor Alina Witkowska, 

historyk literatury, znawczyni literatury 

pierwszej połowy XIX wieku. 

Maj 2011:  

12.05. – zmarł Piotr „Stopa” Żyżelewicz , 

polski perkusista, członek zespołów Armia, 

Izrael, Voo Voo i 2Tm2,3. Był także 

członkiem grup: Toya Blues Band, Kultura, 

Brygada Kryzys, Moskwa. 

25.05. - W wieku 55 lat zmarł aktor Edward 

Żentara, dyrektor tarnowskiego Teatru im. 

Ludwika Solskiego. Wystąpił m.in. w 

„Austerii”, "Siekierezadzie” Witolda 

Leszczyńskiego czy „Pokuszeniu” oraz w 

popularnych serialach m.in. „Ekstradycji" i 

„Fali Zbrodni". 

27.05. – zmarła Małgorzata Teresa Dydek-

Twigg, polska koszykarka, grająca w lidze 

polskiej i amerykańskiej (WNBA). Była 

najwyższą (213–218 cm[) zawodniczką w 

historii WNBA, w której była znana jako 

„Margo”. Należy do niej rekord WNBA w 

liczbie bloków, przez dziesięć sezonów 

była najskuteczniejszą blokującą. 

31.05. - zmarł wykonawca kabaretowy, 

autor tekstów piosenek Andrzej Sobczak. 

Był autorem słów do ponad 1000 piosenek, 

w tym "Przeżyj to sam" Lombardu, 

"Dorosłych dzieci" Turbo i "Daj mi tę noc" 

grupy Bolter. 

Czerwiec 2011:  

06.06. - w katastrofie awionetki w Hiszpanii 

zginął architekt Stefan Marian Kuryłowicz. 

Do najbardziej znanych jego projektów 

należą biurowiec Focus Filtrowa, biurowiec 

PLL LOT, osiedla Eko-Park i Marina 

Mokotów, a także stacja metra Dworzec 

Gdański. 

25.06. – zmarł Jan Jerzy Kułakowski, polski 

polityk, prawnik, dyplomata i związkowiec. 

Był rządowym pełnomocnikiem ds. 

negocjacji Polski z Unią Europejską. Od 

2004 do 2009 sprawował mandat posła do 

Parlamentu Europejskiego VI kadencji. W 

2002 został odznaczony Orderem Orła 

Białego. 

27.06. - zmarł Maciej Zembaty, poeta, 

satyryk, reżyser radiowy, muzyk, tłumacz 

poezji Leonarda Cohena. Przez wielu 

uważany był za klasyka polskiego 

czarnego humoru.  

Lipiec 2011:  

29.07. - odszedł Zbigniew Rojek, polski 

muzyk, kompozytor, artysta kabaretowy, 

wokalista. Współzałożyciel zespołów Trzeci 

Oddech Kaczuchy i Kaczki z Nowej Paczki. 

Sierpień 2011:  

05.08. – zmarł Andrzej Zbigniew Lepper , 

polski polityk i związkowiec, założyciel oraz 

pierwszy przewodniczący partii 

Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej. Poseł 

na Sejm w latach 2001–2007, 

wicemarszałek Sejmu. Minister rolnictwa i 

rozwoju wsi oraz wicepremier w rządzie 

Kazimierza Marcinkiewicza, a następnie w 

rządzie Jarosława Kaczyńskiego. 

06.08. – Roman Opałka, jeden z najbardziej 

znanych i cenionych w świecie polskich 

malarzy, zmarł w wieku 80 lat. Opałka od 

kilkudziesięciu lat konsekwentnie tworzył 

obrazy, a w zasadzie jeden wielki, 

nieskończony obraz składający się z 

poszczególnych płócien, na których 

zapisywał czas za pomocą liczb. 

19.08. – odszedł Janusz Kazimierz 

Kierzkowski, ps. Kicha, polski kolarz torowy, 

brązowy medalista olimpijski Letnich 

Igrzyskach Olimpijskich w Meksyku, mistrz 

świata w 1973. Uważany za 

najwybitniejszego polskiego kolarza 

torowego w historii. 

Wrzesień 2011:  

06.09. - zmarł Janusz Morgenstern, jeden z 

najwybitniejszych polskich reżyserów 

filmowych. Miał 89 lat. Zrealizował m.in. 

niezapomniane filmy "Do widzenia, do 

jutra", "Jowita" i "Trzeba zabić tę miłość" 

oraz seriale "Stawka większa niż życie", 

"Kolumbowie" i "Polskie drogi".  

07.09. - ceniony reżyser filmowy i teatralny 

Tomasz Zygadło zmarł w wieku 63 lat. Był 

twórcą filmów "Ćma", "Odwet", "Sceny 

dziecięce z życia prowincji".  

15.09. - zmarła wybitna polska pianistka 

Regina Smendzianka, znawczyni i 

wykonawczyni utworów Chopina, wybitny 

pedagog. Miała 86 lat.  

Październik 2011:  

07.10 – zmarł Wacław Wieczorek,  polski 

pilot samolotowy, wielokrotny mistrz świata 

i Europy w lataniu precyzyjnym i rajdowym, 

trzykrotny mistrz Polski.  

18.10. - zmarł polski pedagog Wincenty 

Okoń, związany w swej pracy badawczej z 

Uniwersytetem Warszawskim i Instytutem 

Badań Pedagogicznych. Zajmował się 

m.in. procesem dydaktycznym oraz jego 

uwarunkowaniami, kształceniem 

wielostronnym, historią myśli 

pedagogicznej XIX i XX wieku. 
 

,,Człowiek żyje tak długo, jak długo trwa 

pamięć o nim’’ 

Aleksandra Łuszczewska

http://pl.wikipedia.org/wiki/XIX_wiek
http://pl.wikipedia.org/wiki/Perkusja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Armia_%28grupa_muzyczna%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Izrael_%28grupa_muzyczna%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Voo_Voo
http://pl.wikipedia.org/wiki/2Tm2,3
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kultura_%28grupa_muzyczna%29
http://pl.wikipedia.org/wiki/Brygada_Kryzys
http://pl.wikipedia.org/wiki/Moskwa_%28grupa_muzyczna%29
http://kultura.newsweek.pl/edward-zentara-popelnil-samobojstwo,77253,1,1.html
http://kultura.newsweek.pl/edward-zentara-popelnil-samobojstwo,77253,1,1.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Koszyk%C3%B3wka
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Liga_Koszyk%C3%B3wki_Kobiet
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska_Liga_Koszyk%C3%B3wki_Kobiet
http://pl.wikipedia.org/wiki/Women%27s_National_Basketball_Association
http://kultura.newsweek.pl/andrzej-sobczak-nie-zyje--osierocil--dorosle-dzieci-,77575,1,1.html
http://polska.newsweek.pl/stefan-kurylowicz-zginal-w-katastrofie-awionetki,77851,1,1.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_zawodowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Unia_Europejska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pose%C5%82_do_Parlamentu_Europejskiego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Parlament_Europejski
http://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Or%C5%82a_Bia%C5%82ego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Order_Or%C5%82a_Bia%C5%82ego
http://kultura.newsweek.pl/maciej-zembaty-nie-zyje,78732,1,1.html
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polityk
http://pl.wikipedia.org/wiki/Zwi%C4%85zek_zawodowy
http://pl.wikipedia.org/wiki/Partia_polityczna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Samoobrona_Rzeczpospolitej_Polskiej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Pose%C5%82
http://pl.wikipedia.org/wiki/Sejm_Rzeczypospolitej_Polskiej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rz%C4%85d_Kazimierza_Marcinkiewicza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rz%C4%85d_Kazimierza_Marcinkiewicza
http://pl.wikipedia.org/wiki/Rz%C4%85d_Jaros%C5%82awa_Kaczy%C5%84skiego
http://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
http://pl.wikipedia.org/wiki/Kolarstwo_torowe
http://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Olimpijskie_1968
http://pl.wikipedia.org/wiki/Letnie_Igrzyska_Olimpijskie_1968
http://pl.wikipedia.org/wiki/Meksyk
http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Mistrzostwa_%C5%9Awiata_w_Kolarstwie_Torowym_1973&action=edit&redlink=1
http://kultura.newsweek.pl/janusz-morgenstern-nie-zyje,81723,1,1.html
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Dzień Papieski obchodzony jest 
od 2001 r., zawsze w niedzielę 
poprzedzającą rocznicę wyboru 
Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową. 
Obchody te przebiegają w czterech 
wymiarach: intelektualnym, 
duchowym, artystycznym i 
charytatywnym. 

Dzień Papieski jest przede 
wszystkim dniem duchowej łączności z 
Ojcem Świętym i modlitwy w Jego 
intencji. We wszystkich parafiach całej 
Polski w niedzielę poprzedzającą 
Dzień Papieski odczytywany jest list 
pasterski Konferencji Episkopatu 
Polski. Odprawiane są msze święte w 
Jego intencji, podczas których 
głoszone są homilie i katechezy 
poświęcone nauczaniu Jana Pawła II. 
W wielu parafiach odbywają liczne 
nabożeństwa oraz nocne czuwania 
połączone z medytacją nad papieskimi 
tekstami. Wieczorem o określonej 
godzinie we wszystkich diecezjach w 
kraju odbywają się uroczyste Apele 
modlitewne w łączności z Ojcem 
Świętym. 

Dnia 22 października w nasielskim 
Kościele pod wezwaniem św. 
Wojciecha obejrzeliśmy program 
słowno – muzyczny pod tytułem ,,Nie 
wszystek umrę…’’ poświęcony 
Papieżowi Janowi Pawłowi II. W 
programie tym, przygotowanym przez 
Panią Danutę Białorucką wzięli udział 
uczniowie naszej szkoły: kl. III LO: 

Marcin Rutkowski, Karol Grubecki, kl. II 
LO: Karolina Atlińska, Wioletta 
Chmielewska, Olga Lewandowska, 
Aleksandra Łukaszewicz, Agnieszka 
Zwierzyńska, Piotr Arciszewski, 
Damian Krzyczkowski, Adam 
Kubajewski, Marcin Niedziałkowski i 
Kornela Ziułkowska.  

Tego dnia wspominaliśmy Karola 
Wojtyłę – niezwykłą osobowość, 
naszego brata – Polaka ,,czułego, 
wiernego i różnorako doświadczonego 
syna naszej ziemi’’. To dzięki Niemu 
możemy być dumni, że jesteśmy 
Polakami. On nigdy nie był obojętny na 
sprawy innych… był jedyny i 
niepowtarzalny. Wspominaliśmy 
również najważniejsze momenty z 
życia Ojca Świętego: wybór na stolicę 
Piotrową, Jego papieską posługę pełną 
miłości i poświęcenia, oraz bolesny 
moment śmierci. Jan Paweł II na 
zawsze pozostanie w naszych 
sercach. Sprawmy, by Jego słowo było 
zawsze żywe i pozostało wśród nas. 
Na koniec programu wszyscy razem z 
chórem parafialnym ,,Lira’’ 
zaśpiewaliśmy ulubioną pieśń Ojca 
Świętego -,,Barkę’’.  

 
Wioletta Chmielewska kl.II LO  
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SZKOŁA UCZUĆ 

 
 
Nowe „Love story”. Tak jednym 
zdaniem można by opisać film Adama 
Shankmana „Szkoła uczuć” oparty na 
motywach powieści Nicholasa Sparksa 
„Jesienna miłość”. 
 To historia tragicznej miłości dwojga 
młodych ludzi. Miłości, która nigdy nie 
powinna była się zdarzyć. Stało się 
jednak inaczej. Ta nieszczęśliwa 
miłość połączyła ze sobą młodych 
ludzi, których więcej dzieli niż łączy - 
Londona - szkolnego gwiazdora, 
łobuza, który zawsze chce być w 
centrum uwagi i Jamie - miłośniczkę 
gwiazd, szarą myszkę, córkę 
miejscowego pastora. London za 
spowodowanie wypadku 
samochodowego, musi wziąć udział w 
szkolnym musicalu, gdzie występuje 
również Jamie. Stopniowo wzajemna 
niechęć młodych ludzi przeradza się w 
miłość. Na przekór wszystkim 
przeciwnościom losu (od Londona 
odwracają się przyjaciele, a ojciec 
Jamie nie akceptuje tej znajomości) 
postanawiają być razem. 
„Szkołę uczuć” można porównać do 
największego melodramatu lat 70. 

„Love story”. Tutaj również dwoje 
młodych ludzi połączyło wielkie, ale 
niestety tragiczne uczucie, gdyż nie 
jest im dane żyć długo i szczęśliwie.  
Jamie jest chora na białaczkę i to 
właśnie bliskość nieuchronnej śmierci 
jeszcze bardziej zbliża ich do siebie.  
W rolach głównych wystąpili Shane 
West i Mandy Moore. W subiektywny 
sposób starali się przedstawić grane 
przez siebie postacie. Jednak moim 
zdaniem lepiej wypadł tutaj Shane 
West. W przekonujący sposób 
przedstawił przemianę tzw. „młodego 
gniewnego” w pokornego, pełnego 
nadziei i planów na przyszłość 
młodego mężczyznę. West to 
niezaprzeczalnie największa gwiazda 
tego filmu. Oprócz nich na ekranie 
pojawili się także Daryl Hannah (matka 
Londona) i Peter Coyote (ojciec 
Jamie). 
Film ten to sentymentalne kino dla 
młodzieży. Trochę naiwny w swoim 
postrzeganiu miłości, ale przestawiony 
w sposób prosty i zrozumiały. Jestem 
sentymentalną nastolatką i dlatego 
zrobił on na mnie duże wrażenie. Poza 
tym jestem miłośniczką melodramatów 
i stąd moja wysoka ocena tego filmu. 
Najpierw przeczytałam książkę, a 
dopiero potem obejrzałam film. 
Uważam, że mimo kilku zmian w 
scenariuszu oraz rozwinięciu, zmianie 
lub usunięciu niektórych wątków (film) 
genialnie oddaje klimat tej historii. 
"Szkoła uczuć" na pewno nie jest 
filmem, który może być komuś 
obojętny! Jedni mogą go uznać za 
ckliwą historyjkę, inni za niesamowicie 
romantyczne przeżycie.. Dlatego też 
uważam, że film zasługuje na uwagę. 
Chociaż film reklamowany jest, jako 
obraz dla młodzieży, mogą obejrzeć go 
wszyscy Ci, którzy nie zatracili swojej 
wrażliwości, a miłość jest dla nich 
główną wartością. Ten piękny, 
wzruszający i dający nadzieję film 
polecam każdemu. 

Agnieszka Zwierzyńska. 
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To warto przeczytać… 

 

,,PS. Kocham Cię’’ to 
bestsellerowy debiut Cecelii Ahern, 
sfilmowany w 2008r. Książka ta 
opowiada o Holly i Gerry’m. młodym 
małżeństwie mieszkającym w Dublinie. 
Z pewnością można było ich nazwać 
szczęściarzami. Mieli dom, wspaniałą 
rodzinę, sporą grupę oddanych 
przyjaciół, no i siebie. Wydawało im 
się, że nic nie jest w stanie tego 
zmienić. A jednak,…gdy umiera Gerry, 
świat Holly rozpada się. Dziewczyna 
popada w depresję, nie wyobraża 
sobie dalszego życia bez męża. 
Jednak on tuż przed śmiercią, 
świadom tego, że niedługo ją opuści, 
postanawia zostawić żonie 
niespodziankę. Dziesięć listów z 
poleceniami, które Holly musi 
wykonać. Tak więc każdego miesiąca 
Gerry przygotowuje ją do 
„ostatecznego’’ życia bez niego. Dzięki 
listom Holly pokonuje swój lęk i 
występuje w konkursie karaoke, 
znajduje pracę i wyrusza na wakacje 
do Hiszpanii. Listy dają jej poczucie 
stałej obecności męża. 

 Z niecierpliwością czeka na 
pierwszy dzień miesiąca, kiedy znowu 
będzie mogła przeczytać kolejną 
wiadomość. Holly powoli zaczyna 
rozumieć, że mimo iż odszedł jej mąż, 
a zarazem najlepszy przyjaciel, świat 
dalej istnieje, a życie ma dla niej 
jeszcze wiele niespodzianek. Jedną z 
nich jest spotkanie Daniela, właściciela 
pubu. Holly zachowuje w pamięci 
wspomnienia związane z Gerry’m, ale 
zaczyna nie bać się tworzyć nowych. 
,,PS. Kocham Cię’’ to nie tylko 
opowieść o rozpaczy po utracie kogoś 
bliskiego. To także opowieść o tym, jak 
żyć dalej mimo tragicznych wydarzeń. 
Książka uświadamia człowiekowi, by 
docenił ludzi, którzy są przy nim w 
trudnych momentach. Jesteście 
ciekawi, jakie inne niespodzianki 
przygotował dla Holly - Gerry? Czy 
Holly zwiąże się z Danielem? A może 
pozna kogoś innego? Odpowiedzi na 
te pytania szukajcie w książce. Gorąco 
polecam. 

 Wioletta Chmielewska kl. II LO  
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CIEKAWOSTKI 

Jak zarost wpływa na ocenę 

osobowości? 

 

 

Czy zarost ma wpływ to, w jaki sposób 
ludzie postrzegają osobowość 
danego człowieka? Grupę losowo 
wybranych osób poproszono o ocenę 
osobowości ludzi na zdjęciach. Zdjęcia 
przedstawiały te same osoby z pełnym 
zarostem na twarzy, z wąsami i małą 
bródką, tylko z wąsami oraz wtedy, 
kiedy byli gładko ogoleni. 

Badacze wykryli pozytywną korelację 
między bujnością zarostu a cechami 
takimi jak męskość, dojrzałość, 
dominacja, pewność siebie i odwaga 
jak również ponad 50 procent 
respondentów  uważało gładko 
ogolonych mężczyzn za bardziej 
szczerych od mężczyzn 
z zarostem. Najwyraźniej broda kojarzy 
się z diabolicznymi zamiarami, 
skrytością i niedostatkami w higienie 
osobistej. Choć nie istnieje realna 
zależność między uczciwością 
a zarostem, stereotyp jest na tyle silnie 
zakorzeniony, że znajduje 
odzwierciedlenie w rzeczywistości.  

NAUKOWE  
 
Delfiny porozumiewają się podobnie 

jak ludzie 
 

 
Delfiny komunikują się dzięki 
wibracjom tkanek, a nie gwizdaniu, 
jak dotychczas sądzono. Wykorzystują 
zatem sposób podobny do tego, w jaki 
rozmawiają ze sobą ludzie.  
Przez wiele lata sądzono, że delfiny 
porozumiewają się za pomocą 
gwizdów, gdyż tak brzmią wydawane 
przez nie dźwięki. Teraz okazuje się, 
że ssaki te gwiżdżą dla zabawy, 
podobnie jak my, ale ich podstawowy 
sposób komunikacji polega na 
wydawaniu dźwięków generowanych 
dzięki drganiom tkanek, a nie świstowi 
powietrza. 
Peter Madsen i jego zespół z Wydziału 
Nauk Biologicznych Uniwersytetu w 
Aarchus wpadli na trop odkrycia 
analizując pochodzące z 1977 roku 
nagrania dźwięków wydawanych przez 
12-letniego samca delfina butlonosego.  
Zdaniem naukowców w taki sam 
sposób porozumiewają się wszystkie 
walenie posiadające zęby, gdyż 
zwierzęta te mają taką samą budowę 
nosa. 
 

 
 
Wiadomo, że delfiny mają bardzo 
złożony język, którego wciąż nie 
rozumiemy. Istnieją też bardzo mocne 
dowody wskazujące, że za pomocą 
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dźwięków zwierzęta te nie tylko się 
porozumiewają, ale i „widzą", 
korzystając z naturalnego 
ultrasonografu. 
 
 
Kawa chroni kobiety przed depresją  

 

 
 
 

Kobiety, które piją 2 lub więcej 
filiżanek kawy dziennie, rzadziej 
zapadają na depresję. Naukowcy z 
Harvardzkiej Szkoły Medycznej nie są 
do końca przekonani, czym to 
wytłumaczyć, ale sądzą, że kofeina w 
korzystny sposób wpływa na chemię 
mózgu. Swój wniosek podpierają m.in. 
tym, że kawa bezkofeinowa nie 
wywołuje takiego efektu. 
Osoby regularnie pijące kawę z 
większym prawdopodobieństwem 
paliły i piły alkohol, za to rzadziej 
angażowały się w wolontariat, cierpiały 
na nadciśnienie, cukrzycę czy 
nadwagę. Okazało się, że nawet po 
uwzględnieniu wszystkich tych 
zmiennych, związek między piciem 
kawy i mniejszą depresją się 
utrzymywał. Harvardczycy podkreślają, 
że wyniki ich badań są spójne z 
wcześniejszymi ustaleniami kolegów 
po fachu, którzy zauważyli, że 
wskaźnik samobójstw jest wśród 
kawoszy niższy. Dzieje się tak 

najprawdopodobniej dzięki kofeinie, 
która korzystnie wpływa na 
energetyczność i samopoczucie. Kawa 
blokuje receptory adenozyny, związku 
wydzielanego w odpowiedzi na stan 
zapalny, a specjaliści porównują to do 
zwiększonej mózgowej produkcji 
dopaminy – hormonu szczęścia. 
Możliwe jest też jednak alternatywne 
wyjaśnienie, że ludzie z depresją 
(niezależną od niespożywania kofeiny) 
nie piją kawy, bo obawiają się, że 
zawarty w niej stymulujący alkaloid 
jeszcze bardziej pogłębi ich zaburzenia 
snu. 
 
 

Postępy mimiczne płodów  

 

Jeszcze w łonie matki dzieci zaczynają 

jak aktorzy ćwiczyć mimikę twarzy: 

marszczą nos, unoszą brwi, wydymają 

usta. W miarę rozwoju płodu ruchy 

twarzy stają się coraz bardziej 

złożone. Brytyjczycy śledzili 19 

rodzajów ruchów mięśni twarzy 

(unoszenie brwi, otwieranie ust itp.). 

Dodatkowo analizowali 2 zestawy 

ruchów: jeden związany ze śmiechem, 

a drugi z płaczem. Okazało się, że z 

czasem kombinacje, które miały je 

oznaczać, stawały się coraz bardziej 

złożone. 

Malwina Morawska kl. II TE 
 

Źródło: WWW.kopalniawiedzy.pl 
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Kolejna historyczna 

„superprodukcja”??? 
 

Jak wiadomo polskie filmy 

historyczne nie zawsze należą do 

wybitnych, mowa jest tu np. o 

„Ogniem i Mieczem” J. Hoffmana 

czy „Quo Vadis” J. Kawalerowicza. 

Filmy te miały być dziełami klasy 

światowej, a dostaliśmy filmy klasy 

przeciętnej, o banalnym 

scenariuszu i grze aktorskiej. Czy 

kolejna produkcja J. Hoffmana 

„1920 Bitwa Warszawska” należy do 

tej samej grupy filmów??? Na 

szczęście nie, chociaż można mieć 

zastrzeżenia. 

Jerzy Hoffman w swoim filmie 

uniknął schematyczne 

przedstawienie kampanii roku 1920 

jako starcia narodu polskiego z 

odwiecznym wrogiem  – Rosją. W 

filmie wyraźnie pokazano, że gra w 

1920 roku toczyła się o znacznie 

większą stawkę. Nie tylko o 

niepodległość, ale o dusze 

Polaków. Wojna 1920 roku była 

bowiem wojną nie z Rosją, ale z 

bolszewizmem, któremu chodziło o 

coś więcej niż o podbój terytorialny. 

Polska w planach Lenina i 

Trockiego miała zostać poddana 

temu samemu obłędnemu 

eksperymentowi z zakresu inżynierii 

społecznej, jakiemu wcześniej 

poddana została Rosja. Dlatego w 

"Bitwie Warszawskiej" tak ważną rolę 

odgrywa tragiczna postać Rosjanki, 

żony zamordowanego przez 

bolszewików carskiego pułkownika, 

która została w straszliwy sposób  

 

upokorzona i wzięta w jasyr 

przez czekistę. Zgodnie z prawdą 

historyczną Polacy w "Bitwie 

Warszawskiej" nie walczą sami. 

Główny bohater zostaje uratowany 

z opresji przez bijących się po naszej 

stronie Kozaków, a podczas 

odprawy generałów Józef Piłsudski 

mówi, że Zamościa do ostatniej 

kropli krwi będą bronili Ukraińcy 

Semena Petlury. Wszystko to ma 

ukazać wspólnotę losów narodów 

Europy Wschodniej – Polaków, 

Ukraińców, Rosjan, Białorusinów i 

innych – tak samo zagrożonych 

przez komunizm i wspólnie z nim 

walczących. Podczas rozmowy z 

premierem Władysławem Grabskim 

grany przez Daniela Olbrychskiego 

Piłsudski w sugestywny sposób 

przedstawia swoją koncepcję 

federacyjną. Przekonuje, że 

potencjał demograficzny Polski jest 

zbyt mizerny, aby była w stanie 

samotnie przeciwstawić się 

Niemcom i bolszewikom. Dlatego 

jedyną szansą dla Polski jest 

stworzenie niepodległych, ale 

sprzymierzonych z nią blisko 

Białorusi i Ukrainy i ścisła z nimi 

współpraca. Kijów oddamy 

Ukraińcom – mówi Piłsudski, jasno 

wskazując, że Polska nie prowadziła 

żadnej "wojny imperialistycznej", jak 

do dziś utrzymuje rosyjska 

propaganda. Przy okazji filmowy 

Naczelnik Państwa odpiera inny 

powtarzany dziś zarzut Moskwy, 

jakoby to Polska rozpoczęła wojnę 

polsko-bolszewicką, ruszając wiosną 

1920 roku na Kijów. Piłsudski 

przypomina, że działania zbrojne 

ponad rok wcześniej rozpoczęli 

bolszewicy. 
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To, co w "Bitwie Warszawskiej" 

jest szczególnie cenne, to 

realistyczne przedstawienie 

wojennej rzeczywistości. Bez 

upiększeń i łagodzenia prawdy. Nie 

zobaczymy więc ułanów w 

wyprasowanych czystych 

mundurach, którzy z uśmiechem 

giną za ojczyznę, rozkładając 

teatralnie ręce. Wojna u Hoffmana 

to urwane kończyny i wyprute 

bagnetami wnętrzności, to 

przerażenie konających, krew, pot, 

brud i wyczerpanie 

doprowadzonych do skraju 

możliwości mężczyzn z obu armii. 

Na ekranie możemy zobaczyć 

demoralizację i zwątpienie, jakie 

ogarnęło polskie wojsko podczas 

odwrotu spod Kijowa. Widzimy 

zrezygnowanych żołnierzy, którzy 

uciekają, porzucając broń i topiąc 

w rzece wozy i karabiny 

maszynowe. W zestawieniu z 

drobiazgową dbałością o realia 

epoki sceny te robią olbrzymie 

wrażenie. Film bez niedomówień 

ukazuje również to, czym tak 

naprawdę było "wyzwolenie Polski 

spod jarzma fabrykantów i 

obszarników" przez Armię 

Czerwoną. Na ekranie widzimy 

kampanię dzikich gwałtów i 

grabieży. Mordowanie oficerów i 

burżujów. Dewastację i łupienie 

dworów, a nawet całych miast 

przez obszarpanych, żądnych 

"burżujskiej krwi" czerwonoarmistów.  

Wyjątkowo wymowne jest 

zakończenie filmu. Rzecz dzieje się 

na Kremlu, w momencie nadejścia 

wiadomości o odepchnięciu armii 

Tuchaczewskiego spod Warszawy. 

Bolszewiccy przywódcy są wściekli. 

Lenin z Trockim wzburzeni 

opuszczają salę, na której zostaje 

pykający w zamyśleniu fajkę Stalin. 

To zapowiedź, że Polska zyskała 

tylko dwie dekady, a to, czego nie 

udało się bolszewikom zrealizować 

w roku 1920, zrealizują w latach 

1939 – 1941  i 1944 – 1945.  

Największym mankamentem 

filmu jest niemądra i naiwna fabuła. 

Pozbawiona ładu i składu, wydaje 

się być tylko dodanym na siłę 

przerywnikiem między scenami 

batalistycznymi. W przeciwieństwie 

do historycznego przesłania filmu, 

akurat fabuła sprawia wrażenie 

napisanej nawet nie pod gust 

gimnazjalistów, a średnio 

rozgarniętego ucznia podstawówki.  

Szkoda, że scenarzystom 

zabrakło odwagi, żeby z tej wielkiej 

powieści zaczerpnąć coś więcej niż 

tylko pojedyncze scenki czy wątki. 

Być może wtedy "Bitwa 

Warszawska" miałaby szansę stać 

się czymś więcej niż tylko ciągiem 

spektakularnych walk wręcz i 

eksplozji, poprzetykanych słusznymi 

wypowiedziami postaci 

historycznych oraz trywialną historią 

o dziewczynie, która czekała, aż 

ułan wróci z wojenki. Na razie 

pozostaje się cieszyć, że wreszcie 

doczekaliśmy się pierwszego filmu z 

prawdziwego zdarzenia o roku 

1920. Choćby z tego względu 

"Bitwę Warszawską" trzeba 

zobaczyć. Na poważny obraz o 

wojnie polsko-bolszewickiej 

przeznaczony dla dorosłych 

widzów przyjdzie nam jednak 

jeszcze poczekać. 

Adrian Filipowicz 
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Z WYPRACOWAŃ UCZNIOWSKICH 
 
Adam Mickiewicz miał ukochaną 
Marylę, na której się opierał, pisząc 
wiersze.  
Kiedy zawiódł się na tej kobiecie, wziął 
się za Pana Tadeusza.  
Całymi dniami pisał po nocach.  
Pan Tadeusz składa się z dwunastu 
części: pierwszej, drugiej,  trzeciej, 
czwartej, piątej, … 
Soplica miał samobójczy wąs, tak że 
wszystkie szlachcianki za nim się 
uganiały, ale on wolał biesiadować z 
Horeszkiem przy suto zastawionych 
stolcach. 
I ten Horeszka miał córkę, Ewę. 

Soplica z Ewą kochali się do utraty 
tchu, lecz bez wzajemności Horeszki. 
Horeszka dosyć szybko się 
zorientował, że jego córka nie nadaje 
się do interesu, który miał Soplica i 
nie chciał dać mu swej córki. Więc 
tamten go - i słusznie - uwalił z 
dwururki. Soplica co prawda zabił 
Stolnika, ale ten mu wybaczył, 
ponieważ Soplica zrobił to niechcący.  
Soplica po dokonaniu samobójstwa 
opuszcza Litwę i staje się Robakiem.  
Bo Jacek Soplica to panieńskie 
nazwisko księdza Robaka.  
Ksiądz Robak strzelił do niedźwiedzia, 
który zwalił się z hukiem i nie czekając 
na pochwały pobiegł do domu. 

Mężny Soplica leżąc na łożu śmierci 
widział swój koniec. 
Tadeusz po wejściu do pokoju 
zobaczył rozrzucone części garderoby 
damskiej wraz z właścicielką.  
Tadeusz ujrzał Zosię po raz pierwszy 
tylko w papilotach.  
Zosia kochała Tadeusza, a Telimena 
pragnie tylko jego ciała. Młodego 
zresztą. 
Tadeusz poszedł do Zosi z ptakiem w 
ręku. 

Telimena swoim życiem seksualnym 
skomplikowała życie mieszkańców 
Soplicowa. 
Telimena zarzuciła swe łabędzie piersi 
na ramiona hrabiego. 
Gdyby każdy człowiek miał taki 
charakter jak Zosia, to cała kula 
ziemska by z tego skorzystała. 
Wolałbym ożenić się z Zosią. Telimena 
mogłaby najwyżej zostać moją 
kochanką. 
Telimena połączyła się na mrowisku z 
Tadeuszem. 
Uciekła jak motyl, śpiewając w 
podskokach. 
(Zosia) wstydliwa i skromna, wstydziła 
się ukazywać swoje wewnętrzne 
piękno na zewnątrz. 
Na łące leżała Zosia, a przez jej środek 
płynął strumień. 
Wojski przyłożył ucho do ziemi i 
usłyszał tupot niedźwiedzich kopyt. 
Robak, ratując Tadeusza, strzelił do 
niedźwiedzia, który nie wiedział, że 

jest jego ojcem.  
Dobrzyńscy jeździli konno i pieszo.  
Telimena uśmiechnęła się pod wąsem. 
Szlachta w 'Panu Tadeuszu' była 
bardzo gościnna, bo jak przyjechał 
Pan Tadeusz na koniu, to o nic się go 
nie pytano, tylko dano mu siana. 
Bohaterów "Pana Tadeusza" dzielimy 
na: historycznych i erotycznych.  
Gerwazy zebrał dużą kupę chłopską. I 
ruszył na Soplicę. 
Epopeja podobała mi się pod 
względem stylu pisarza, który był 
przystępny i nie miałam z nim 
trudności. 

http://www.eioba.pl/t/%C5%BCycie
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SUDOKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Poziom trudności: 1 

Gra w sudoku jest banalnie prosta. A raczej zasady gry w sudoku są banalnie 

proste, gdyż sama gra już może taka nie być. Szczególnie jeśli spróbuje się 

szczęścia na trudniejszych planszach. 

 

Gra polega na wypełnieniu planszy cyframi od 1 do 9 w ten sposób, aby w 

tym samym wierszu, w tej samej kolumnie, oraz w każdym sektorze 3x3 

oznaczonym pogrubiona linią, znajdowała się tylko jedna taka sama cyfra. 

Innymi słowy w żadnej kolumnie, wierszu, lub oznaczonym sektorze nie może 

powtórzyć się dwa razy ta sama cyfra. 

 

         Kornela Ziułkowska II LOB  

 

2    6 9  4 8 

   3   2 7  

 7   2 1 6 9  

4   6   5   

8  3  1 7    

5     2   6 

7 9  1  3   2 

 4  9  6 7   

6  8 2   1   
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HUMOR  
 

Jasiu szepcze tacie na ucho: 
- Jak dasz mi dziesięć złotych, to powiem 
Ci, co mówi mamie pan listonosz jak jesteś 
w pracy. 
Ojciec wyjmuje 10zł i daje synowi. 
- I co, Jasiu? Co mówi? 
- Mówi: "Dzień dobry. Poczta dla pani". 
 
Przychodzi Jasio do domu z 
zakrwawionym nosem mama się pyta: 
-Co się stało? 
-W szkole czarodziej wyjmował mi z nosa 
pieniądze. 
-To czemu ci krew z nosa leci? 
-Bo koledzy po szkole szukali więcej! 
 
Jaś jest w kościele z babcią. Ksiądz mówi: 
-Za duszę Wojciecha, za duszę Piotra... 
Na to Jaś babci: 
-Lepiej chodźmy, bo nas też zadusi! 
 
Przychodzi Jasiu do sklepu i pyta: 
-Są śledzie w czekoladzie? 
-Nie ma 
Na drugi dzień: 
-Są śledzie w czekoladzie? 
-Nie ma. 
Tak kilka razy pod rząd. W końcu 
sprzedawca postanowił sporządzić taki 
produkt. 
Przychodzi Jasiu: 
-Są śledzie w czekoladzie? 
-Są. 
-I kto ci to kupi? 
 
 
Na lekcji biologii nauczycielka mówi: 
-Pamiętajcie, że nie wolno całować kotków 
ani piesków, bo od tego można 
zachorować. A może ktoś z was poda 
przykład? 
Zgłasza się Jasio: 
-Ja mam, proszę pani. Moja ciocia 
całowała raz kotka. 
-I co? 
-No i zdechł. 
 
 
 

 
Jasiu przychodzi do taty i pyta: 
-Kto to jest alkoholik? 
Ojciec odpowiada: 
-Widzisz te 4 drzewa na dworze? To 
alkoholik mówi, że tam jest 8 drzew. 
Jasio na to: 
-Ale tato, tam są 2 drzewa! 
 
 
-Co tam dzisiaj w szkole było? - pyta 
mama Jasia. 
-Na matematyce szukaliśmy wspólnego 
mianownika. 
-No popatrz, jak ja byłam w szkole, to też 
szukaliśmy wspólnego mianownika. 
-Tyle lat minęło, że też jeszcze nikt go nie 
znalazł. 
 
Na lekcji pani pyta się Jasia :  
- Jasiu, o czym opowiada książka " Saga - 
Zmierzch"?  
- O herbacie, którą pije się o zmierzchu 
proszę pani 
 
Do pewnego człowieka który miał 101 lat 
przyjechała telewizja. Reporter podchodzi 
do emeryta i mówi:  
- Panie Zdzisławie jest pan chyba 
najstarszym człowiekiem w Polsce. Czy 
zgodzi się pan na mały wywiadzik 
dotyczący pana długiego życia?  
- Pan chwile poczeka, zapytam ojca.  
- Jak to panie Zdzisławie, to pan ma 
jeszcze ojca?  
- Tak, rąbie drzewo za domem z 
dziadkiem. 
       
   
Babcie rozmawiają o swoich wnukach:  
- Mój będzie ogrodnikiem, bo cały dzień 
siedzi w ogródku i grzebie w ziemi.  
- Mój będzie lekarzem, bo cały dzień 
bandażuje lalki.  
- A mój będzie pilotem, bo cały dzień 
macza szmatę w benzynie, wącha ją i 
mówi - Babciu, ale odlot...  
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