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Pierwszy semestr już za nami! 
 

Witam w nowym semestrze szkolnym. Mam nadzieję, że zadowoleni z 

ocen przystąpiliście do pracy w drugim półroczu.  

Nasza redakcja przygotowała dla Was mnóstwo interesujących 

artykułów m.in. o Wielkiej Orkiestrze Świątecznej Pomocy w naszej szkole, 66-ej 

rocznicy wyzwolenia Warszawy i Nasielska oraz obozu w Oświęcimiu, Naszym 

Szkolnym Radiu, BATTLEFIELD BAD COMPANY 2 : VIETNAM. Oprócz tego w 

styczniowym numerze „Gazety Szkolnej” znajdziecie recenzje książek 
,,Jesienna miłość’’ i „My, dzieci z dworca ZOO” oraz filmu „Taksówkarz”, 

artykuł o asertywności, ciekawostki naukowe, zagadki matematyczne i wiele, 

wiele więcej.  

Zapraszam do lektury i pozdrawiam. 

Koniec stycznia to czas, kiedy coraz bardziej zbliżamy się do wiosny, a 

jednocześnie możemy sobie jeszcze pozwolić na zimowe szaleństwo Choć 

zimowych sportów jest naprawdę wiele, to my zachęcamy do lepienia 

bałwana.  

Malwina Morawska

 



 3 

 

    !!! Nasze Szkolne Radio !!!     

 

 Pewnego dnia, dwóch uczniów naszej szkoły wpadło na świetny 

pomysł - postanowili oni urozmaicić długą przerwę, poprzez emisję audycji 

radiowej... „Muzyczna Przerwa” - bo to o niej właśnie mówimy miała swój 

debiut 30 listopada, z okazji andrzejek. Następne audycje odbywały się 

kolejno z okazji mikołajek i Bożego Narodzenia. Bardzo szybko okazało się że 

duet dwóch młodych prezenterów (DJ Grymas i DJ Vrix), potrafi uprzyjemnić 

czas drugiego śniadania, serwując największe hity współczesnej muzyki. Ale 

wraz z trzecią audycją (MP3) postanowiliśmy przestać nadawać nasze 

„Muzyczne Przerwy”... Ponieważ zawsze trzeba się rozwijać i nigdy nie wolno 

pozwolić sobie na rutynę! Dlatego, specjalnie dla Was – już 10 lutego nowe 

świeże doznanie, czyli pierwsza audycja w NASZYM SZKOLNYM RADIU – Radiu 

„NSR”! Lepszy sprzęt, lepsza organizacja, lepsze audycje! W starym składzie DJ 

Grymas & DJ Vrix, z techniczną pomocą DJ'a Young'a, postaramy się 

zapewnić wam dwa razy więcej emocji na długiej przerwie! Radio „NSR” to 

także dużo większa liczba audycji niż w przypadku „Muzycznej Przerwy”!!! Już 

10 lutego – poczujecie różnicę! 

Karol „Vrix” Grubecki    
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19. finał „WOŚP” 

 

5 stycznia 2011r na hali 

sportowej odbyła się impreza 

mająca na celu zbiórkę pieniędzy 

na rzecz Wielkiej Orkiestry 

Świątecznej Pomocy. 

Organizatorami byli pan Krzysztof 

Turek i pani Agata Żbikowska, 

którzy z pomocą Dawida Domały, 

oraz przy wsparciu dyrektora pana 

Grzegorza Duchnowskiego 

zorganizowali niesamowitą imprezę, 

która zapewne nie jednemu 

uczniowi zapadnie głęboko w 

pamięci. Oprócz naszej młodzieży 

obecni byli uczniowie gimnazjum w 

Świerczach, gimnazjum w Nasielsku 

oraz LO w Nasielsku 

Na samym początku z 

przewodnim tematem piosenek 

cygańskich wystąpiła grupa z 

„Warsztatów Terapii Zajęciowej” 

(Stare Pieścirogi) pod 

przewodnictwem pani Lucyny 

Pawlak. Po niespodziewanych 

występach „WTZ” zaczęła się już 

część oficjalna. W rolę 

prowadzącego wcielił się Dawid 

Domała (Domalak), który oprócz 

zapowiedzi występujących gości 

przeprowadzał z nimi konwersację, 

przybliżając zgromadzonej 

publiczności, czym tak naprawdę 

się zajmują. Zachęcał tym samym 

młodzież do poszukiwania swoich 

pasji pokazując pozytywne rezultaty 

na przykładach swoich kolegów, 

których zaprosił na tą okazję. 

Na oczach widzów w rogu sali 

(na wcześniej przygotowanych 

płytach) powstawało graffiti z 

nazwą szkoły, które na pamiątkę 

tego wydarzenia pozostawili po 

sobie Kuba i Ania (Feonor i Koma).  

 
Na scenie za gramofonami 

gościł Dj Anusz, który 

zaprezentował krótki set mixując 
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muzykę z czarnych winylowych 

płyt. Po uczcie dla ucha przyszedł 

czas na ucztę dla oka. I tak na 

parkiecie pojawiła się grupa 

„Cojones Grandes” – b.boye 

tańczący nowoczesny styl break 

dance łączący przy tym sport, 

akrobatykę i taniec.  

 
Kolejnym gościem 

posiadającym niesamowite 

umiejętności i odnoszącym jeszcze 

większe sukcesy w tym, co robi był 

Damian Gielnicki – mistrz Polski, 

Europy, świata, zdobywca wielu 

nagród w dyscyplinie potocznie 

zwanej grą w zośkę. Po niezwykłych 

trikach w wykonaniu Damiana 

przyszedł czas na taniec.  

I tak na scenie pojawiła się 

Marta Czajkowska (Czajka), która 

swoimi powabnymi ruchami 

wprawiła w zachwyt nie tylko 

męską część publiczności. 

Zaprezentowała gorący taniec 

dancehall, który króluje na 

jamajskich parkietach.  

Jak to zwykle bywa na finałach 

„WOŚP” nie obyło się bez licytacji. 

Płyty, koszulki i chusty z logo 

„Domalak Nastyk”, (które na tą 

okazję przynieśli ze sobą) uzyskały 

całkiem przyzwoitą wartość. 

Pieniądze z licytacji na oczach 

widzów trafiły oczywiście do puszek 

wolontariuszy.  

 
Na koniec kilka swoich starszych 

numerów jak również utworów z 

nadchodzącej płyty zagrali na 

żywo Domalak (Dawid Domała) i 

Nastyk (Kamil Śmietański) wspierani 

przez Dja Anusza (Piotrek 

Anuszewski). Żegnając się ze 

zgromadzoną publicznością 

zaprosili do odwiedzania swojej 

strony – www.domalaknastyk.pl, 

gdzie znajdą się video i foto relacje 

zarówno z tej jak i z poprzednich 

imprez i koncertów.  

Była to świetnie przygotowana 

impreza. Słowa uznania należą się 

chłopcom z klasy IV TH, którzy 

zbudowali scenę, chłopcom z II LO, 

którzy czuwali nad porządkiem w 

czasie imprezy i wolontariuszom z 

Prezydium Samorządu 

Uczniowskiego. 

 
Całą akcję materialnie wsparły 

dwie nasielskie firmy: „Win-Bud” 

pana Winnickiego, oraz „Sanibud” 

pana Gogolewskiego. Nad oprawą 

techniczną i akustyką czuwał 

„Nasielski Ośrodek Kultury”. 

Wszystkim serdecznie dziękujemy.  

http://www.domalaknastyk.pl/
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66. rocznica 

wyzwolenia 

Nasielska i Warszawy  

W historii naszego miasta jest wiele 

znamiennych wydarzeń i dat, które 

nigdy nie ulegną zapomnieniu. 16 

stycznia 1945 roku po długiej okupacji 

hitlerowskiej został wyzwolony Nasielsk 

i jego okolice w wyniku operacji 

wschodnio - pruskiej, która była 

częścią tzw. Ofensywy styczniowej 

wojsk radzieckich na froncie 

wschodnim.  

Celem całej operacji 

wykonywanej siłami 2-go i 3-go Frontu 

Białoruskiego miało być odcięcie 

wojsk niemieckich w Prusach 

Wschodnich od głównych sił i ich 

rozbicie. 

Ofensywa wojsk radzieckich 

zakładała główne uderzenie na 

kierunku Gąbin-Wystruć-Królewiec  

siłami 3-go Frontu Białoruskiego. 

Równolegle miało pójść uderzenie 

siłami 2-go Frontu z okolic Różana na 

kierunku Mława-Lidzbark-Malbork z 

zamiarem opanowania dolnej Wisły.  

Te dwa główne kierunki działań 

miały wspierać uderzenia 

pomocnicze. Pierwsze z nich poszło 

lewym brzegiem Niemna i miało 

doprowadzić do opanowania rejonu 

Tylży, drugie zaś rozpoczęło się z 

przyczółka serockiego w kierunku 

Nasielsk-Płońsk-Sierpc i miało 

doprowadzić do opanowania linii 

Drwęcy. 

Cała operacja rozpoczęła się 13 

stycznia. Silne przygotowanie 

artyleryjskie było początkiem natarcia 

3-go Frontu Białoruskiego. Pomimo 

ogromnej siły ognia pierwszego dnia 

wojska 3-go frontu przesunęły się 

zaledwie 3 km w głąb pozycji 

niemieckich. Jedynie na kierunku 

działania 28 Armii udało się wniknąć 

na głębokość 7 km w obronę 

niemiecką. 

Wojska niemieckie po przyjęciu 

pierwszego uderzenia przystąpiły do 

kontrataku, co zdecydowanie 

spowolniło szybkość natarcia wojsk 

radzieckich. 

!4 stycznia nastąpiło uderzenie 2-

go Frontu Białoruskiego z kierunku 

Różana. Jednakże w wyniku 

zaciekłego oporu wojsk niemieckich 

posunięto się zaledwie o 7 km w 

kierunku zachodnim. 

Kolejny dzień upłynął pod znakiem 

wściekłych kontrataków wojsk 

niemieckich. Przełom w walkach 

przyniosło dopiero wprowadzenie do 

rejonu walk korpusów pancernych i 

lotnictwa, co w efekcie doprowadziło 

do przełamania obrony niemieckiej na 

kierunku różańskim i zdobycia 16-go 

stycznia Pułtuska, Nasielska i Makowa 

Mazowieckiego. 

Nasielsk wyzwolony został przez 

wojska 5-ej Armii Pancernej i 48 Armii 2-

go Frontu Białoruskiego. W całej 

operacji po stronie radzieckiej wzięło 

udział 1,7 mln żołnierzy, 30 tyś. dział i 

moździerzy, 3,5 tyś. czołgów i 3100 

samolotów.            Redakcja 

17 stycznia do opustoszałej stolicy 

wkroczyły Wojska Radzieckie i oddziały 

pierwszej armii Wojska Polskiego. 

Później odbyła się defilada wśród 

gruzów. W naszej szkole odbyły się 

uroczystości w związku z tą ważną 

rocznicą zarówno dla naszego miasta, 

jak i stolicy Polski, Warszawy. Pod 

kierunkiem Pani Profesor Ewy Żołnierzak 

klasa I LO przygotowała wiersze 

patriotyczne. Wyświetlony został 

również film o Warszawie z tamtego 

okresu. „Nad Wisłą wstaje warszawski 

dzień i mknie tramwajem warszawski 

dzień!” ta właśnie piosenka 

pobrzmiewała w tle filmu, który choć 

trochę pokazał życie oraz 

społeczeństwo w wyzwolonej 

Warszawie.  

Justyna  Podlasińska  
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27 stycznia 1945 – 

wyzwolenie Auschwitz 

 

Niemiecki obóz Auschwitz 

wyzwolili 27 stycznia 1945 roku 

żołnierze 100 Lwowskiej Dywizji 

Piechoty 60 Armii I Frontu 

Ukraińskiego. 
Obraz życia w obozie 

koncentracyjnym znamy z cyklu 

opowiadań Tadeusza Borowskiego. 

Autor ukazuje życie za więziennymi 

drutami, lecz go nie wartościuje, nie 

ocenia. Bez emocji tworzy opis dnia 

codziennego w miejscu, gdzie śmierć 

jest wszechobecna. To tragiczne 

połączenie czyni opowiadania bardzo 

refleksyjnymi i wzruszającymi, mimo 

prostoty stylu, jakim zostały napisane.  

Główny bohater to więzień, 

pomocnik kapo, Tadek. Jest on 

przewodnikiem po świecie lagrów. Na 

jego przykładzie możemy obserwować 

naturę człowieka, która ujawnia się w 

ekstremalnych sytuacjach. 

Tadek, tak jak reszta więźniów, 

poddawany się procesom moralnej 

degradacji. Stając się częścią obozu, 

w obronie własnego życia jest gotów 

zrobić wszystko. Świat za drutami 

obozu jest inny niż na zewnątrz. Gdy 

stawką jest przetrwanie, górę bierze 

pierwotny instynkt. Codzienna walka o 

życie zmusza do stosowania reguł 

moralności obozowej, poddania się 

prawom rządzącym tym miejscem. 

Bohater przyzwyczaja się do 

funkcjonowania w takich warunkach, 

lecz nie jest człowiekiem do końca 

zlagrowanym: ciężko mu znieść widoki 

zwłok przy rozładunku, czuje odrazę do 

Żyda, który skazał własnego syna na 

śmierć. Tadek znosi pobyt w obozie i 

stara się stworzyć sobie jak najlepsze 

warunki. Nawiązuje przydatne 

kontakty, wymienia się jedzeniem, 

oddaje swoje rzeczy w zamian za 

załatwienie różnych spraw i odwrotnie. 

Przy życiu trzyma go fakt, że na 

zewnątrz czeka na niego rodzina, 

dziewczyna, dom. To daje mu siłę i 

nadzieję. 

Borowski w swoich opowiadaniach 

potwierdza fakt, że przyzwyczajenie 

jest drugą naturą człowieka. 

Więźniowie poddają się prawom 

obozu, który tłumi ich wyobraźnie, uczy 

cynizmu, walki o swoje. Zmienia się też 

ich podejście do moralności - zasady 

są inne, bo środowisko, w którym żyją, 

nie przypomina świata zza drutów. 

Próbują jednak przyzwyczaić się do 

sytuacji, w jakiej się znaleźli, bo to 

jedyna szansa by przetrwać. Pracują, 

prowadzą między sobą interesy, 

rozmawiają, dzielą się jedzeniem, 

ponieważ to daje im poczucie 

normalności. Akceptują świat, którego 

nie mogą zmienić. 

Cykl opowiadań o funkcjonowaniu 

w obozie pokazuje również, jak wiele 

zrobi człowiek, by żyć. Wielu cierpi z 

głodu, są osłabieni, chorzy, ranni, a 

mimo to nie chcą iść na pewną 

śmierć. Gdy pojawia się informacja, że 

przeprowadzona zostanie wybiórka, 

czyli selekcja więźniów, z których część 

przeznaczano do zagazowania, 

zrywają bandaże, myją rany, masują 

mięśnie, chcą wyglądać na zdrowych i 

silnych. Choć śmierć przyniosłaby im 

ulgę w cierpieniu, walczą do końca o 

życie. Człowiek jest zdeterminowany 

by przetrwać, bo tak mu każe 

pierwotny instynkt. Chwytając się 

wszelkich sposobów, nawet jeżeli 

byłyby zagrożeniem dla innych, 

realizuje się to, co leży w ludzkiej 

naturze.  

Zakrzewska Olga, III LO. 
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Życie w obozie 

śmierci 

 

 
 

Obóz koncentracyjny stwarza 

ekstremalne warunki egzystencji, gdzie 

codziennością staje się śmierć, 

zbrodnia, wyzysk, zadawanie bólu. 

Nadrzędnym celem człowieka staje się 

wtedy przeżycie. W obliczu przemocy i 

nieustannego zagrożenia życia można 

jedynie być mocnym lub słabym, tym, 

który zadaje gwałt lub, który mu ulega. 

Dlatego wartości nabierają takie 

cechy, jak cwaniactwo, spryt, egoizm, 

bezwzględność wobec innych, 

umiejętność „zorganizowania” sobie 

jedzenia i ubrania. Aby przetrwać, nie 

można być litościwym, nie można 

współczuć, każdy myśli tylko o sobie. 

Człowiek przestaje być człowiekiem , 

pozbawiony zostaje wszelkich wartości 

moralnych; zobojętniały na ból i 

rozpacz, jest bezsilny wobec masowej, 

wszechobecnej zbrodni. Zamiera 

solidarność, poniżona zostaje godność 

ludzka, zanikają zasady, jakie istniały 

na wolności. W ich miejsce pojawiają 

się nowe, odpowiednie do obozowych 

warunków. Głód dyktuje normy 

społeczne, walka o byt robi z 

człowieka zwierzę gotowe do 

najohydniejszych występków, by 

zdobyć kawałek chleba. 

Główny bohater opowiadań 

Borowskiego, narrator- Tadek, to 

przykład człowieka, który umie 

przystosować się do obozowej sytuacji. 

Poznaje jej prawa i akceptuje wymogi. 

Dumny ze swej umiejętności radzenia 

sobie, nie cierpi z głodu, bo potrafi 

zdobyć pożywienie. Nauczył się 

oszukiwać esesmanów, symulować 

pracę. Gardził innymi więźniami: tymi 

upodlonymi, słabymi fizycznie i 

psychicznie, przeznaczonymi na 

śmierć. W jego postawę wkradł się 

cynizm, jednak bohater ma 

świadomość zła, w którym uczestniczy. 

Tak, jak inni tęskni do lepszego świata, 

kocha, marzy, żyje nadzieją, że 

wkrótce wszystko się zmieni i wrócą 

normalne ludzkie prawa. 

Wstrząsający jest fakt, że 

hitlerowska machina zbrodni 

doprowadziła więźniów do stanu, w 

którym oni sami stają się katami i 

oprawcami, zdeformowała ludzką 

psychikę i pozbawiła człowieka 

godności. 

Czy istnieje jakakolwiek szansa 

ratunku przed taką zagładą? Na to 

pytanie Borowski nie potrafi 

odpowiedzieć optymistycznie. Za 

drutami obozu pozostawia się bowiem 

na zawsze to wszystko, co stanowi o 

człowieczeństwie. 

Paulina Żebrowska III LO 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 9 

 

Mam Haka na Raka 

 

Program „Mam Haka na Raka” jest 

prestiżowym, ogólnopolskim 

programem edukacyjnym 

skierowanym do młodzieży szkół 

ponadgimnazjalnych w całej Polsce. 

Istotą „Mam Haka na Raka” jest 

zaangażowanie młodych ludzi w 

stworzenie kampanii społecznej, która 

będzie promowała profilaktykę 

nowotworową. Głównym zadaniem 

postawionym przed uczniami jest 

propagowanie postaw 

prozdrowotnych skierowanych do ich 

najbliższego otoczenia. Dzięki 

realizowanym akcjom młodzi ludzie 

mogą realnie wpłynąć na nastawienie 

Polaków wobec chorób 

nowotworowych – mogą sprawić, że 

dorośli przestaną uciekać od 

problemu, a zamiast tego zaczną 

zapobiegać chorobom poprzez 

odpowiednią profilaktykę. Jest to już 4 

edycja tego wspaniałego 

przedsięwzięcia jakim jest "Mam Haka 

na Raka". W tym roku tematem akcji 

jest rak płuc, a  jedynym zespołem 

reprezentującym gminę Nasielsk, jest 

grupa z naszej szkoły - stanowią ją 

uczniowie klasy 2LO. Już niedługo 

zostaną wydrukowane ulotki i plakaty, 

aktywnie prowadzone są też działania 

w internecie. Za parę dni będzie 

można usłyszeć krótki spot radiowy o 

tematyce nowotworowej, który będzie 

emitowany w radiu IRN. Natomiast 4 

lutego odbędzie się "Dzień Hakowicza", 

który jest swego rodzaju 

podsumowaniem działań w regionie. 

  Dlatego w naszej szkole w "Dzień 

Hakowicza", zapraszamy na krótki apel 

poświęcony tematyce nowotworowej. 

Ten „krótki apel” odbędzie się podczas 

długiej przerwy i nie bójcie się – nie 

będzie to „kolejna nudna pogadanka” 

;). W końcu też jesteśmy młodzi i wiemy 

w jaki sposób przekazać Wam tę 

wiedzę w atrakcyjny sposób... Na 

scenie będzie można zobaczyć między 

innymi Patryka Grymaszewskiego i 

Karola Grubeckiego – dobrze Wam 

znanych z szkolnych audycji, 

przedstawień, dyskotek, itd. W ten 

szczególny dzień prowadzona również 

będzie ZBIÓRKA MASKOTEK. Jeśli komuś 

los małych dzieci chorych na raka nie 

jest obojętny, to myślę że nie będzie się 

długo zastanawiał. Przecież aby 

wywołać uśmiech na twarzy takiego 

malucha potrzeba tak niewiele! 

Dlatego zbierzcie wszystkie te swoje 

maskotki, które kiedyś były 

nieodłącznymi towarzyszami zabaw, a 

teraz nieużywane leżą na strychu i 

pozwólcie im dalej bawić tych 

najmłodszych. Im więcej maskotek 

zbierzemy tym lepiej! Zbiórka będzie 

prowadzona podczas naszego 

„apelu”... Bądźcie gotowi! 

 

 

 

Karol Grubecki 2LO 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 10 

 

 

 

 

 

 



 11 

Asertywność - 

wstyd, czy powód 

do dumy? 
 

Z tym pytaniem boryka się 

większość współczesnego 

społeczeństwa. Termin asertywność  

oznacza posiadanie i wyrażanie 

własnego zdania oraz bezpośrednie 

wyrażanie emocji i postaw w 

granicach nienaruszających praw i 

psychicznego terytorium innych osób 

oraz własnych, bez zachowań 

agresywnych, a także obrona 

własnych praw w sytuacjach 

społecznych. 

Czy umiejętność powiedzenia 

„nie”, przyjmowania krytyki, wyrażania 

opinii jest czymś zasługującym na 

uznanie?  

Osobiście uważam, że coraz 

częściej w naszym środowisku brakuje 

osób, które potrafiłyby zachować 

powściągliwość oraz dystans do 

samych siebie. Będąc na imprezie, 

głupio odmówić koleżance czy 

koledze wypicia z nim „kieliszka”, 

potem następnego i znowu kolejnego. 

W ten sposób dochodzi do bardzo 

poważnego dziś problemu, jakim jest 

alkoholizm. Oczywiście nie chcę 

nikogo  obrażać  i z góry osądzać, ale 

jeśli już w takiej sytuacji  nie potrafimy 

odmówić, bo np. : co powiedzą inni, 

jeśli z nimi  nie wypiję,  może spotkam 

się z wyśmianiem z ich strony, albo,  co 

gorsza, z wykluczeniem z grupy, to jak 

sobie poradzimy w dalszym życiu, które 

przyniesie nam  trudniejsze wybory?  

Pamiętajmy, że asertywność to 

również umiejętność przyjmowania 

krytyki, oceny i pochwał. Często 

zdarza się, że kiedy osiągniemy w życiu 

jakiś sukces, to spoczywamy na tzw. 

„laurach” . Jesteśmy podekscytowani, 

pełni dumy oraz zadufania, że 

zapominamy o pielęgnowaniu 

naszego sukcesu. Wtedy może dojść 

do nagłego upadku,  przepełnionego 

żalem i nienawiścią do całego 

otaczającego świata.  

Kolejnym aspektem, jaki chciałam 

przedstawić, jest umiejętność 

przyjmowania krytyki. Nagminnie 

jesteśmy świadkami sytuacji, w których 

ktoś nie chce zrozumieć i zwalczyć 

swoich wad. W wielu przypadkach 

powiedzenie bliskiej osobie o jej 

minusach może spotkać się ze 

zdenerwowaniem, obrazą lub 

poirytowaniem. A tak naprawdę to 

nigdy nie chcemy źle dla swoich 

przyjaciół czy rodziny, próbujemy tylko 

im pomóc. Zdolność wyrażania 

własnej opinii też jest problemem XXI 

wieku. Nierzadko wstydzimy się wyrazić 

swoje zdanie, powiedzieć, że „to” mi 

się podoba, uważam „to” za słuszne, 

bądź odwrotnie potępić jakąś rzecz. 

Dlaczego boimy się tego uczynić? Czy 

to, że ktoś ma własne zdanie i poglądy 

na określoną tematykę nie zasługuje 

na akceptację? Powinniśmy szanować 

poglądy innych, a to, że niekoniecznie 

są takie jak nasze nie musi świadczyć, 

że są złe.  

Podsumowując uważam, że 

człowiek asertywny  w pełni zasługuje 

na uznanie i wzór do naśladowania. 

Umiejętność powiedzenia „nie”, 

wyrażania swoich opinii, zachowania 

dystansu do własnej osoby  jest bardzo 

cenną cechą, którą powinniśmy 

pielęgnować i się nią „szczycić”,  a nie 

chować gdzieś głęboko i wkładać 

„maskę”, aby komuś się przypodobać.  

Zaakceptujmy siebie takimi, jakimi 

jesteśmy i darzmy swoją osobę 

szacunkiem, a wtedy ze strony innych 

nie doświadczymy przykrości, a wręcz 

przeciwnie, spotkamy się z uznaniem i 

poważaniem.   
 

Klaudyna Strzelecka  

 

 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Emocja
http://pl.wikipedia.org/wiki/Postawa
http://pl.wikipedia.org/wiki/Komunikacja_interpersonalna
http://pl.wikipedia.org/wiki/Komunikacja_interpersonalna
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Samotny 

Wojownik 

Kino lat 70. XX wieku jest bardzo 

specyficzne. W tym okresie pojawiły się 

na świecie problemy społeczne i 

polityczne takie jak wszechobecna 

przestępczość, korupcja polityków czy 

wojna w Wietnamie. Reżyserzy starali 

się pokazać – bez żadnych upiększeń − 

otaczającą ich rzeczywistość. Z tego 

właśnie względu filmy lat 70. są często 

brutalne i nieprzyjemne, w 

przeciwieństwie do kina lat 80. Ale to 

właśnie w czasach niepokojów 

społecznych USA powstały chyba 

najbardziej wartościowe filmy w historii 

amerykańskiej kinematografii. Jednym 

z takich filmów jest "Taksówkarz" w 

reżyserii Martina Scorsese. 

 Głównym bohaterem filmu jest 

Travis (R. De Niro) . Poznajemy go, gdy 

ubiega się o pracę kierowcy w firmie 

taksówkarskiej. W tym momencie też 

przedstawia krótką historię swojego 

życia – wojna w Wietnamie, problemy 

ze snem. Nie ma większych kłopotów z 

dostaniem pracy, zgadza się jeździć 

do wszystkich zakątków miasta, nawet 

tych, których jego koledzy po fachu 

boją się odwiedzać. Jednak jeżdżąc 

wieczorami po Nowym Jorku, styka się 

z najgorszymi mętami i wyrzutkami 

społeczeństwa. Stopniowo, w miarę 

błądzenia po najmroczniejszych 

zakamarkach Miasta które nigdy nie 

śpi narasta w nim szaleństwo i agresja, 

do czasu tylko hamowane. Wreszcie 

tama pęka. Travis postanawia sam 

"naprawić" świat, a konkretnie usunąć 

tych, którzy mu szkodzą. A jak to zrobić, 

pokazano mu dobitnie w Wietnamie. 

Kupuje broń i postanawia sam 

wymierzać sprawiedliwość wszelkim 

szumowinom metropolii. 

„Taksówkarz" nie jest jednak 

jednoznaczną moralnie historią, 

pokazującą zwykłego człowieka 

walczącego z przestępczością. Nie jest 

to film przedstawiający bohatera, 

ostatniego sprawiedliwego na tle 

bandy złych i niegodziwych ludzi. 

Owszem Travis ma poczucie 

sprawiedliwości, potrafi odróżnić dobro 

od zła i chce pomagać ludziom, 

jednak sam nie do końca wie jak, przez 

co jego postępowanie nie jest w pełni 

zrozumiałe dla widza, który może tylko 

domyślać się, co tak naprawdę nim 

kieruje. Dopiero w miarę upływu filmu 

jego postępowanie nabiera 

klarowności i wydaje się bardziej 

sensowne dla odbiorcy, ale dalej nie 

wiadomo, jakie są przyczyny. Czy 

czysto altruistyczna chęć pomagania 

innym, czy raczej robi to dla siebie, 

żeby zaspokoić potrzebę bycia 

przydatnym i jakoś walczyć ze swoją 

samotnością. Te kwestie każdy 

oglądający musi przemyśleć 

indywidualnie. Co do strony 

technicznej film jest świetnie 

zrealizowany. Zachwyca prostota jego 

wykonania i sam pomysł na taką 

akurat historię. Muzyka mocno 

podkreśla klimat. Brawa należą się 

także Robertowi de Niro za 

niezapomnianą kreację Travisa i 

Martinowi Scorsese - reżyserowi filmu. 

Ten duet stworzył wiele filmów, ale 

żaden z nich nie jest tak nieśmiertelny 

jak "Taksówkarz". Mimo iż "Taxi Driver" 

powstał w latach 70., to 

przedstawione w nim problemy 

nocnego życia nękają USA po dziś 

dzień. O takich filmach nie mówi się 

tak bez powodu że to klasyka kina, ten 

film po prostu w stu procentach 

zasługuje na to miano. 

Adrian Filipowicz 
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BATTLEFIELD 

BAD COMPANY 2: 

VIETNAM 
 

Co mi się podoba: 

Oddzielność - czyli fakt, że Vietnam nie 

jest po prostu zestawem map dla 

samego Bad Company 2, ale tak jakby 

oddzielną grą w grze. Osobno się do 

niej wchodzi, ma swoje własne serwery 

i tak dalej. Można by to pociągnąć 

nawet i zaserwować osobne statystyki, 

ale to już tylko taka wisienka na czubku 

by była. Jako że dodatek jest 

oddzielny, nie ma problemów z 

wykluczeniem graczy, którzy go nie 

mają  

Zażartość - starcia w Vietnamie są 

ostre. Ostrzejsze niż w podstawowym 

Bad Company 2, głównie dlatego, że 

mapy są skonstruowane tak a nie 

inaczej, a broń zadaje średnio o ¼  

więcej obrażeń. Trup ściele się gęsto i 

to zwykle na ograniczonej przestrzeni, 

co sprawia, że bardzo łatwo zginąć 

oczywiście, ale też dzięki temu akcja 

jest wyjątkowo intensywna i 

emocjonująca. 

Klimat - stroje, broń,  sprzęt mają coś w 

sobie, jakąś taką historyczną patynę, 

ciężar gatunkowy, który czyni je 

silniejszymi i mocniej oddziałującymi na 

wyobraźnię niż cokolwiek, co pochodzi 

ze współczesnego konfliktu. W 

porównaniu z Vietnamem 

podstawowe BC2 nawet ze swoim 

śniegiem, dżunglami i pustyniami, 

wydaje się bezbarwne. 

Dźwięk - wiadomo, Bad Company 2 

swoim udźwiękowieniem wgniatał w 

podłogę(dosłownie). Vietnam też 

wgniata, tylko że w brudną wodę na 

polu ryżowym. Wystrzały, wybuchy i 

cały ten wojenny zgiełk przytłacza, ale 

słychać też propagandę z 

megafonów, bzyczące komary, 

chrząkające świnie i bardzo 

ekspresyjne okrzyki żołnierzy. 

 

Co mi się nie podoba: 

Mało sprzętu - nie to, że jest ich mało 

w ogóle, bo nie trzeba po osiem dla 

każdej klasy jak w podstawce, ale 

byłem rozczarowany, gdy 

zobaczyłem, że nie ma karabinka 

CAR-15 na przykład, wyrzutni LAW albo 

jakiegoś porządnego karabinu 

samopowtarzalnego.  

Małe mapy - jasne, są małe z 

określonego powodu, czyli żeby dać 

pole do popisu piechocie. I to jest 

fajne, ale przydałaby się choć jedna 

większa, bardziej otwarta mapa z 

naciskiem na pojazdy. Po kilka 

czołgów na stronę, więcej 

śmigłowców, jakieś stacjonarne 

gniazda kaemów czy coś.  Battlefield 

to gra z pojazdami, więc niech mają 

szansę sobie błysnąć, a tak spełniają 

rolę najwyżej pomocniczą  

Brak miasta - nie ma ani jednej mapy 

miejskiej, co uważam za dużą porażkę. 

Hue i Quang Tri to były moje ulubione 

mapy w Battlefield Vietnam i wielka 

szkoda, że nie ma tu żadnej z nich. 

Jasne, fajnie się biega po spopielonym 

wzgórzu, brodzi po polach ryżowych 

czy też skrada między bambusami, ale 

miasto to... miasto. Dużo kryjówek, 

dużo obejść, dużo rzeczy, które można 

fajnie rozwalić.  

PODSUMOWANIE: 

 

 Czyli jak jest tak ogólnie? Bardzo 

dobrze. Bad Company 2: Vietnam to 

jeden z najlepszych dodatków do gier 

jakie w ogóle widziałem - spójny, 

świeży, dobrze pomyślany, 

odpowiednio "inny" niż podstawowa 

gra, by wydawało się, że dostało się 

coś całkiem nowego. Cztery mapy 

(pięć za jakieś kilka tygodni) to 

niewiele, ale wystarczy, bo przez swoją 

odmienność dają cztery razy więcej 

frajdy niż "zwykłe" nowe mapy do 

podstawowej gry. Jest dobrze. Ale nie 

aż tak dobrze, jakbym chciał.  

 

 Pozdrawiamy : KAT olicy z II LO 

 



 14 

 

Lektury na zimowe wieczory 

W dzisiejszym numerze „Gazety 

Szkolnej” chcę polecić Czytelnikom 

książkę Christiane F. pt. „My, dzieci z  

dworca ZOO”. Powieść przedstawia 

losy młodych ludzi, którzy od swoich 

problemów uciekają w narkotyki. 

Książka jest oparta na faktach, zawiera 

dokumentalne fotografie oraz 

wypowiedzi bohaterów, którzy wpadli 

w nałóg. 

Akcja powieści obejmuje dwa lata 

z życia Christiane F., która jest 

młodocianą narkomanką. Wydarzenia 

rozgrywają się w Berlinie, a głównie w 

okolicach Dworca ZOO. Christiane już 

w wieku dwunastu lat zaczęła palić 

haszysz, potem brała LSD. Po pewnym 

czasie w dyskotece Sound zetknęła się 

i po raz pierwszy spróbowała heroiny. 

Powieść „My, dzieci z dworca ZOO” 

opisuje jak dużo narkoman potrafi 

zrobić i poświecić dla kolejnej „dawki”. 

Popadając w nałóg, staje się zupełnie 

innym człowiekiem niemającym 

perspektyw, dla którego liczy się 

jedynie następna „porcja” narkotyku. 

Miejscem, w którym działy się 

wstrząsające sytuacje, był tytułowy 

Dworzec ZOO. Narkomani czekali tam 

na klientów. Byli skłonni do tak 

wielkiego upokorzenia, gdyż myśleli 

tylko o swoim nałogu i kolejnej 

„dawce”. Główna bohaterka 

postępowała podobnie jak inne 

uzależnione osoby. Popadła również w 

konflikt z prawem. Christiane 

wielokrotnie próbowała rzucić nałóg, 

ale ciągle do niego powracała. Matka 

nie widząc innego rozwiązania dla 

córki postanowiła wywieźć ją z Berlina 

do rodziny. Tam Christiane zaczęła 

nowe życie, już bez heroiny. 

Powieść „My, dzieci z dworca 

ZOO” może wstrząsnąć czytelnikiem, 

któremu wcześniej temat narkomanii 

był obcy. Jest przestrogą dla 

wszystkich, którzy chcieliby spróbować 

narkotyków oraz daje nadzieję, że z 

każdego nałogu można wyjść, co 

prawda nie jest to łatwe, ale możliwe. 

Uważam, że każdy powinien 

przeczytać tę książkę, by lepiej poznać 

otaczający nas świat i spróbować 

zrozumieć postępowanie ludzi, którzy 

popadli w nałóg.  

Malwina Morawska 

,,Jesienna miłość’’ to kolejna z 

niezwykłych książek Nicholasa Sparksa. 

Jest rok 1958. Landon Carter jest 

uczniem ostatniej klasy szkoły średniej 

w Beaufort. Uwielbia zabawy i 

spotkania z kolegami. To typowa 

,,gwiazda szkolna’’. Jego koleżanka z 

klasy – Jamie Sullivan jest cichą, 

spokojną dziewczyną, która opiekuje 

się owdowiałym ojcem, nie rozstaje się 

z Biblią, a dzień bez dobrego uczynku 

uważa za stracony. Landon i jego 

koledzy traktują ją jako nieszkodliwą 

dziwaczkę. Ale kiedy zbliża się dzień 

corocznego balu szkolnego Carter 

zaprasza Jamie, która zgadza się pod 

warunkiem, że ten obieca jej, że nigdy 

się w niej nie zakocha. Wówczas 

prośba ta bardzo rozbawiła Cartera. 

Tuż po balu dziewczyna prosi go, by 

wystąpił z nią w przedstawieniu z okazji 

Świąt Bożego Narodzenia. Landon nie 

potrafi jej odmówić. Wspólna nauka 

tekstu i próby zbliżają ich do siebie. 

Wkrótce ich kontakty przeradzają się w 

przyjaźń, a potem w głęboką miłość. 

Jednak ich szczęście nie trwa zbyt 

długo… Jamie wyjawia mu swoją 

tajemnicę – jest bardzo chora. 

Nieoczekiwanie dla samego siebie 

Landon odkrywa prawdziwy sens i 

urodę życia – radość, jaką sprawia 

pomaganie innym, ból po utracie 

najbliższej osoby…  

Jeśli jesteście ciekawi, jak zakończy 

się ta romantyczna i niezwykle 

wzruszająca historia dwojga młodych, 

odsyłam do lektury tej przejmującej 

powieści. 

Wiola Chmielewska 
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Zagadki 

matematyczne 

 
1. Dwaj ojcowie podarowali 

synom pieniądze. Jeden dał swemu 

synowi 150 zł, drugi zaś dał swojemu - 

100 zł. Okazuje się jednak, że obaj 

synowie razem powiększyli swoje 

kapitały tylko o 150 zł. 

Jak to wyjaśnić ? 

  

2. Posługując się tylko 

dodawaniem napisz liczbę 28 przy 

pomocy pięciu dwójek, a liczbę 1000 

przy pomocy ośmiu ósemek. 

   

3. Mamy trzy identyczne naczynia i 

wagę szalkową bez odważników. W 

jednym naczyniu znajduje się 2/3 litra 

wody, dwa pozostałe są puste. W jaki 

sposób odmierzyć dokładnie pół litra 

wody ? 

 

4. Mamy do dyspozycji 2 naczynia: 

5 litrowe, 3 litrowe i nieograniczoną 

ilość wody. Jak za ich pomocą 

odmierzyć 4 litry wody ? 

 

5. Jak podzielić tarczę zegara na 6 

części w taki sposób, aby suma liczb w 

każdej z nich była równa pozostałym?  

   

6. Jak podzielić tarczę zegara na 

trzy części, aby suma liczb w każdej z 

nich była równa pozostałym?  

  

7. Jak używając wszystkich cyfr 

(0123456789) zapisać liczbę 1?  

   

8. Dwie liczby dwucyfrowe różnią 

się od siebie o 5; obie są podzielne 

przez 5; ich suma podniesiona do 

kwadratu jest liczbą, którą otrzymamy 

pisząc te liczby obok siebie. Jakie to 

liczby? 

   

 

9. Jaka to liczba? Po dodaniu do 

niej jej połowy i wyciągnięciu 

pierwiastka kwadratowego 

otrzymujemy jej połowę. 

   

10. Chłopiec ma dwa razy więcej 

braci niż sióstr, a jego siostra - pięć razy 

więcej braci niż sióstr. Ile synów i córek 

mają rodzice? 

 

11. Czy można napisać wszystkie 

liczby naturalne od 0 do 10 przy 

pomocy czterech piątek, nawiasów i 

znaków działań? 

 

12. Małgosia ma teraz 3 razy tyle 

lat, ile Jaś miał wtedy, gdy Małgosia 

miała tyle, ile Jaś ma teraz. Kiedy Jaś 

będzie miał tyle lat, ile ma ich teraz 

Małgosia, razem będą mieli 28 lat. Ile 

lat ma obecnie każdy z nich? 

   

13. W pewnej jamie żyły smoki 

czerwone i smoki zielone. Każdy 

czerwony smok miał 6 głów,8 nóg i 2 

ogony. Każdy zielony smok miał 8 

głów, 6 nóg i 4 ogony. Wszystkich 

ogonów było 44, a zielonych nóg było 

o 6 mniej niż czerwonych głów. Ile 

czerwonych smoków żyło w tej jamie? 

   

14. Ania ma w pudełku 9 kredek. 

Ca najmniej jedna z nich jest niebieska. 

Wśród każdych 4 kredek przynajmniej 

dwie są tego samego koloru, a wśród 

każdych 5 kredek najwyżej trzy są w 

tym są w tym samym kolorze. Ile 

niebieskich kredek jest w pudełku? 

   

15. Lody z owocami kosztują 2,67 zł, 

galaretka z owocami 2,45 zł, a 

galaretka z bitą śmietaną 1,68 zł. Ile 

kosztują lody z bitą śmietaną? 

   

16. Pewna osoba była 4 lata temu 

4 razy młodsza od matki, a 10 lat temu 

była młodsza od matki 10 razy. Ile lat 

ma ta osoba? 

 

Opracowała: Kornela Ziułkowska 
(Odpowiedzi na następnej stronie) 
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ODPOWIEDZI NA ZAGADKI 
MATEMATYCZNE 
 
1. Byli to: syn, ojciec i dziadek. 
Dziadek dał ojcu 150 zł, a ojciec dał 
synowi 100 zł. Ojcu zostało 50 zł, a syn 
miał 100 zł, czyli razem 150 zł.  
2. 22+2+2+2=28 
888+88+8+8+8=1000  
3. Rozlewamy wodę do dwóch 
pustych naczyń. Aby sprawdzić, czy jest 
tam taka sama ilość płynu, posłużymy się 
wagą. W każdym z dwóch naczyń 
znajduje się teraz 1/3 litra. Bierzemy 
zatem jedno z nich i znów, korzystając z 
wagi, rozlewamy po równo. W dwóch 
naczyniach jest po 1/6 litra, a w jednym 
znajduje się 1/3 litra , tj. 2/6. Dolewając 
do 2/6 wodę z jednego z pozostałych 
naczyń otrzymujemy 3/6, czyli 1/2.  
4. Nalewamy do pełna naczynie 5-
litrowe. Odlewamy z niego część wody do 
naczynia 3-litrowego, tak, by je napełnić 
w całości. Opróżniamy pojemnik 
trzylitrowy i napełniamy go zawartością 
pięciolitrowego, czyli dwoma litrami. 
Następnie napełniamy ponownie naczynie 
pięciolitrowe i przelewamy część jego 
zawartości do trzylitrowego, w którym są 
już dwa litry, więc może się zmieścić 
jeszcze tylko jeden. Jeżeli z 
pięciolitrowego naczynia odlejemy ten 
jeden litr, zostaną cztery.  
5. Na każdej części tarczy musi 
znajdować się jedna z par liczb: 12 i 1, 11 
i 2, 10 i 3, 9 i 4, 8 i 5, 7 i 6. Suma na 
każdej części wynosi 13.  
6. Części te wyglądają odpowiednio: 
12, 11, 1 i 2, 10, 9, 3 i 4, 8, 7, 6 i 5.  
7. 0*23456789+1 lub 1234567890 
lub 1123456789  
8. 30 i 25 lub 20 i 25.  
9. To liczba 6.  

10. Jest 5 sióstr i dwóch braci.  
11. 0=55-55 
1=5-5+5:5 
2=5:5+5:5 
3=(5+5+5):5 
4=(5*5-5):5 
5=(5-5)*5+5 
6=55:5-5 
7=(5+5):5+5 
8= 
9=5+5-5:5 
10=5+5+5-5  
12. Małgosia ma teraz 12 lat, a Jaś 8.  
13. W jamie żyło 8 czerwonych 
smoków.  
14. W pudełku są trzy niebieskie 
kredki.  
15. Lody z bitą śmietaną kosztują 
1,90 zł.  
16. Ta osoba ma 13 lat.  
 
Kornela Ziułkowska 1LO 
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Matematyka i fizyka. 

10 największych 

odkryć 

 
1. System dziesiętny - chyba 

najważniejsze odkrycie człowieka. 

Gdyby nie wymyślono owego systemu, 

świat nie poszedłby naprzód. 

 

2. Kalendarz - umowna, przyjęta w 

danej społeczności lub kulturze 

rachuba czasu. Dzieli ona czas na 

powtarzające się cykliczne okresy, 

związane najczęściej z cyklami 

przyrody. Nazwa pochodzi od 

rzymskiego słowa Kalendy. Pierwszy 

kalendarz powstał, aż 3000 lat temu w 

starożytnym Egipcie. 

 

3. Twierdzenie Pitagorasa - ku 

zaskoczeniu wszystkich okazuje się, że 

wcale nie Pitagoras wymyślił to 

twierdzenie. Babilończycy znacznie 

wcześniej znali to twierdzenie, jednak 

Pitagoras jako pierwszy je udowodnił. 

 

4. Twierdzenie Talesa - jeżeli ramiona 

kąta przecięte są prostymi 

równoległymi, to odcinki wyznaczone 

przez te proste na jednym ramieniu 

kąta są proporcjonalne do 

odpowiednich odcinków na drugim 

ramieniu kąta. Jedno z najważniejszych 

twierdzeń całej geometrii 

euklidesowej. Tradycja przypisuje jego 

sformułowanie Talesowi z Miletu. 

 

5. Prawo Archimedesa – legenda głosi, 

że król zgłosił się do Archimedesa, aby 

ten zbadał, czy korona, którą wykonał 

dla niego pewien złotnik, zawiera tylko 

złoto. Archimedes długo nad tym 

rozmyślał, aż wreszcie pewnego razu 

podczas kąpieli w wannie poczuł, jak 

w miarę zanurzania się w wodzie ciężar 

jego ciała się zmniejsza. Oszołomiony 

swoim odkryciem, wyskoczył z wanny i 

z okrzykiem Eureka! nago wybiegł na 

ulicę i udał się do króla. Ostatecznie 

okazało się, że korona nie została 

wykonana z czystego złota. 

 

6. Kostki (pałeczki) Napiera - 

urządzenie wspomagające proces 

liczenia, skonstruowane i opisane przez 

Johna Napiera. Urządzenie - w rożnych 

wersjach - było niesłychanie 

popularne ok. 200 lat temu. Pomysł 

Napiera rozwinął i udoskonalił Wilhelm 

Schicard w konstrukcji swojej 

mechanicznej maszyny liczącej. 

Pałeczki Napiera w sumie 

zapoczątkowały erę komputerów. 

 

7. Liczba Π - stała matematyczna, 

która pojawia się w wielu dziedzinach 

matematyki i fizyki. Symbol ten 

wprowadził w 1706 roku William Jones. 

 

8. Prawo powszechnego ciążenia -

jedno z czterech oddziaływań 

podstawowych wyróżnianych przez 

fizykę. Oddziaływanie grawitacyjne 

jest zależne od masy posiadanej przez 

poszczególne ciała i od odległości 

między nimi. Legenda głosi, że odkrył 

je Newton, siedząc pod drzewem, gdy 

na jego głowę spadło jabłko. 

 

9. Funkcja - sposób 

przyporządkowania każdemu 

elementowi danego zbioru X 

dokładnie jednego elementu zbioru Y; 

odkrył to Kartezjusz. 

 

10. Teoria heliocentryczna - to teoria 

na budowę Układu Słonecznego, 

według której w wersji historycznej 

Słońce znajduje się w centrum 

wszechświata, zaś w jego 

współczesnym wydaniu w centrum 

Układu Słonecznego jest Słońce, a 

wszystkie planety je obiegają. Odkrył ją 

Mikołaj  Kopernik.  

 

 

 

 

Karolina Kaczyńska kl I LOA 
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Podsumowanie semestru 

16 najlepszych w naszej szkole 
 

1. Malwina Morawska I TEH –4,88 

2.Honorata Smosarska IIWB 4,58 

3.Patrycja Sepełowska IV TE–4,53 

4. Aleksandra Lewandowska I LO–4,5 

5. Kamil Wysocki II LO – 4,46 

6. Eliza Podgrudna II LO – 4,42 

7. Katarzyna Dynakowska IVTE –4,41 

    Marta Romanowicz IV TE – 4,41 

9. Izabela Chojnacka III LO – 4,36 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Paulina Lewandowska IV TE –4,35 

    Justyna Podlasińska II LO – 4,35 

12. Marta Gisleberg III LO – 4,3 

13. Monika Rosłońska IV TE – 4,29 

     Sylwia Słupska I LO – 4,29 

15. Hanna Krynicka III LO – 4,25 

     Olga Zakrzewska III LO – 4,25 
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Sumka 
Wpisz na planszy cyfry od 1 do 4 tak, aby każda cyfra występowała dokładnie raz w danej 

kolumnie i rzędzie. Cyfry oddzielone pustym polem tworzą grupy. Suma cyfr w danej grupie 

musi odpowiadad liczbie podanej poza diagramem. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Piotr Jaskłowski
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CIEKAWOSTKI 

 

Zmniejszający się Księżyc 

 

 

 

Historia nauki to zarazem historia 
upadania kolejnych rzeczy rzekomo 
niewzruszonych. Nie zawsze słońce 

będzie nam wschodzić, kontynenty nie są 
stałe, kosmos nie jest wieczny - 

przyjmujemy to do wiadomości. Mimo to 
pewne rzeczy wciąż wywołują zdziwienie. 
Na przykład, że nasz Księżyc się kurczy. 

Większość teorii powstania Księżyca 
zakłada, że na początku musiał on mieć 

gorące jądro. Dzięki najnowszym 
badaniom NASA wiemy już na pewno, że 

było ono na początku gorące, właśnie 
dlatego, że udało się zaobserwować 

efekty kurczenia się naszego satelity. Jest 
to jak najbardziej zrozumiałe: większość 

materiałów stygnąc kurczy się, choć 
rzadko zastanawiamy się nad istnieniem 
tego codziennego efektu w kosmicznej 

skali. 

 

 

NAUKOWE   

 

Piwo umożliwiło rozwój cywilizacji? 

 

 

Archeolog Brian Hayden z kanadyjskiego 
Simon Fraser University twierdzi, że 
rozwój cywilizacji był możliwy dzięki... 
piwu. Jego zdaniem człowiek udomowił 
zboża nie po to, by je jeść, ale po to, by 
przygotowywać z nich alkohol.  

Hayden wysnuł takie wnioski łącząc ze 
sobą dwa fakty. Archeolog zauważył, że 
ludzie przebywali duże odległości, by 
zdobyć zboże, którego przystosowanie do 
spożycia wymaga sporych nakładów 
pracy. Ponadto zawsze we wszystkich 
kulturach bardzo istotną rolę odgrywało 
świętowanie. Pierwszymi ludźmi, którzy 
zaczęli udomawiać zboża byli żyjący w 
mezolicie przedstawiciele kultury 
natufijskiej. Jednak dopiero w neolicie 
zboża zyskały na znaczeniu w codziennej 
diecie. Wcześniej, z powodu olbrzymiego 
nakładu pracy jakiego wymagały, były 
marginalnym pożywieniem. Jednocześnie 
na terenie Syrii znaleziono dowody, iż dla 
zdobycia zboża podejmowano prawdziwe 
wyprawy o długości 60-100 kilometrów. 
Jeśli weźmiemy pod uwagę fakt, że 
rozwijające się osadnictwo zmieniło 
stosunki pomiędzy grupami ludności i 
zwiększyło częstotliwość kontaktów oraz 
znaczenie, jakie w każdej kulturze ma 
biesiadowanie, możemy wysnuć wniosek, 
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że długie i ryzykowne podróże po zboże 
podejmowano w celu zdobycia go na 
potrzeby ważnych wydarzeń. Jako, że 
piwo w większości tradycyjnych kultur 
odgrywa ważną, niemal świętą, rolę, 
możemy stwierdzić, iż to właśnie chęć jego 
produkcji była istotnym impulsem do 
udomowienia zbóż. 

 

Miniaturowy pies policyjny 

 

 

 

 

 

Psami policyjnymi bywają przeważnie 
owczarki niemieckie. W wykrywaniu 
narkotyków pomagają też labradory. 
Stróże prawa wybierają rasy duże, co nie 
powinno dziwić ze względu na charakter 
wykonywanej pracy. Policjanci z Japonii 
zdają się jednak myśleć niestandardowo, 
ponieważ w prefekturze Nara 
czworonożną pomocnicą została 3-kg 
suka długowłosego chihuahua. 
Wszystko wskazuje na to, że mamy do 
czynienia z ewenementem na skalę 
światową. 

Momo (Brzoskwinia) zdała wszystkie 
konieczne egzaminy. W grupie 70 psów 
była jednym z 32 szczęśliwców, którzy 
przeszli testy z zakresu szukania i 
ratownictwa. Po powąchaniu czapki udało 

im się bowiem w 5 minut odnaleźć 
zaginioną osobę. 

 

Najmłodsza czarna dziura w 

sąsiedztwie Ziemi 

 

 

 

 

NASA odkryła najmłodszą czarną dziurę 
w naszym sąsiedztwie. Widzimy ją w 
momencie, gdy miała zaledwie 30 lat i 
daje niepowtarzalną okazję do 
obserwowania rozwoju czarnej dziury od 
samych jej poczatków.  

Czarna dziura jest to pozostałość po SN 
1979C, supernowej znajdującej się w 
galaktyce M100, położonej w odległości 
około 50 milionów lat od Ziemi. Obiekt 
obserwowano w latach 1995-2007, a 
obecnie naukowcy, po interpretacji 
danych, doszli do wniosku, że mamy do 
czynienia z czarną dziurą. 

 

 

 

Malwina Morawska kl. 1 TE 

 

Źródło: WWW.kopalniawiedzy.pl 

 

http://www.kopalniawiedzy.pl/
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Przed Studniówką 

 5 lutego br. maturzyści naszej szkoły organizują bal, zwany 

studniówkowy. To wydarzenie ma na celu zwieńczenie wszystkich lat nauki w 

szkole średniej, a także uroczyste rozpoczęcie wielkiego odliczania do tego 

najważniejszego w życiu każdego ucznia egzaminu – egzaminu dojrzałości.  

Nim nadejdzie maj, a wraz z nim matura uczniowie klas maturalnych i 

nauczyciele naszej szkoły będą szaleć na parkiecie. Dla każdej maturzystki i 

każdego maturzystki ten oto bal stanowi istotne wydarzenie, do którego 

wszyscy skrupulatnie się przygotowują już od kilku miesięcy. Wszystkie kwestie 

związane ze studniówką zajmują nam, maturzystom wiele czasu, jednak to 

żaden problem,  a wręcz przeciwnie- ogromna radość. Ten wielki dzień zbliża 

się ogromnymi krokami, czasu zostało co raz mniej. Niebawem nasza 

niecierpliwość się skończy, a jej miejsce zajmą szampańskie nastroje i udana 

zabawa! 

 

Paulina Żebrowska 
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☺ HUMOR ☺ 
Przychodzi blondynka do sklepu i mówi:  

- Chciałam złożyć skargę.  

- Tak? A z jakiego powodu?  

- Dlaczego moje Lays prosto z pieca są zimne? 

 

Dzwoni blondynka do brunetki i mówi:  

-Co robisz?  

-Rozmawiam z Tobą.  

-A to Ci nie przeszkadzam. 

 

Juhas widzi bacę prowadzącego duże stado owiec.  

- Dokąd je prowadzicie?  

- Do domu. Będę je hodował.  

- Przecie nie macie obory, ani zagrody! Gdzie będziecie je trzymać?  

- W mojej izbie.  

- Toż to straszny smród!  

- Cóż, będą się musiały przyzwyczaić. 

 

Niedaleko małej parafii, zbudowanej przy drodze, stoją rabin i ksiądz.  

Piszą na tablicy wielkimi literami:  

"KONIEC JEST BLISKI, ZAWRÓĆ NIM BĘDZIE ZA PÓŹNO!" 

W chwili, gdy piszą ostatnią literę, zatrzymuje się samochód.  

Wychodzi kierowca i krzyczy: 

- Zostawcie nas w spokoju. Wy religijni fanatycy! 

Wsiada z powrotem do samochodu. Odjeżdża.  

http://kawaly.tja.pl/?k=jqqohn
http://kawaly.tja.pl/?k=jqqohn
http://kawaly.tja.pl/?k=jqqohn
http://kawaly.tja.pl/?k=jqqohn
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Po chwili słychać wielki huk i trzask... 

Duchowni patrzą na siebie i ksiądz mówi: 

- Eeee... może po prostu napisać "Most jest zniszczony!". Co? 
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