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„Oszczędzaj. Wyłączaj. Odzyskuj. Świeć przykładem!” - t o hasło 
czternastej międzynarodowej kampanii Clean up the Word, w Polsce 
znanej jako „Sprzątanie świata”. Jak co roku koordynatorem krajowym 
kampanii jest Fundacja Nasza Ziemia, zaś lokalnymi organizatorami są 
tysiące szkół , samorządów i lokalnych organizacji społecznych. KaŜdego 
roku w kampanii bierze udział ponad milion wolontariuszy. Jest to 
największa społeczna i ekologiczna inicjatywa w Polsce, oraz jedna  
z największych na świecie.  
 W tym roku sprzątanie odbywało się w dwóch terminach, 
pierwszy to 18 sierpnia, zorganizowano wtedy międzynarodową akcję 
Sprzątanie Bałtyku, zapraszając do niej wszystkie kraje leŜące nad 
Bałtykiem. W ramach akcji sprzątano plaŜe, nurkowano w poszukiwaniu 
podwodnych śmieci, usuwano zaczepione na wrakach sieci, w których 
kaŜdego roku giną dziesiątki tysięcy ryb, foki i morświny, ptactwo wodne 
i ludzie. 
Drugi termin to 14,15,16 września. W naszej szkole akcja ta odbyła się 22 
września (ze względu na niesprzyjającą pogodę tydzień wcześniej) w jej 
wyniku zebraliśmy 30 worków śmieci. 
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29 września w sobotę członkowie szkolnego koła turystyczno – 
krajoznawczego wybrali się na Leskowiec. Trasa rajdu wiodła spod naszej 
szkoły przez Rzyki Jagódki, Groń Jana Pawła II na Leskowiec a następnie 
przez Gancarz, Kobylą Głowę, Skornicę. Pogoda nam dopisała, humory 
teŜ – co moŜna zobaczyć na zdjęciach. 

MMB 
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WWYYBBOORRYY  DDOO  RRAADDYY  SSAAMMOORRZZĄĄDDUU  UUCCZZNNIIOOWWSSKKIIEEGGOO  
 
Dnia 27 września 2007 r odbyły się w naszej szkole wybory do 

Rady Samorządu Uczniowskiego w szkole Podstawowej i Gimnazjum. 
Wybory zostały poprzedzone kampania przedwyborczą, podczas której 
kandydaci ( trzech z kaŜdej klasy ) przedstawiali swoje programy 
przedwyborcze.  

W głosowaniu brało udział 84 uczniów Szkoły Podstawowej i 80 
uczniów Gimnazjum. W Szkole Podstawowej wszystkie głosy były 
waŜne, natomiast w Gimnazjum jeden głos był niewaŜny. PoniŜej 
przedstawiamy listę wszystkich kandydatów wraz z liczbą uzyskanych 
przez nich głosów. 
 

Szkoła 
Podstawowa 

Liczba 
głosów 

Gimnazjum Liczba 
głosów 

Marcin Nowak 
Angelika Foryś 
Magdalena Kopytko 
Anna Polak 
Joanna Ejzyk 
Artur Mikołajko 
ElŜbieta Dudek 
Jakub Kudłacik 
Agnieszka Rusinek 
Maciej Smaza  
Marlena Koral 
Anna Matejko 
Joanna Matejko 
Monika Rusinek 
Klaudia Smolec 
Sylwia śydek 

34 
26 
23 
23 
18 
14 
12 
12 
11 
11 
9 
9 
9 
7 
7 
6 

Aneta Pióro 
Piotr Miarka 
Anna Gibas 
Iwona Pióro 
Anna Fila 
Katarzyna Gilek 
Dominika Kolber 
Izabela Frączek 
Piotr Rusinek 
Beata Kreska 
Patrycja śydek 
 
 

46 
26 
24 
24 
19 
19 
17 
17 
14 
12 
12 

 
Nad prawidłowym przebiegiem głosowania czuwała Szkolna 

Komisja Wyborcza w składzie:  
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Szkoła Podstawowa  Gimnazjum 

Paulina Błachut  -  kl. IV a 
Dominika Jopek   - kl. IV b 
Konrad Szewczyk  -  Kl. V 
Dawid Białoń  -  kl. VI a 
Anna Kowala  -  kl. VI b 

Grzegorz Susfał  -  kl.  I 
Bartosz Bizon  -  kl. II 
Paulina Góralczyk  -  kl. III a 
Patrycja Pawłowska  -  kl. III b 

 

Rada Samorządu uczniowskiego przedstawia się w sposób 
następujący :  

 

Szkoła Podstawowa Gimnazjum 

Przewodniczący – Angelika Foryś 
I zastępca – Marcin Nowak 
II zastępca – Magdalena Kopytko 
Sekretarz – Anna Polak 
Skarbnik  – Artur Mikołajko 
Sekcja dekoracyjna – ElŜbieta 

Dudek, Joanna Ejzyk, 
Artur Mikołajko 

Sekcja redakcyjna – Joanna   
Ejzyk, Magdalena 
Kopytko, Marcin Nowak 

Sekcja kulturalna – ElŜbieta 
Dudek, Jakub Kudłacik  

Przewodniczący – Aneta Pióro 
I zastępca – Piotr Miarka 
II zastępca – Anna Fila 
Sekretarz – Anna Gibas 
Skarbnik  – Iwona Pióro 
Sekcja dekoracyjna – Katarzyna 

Gilek, Iwona Pióro, Anna 
Gibas 

Sekcja redakcyjna – Anna Fila, 
Dominika Kolber, Piotr 
Miarka 

Sekcja kulturalna – Izabela 
Frączek, Dominika 
Kolber, Aneta Pióro 

Przedstawiciele MłodzieŜowej 
Rady Miejskiej – Katarzyna  
               Gilek, Dominika Kolber 

 

Dzień Papieski - obchodzony jest 16 października od 2001 roku, 
ustanowiony jako hołd papieŜowi Janowi Pawłowi II. Właśnie  
16 października 1978 roku Karol Wojtyła został wybrany na papieŜa. 
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 Karol Wojtyła urodził się 18 maja 1920 roku w Wadowicach, jako drugi 
syn Karola Wojtyły i Emilii z Kaczorowskich. Na chrzcie  
20 czerwca 1920 roku nadano mu imiona Karol Józef. Ród Wojtyła 
pochodzi z Czańca koło Kęt i Lipnika (obecnie będącego dzielnicą 
Bielska-Białej), a ród Kaczorowskich z Michałowa k. Szczebrzeszyna. 
Rodzina Ŝyła skromnie, utrzymywana praktycznie w całości jedynie 
z pensji ojca, który był urzędnikiem w Powiatowej Komendzie 
Uzupełnień, w stopniu porucznika. Matka zarabiała dorywczo, jako 
szwaczka. Karol Wojtyła miał jeszcze starszego o 14 lat brata, Edmunda, 
który po ukończeniu wadowickiego gimnazjum, studiował medycynę  
w Krakowie. 

Matka zmarła w wieku lat 45, 13 kwietnia 1929 roku, o czym Karol 
dowiedział się od sąsiadki po swoim powrocie ze szkoły. Dzień po 
pogrzebie męŜczyźni z rodziny (dwoje braci i ojciec) udali się na 
pielgrzymkę do Sanktuarium maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej. Trzy 
lata po śmierci matki zmarł, w wieku 26 lat, Edmund zaraŜony w bielskim 
szpitalu szkarlatyną. Ojciec zmarł po długiej chorobie 18 lutego 1941 
roku w Krakowie, dokąd się przeprowadzili po podjęciu studiów przez 
Karola. Był pierwszym i jedynym Polakiem sprawującym urząd głowy 
kościoła katolickiego w stolicy piotrowej, w Watykanie. Wcześniej był 
arcybiskupem krakowskim, kardynałem. Na papieŜa wybrano go na 

konklawe 16 października 1978 roku, po nagłej 
śmierci jego poprzednika Jana Pawła I. Poza stanem 
duchownym był poetą, politologiem, a takŜe aktorem, 
dramaturgiem i pedagogiem. Jako filozof był 
fenomenologiem, przedstawicielem personalizmu 
chrześcijańskiego. 

BYŁEŚ – JESTEŚ - BĘDZIESZ 

Telefonistka – cesarzowa 

Niedługo po tym, jak Jan Paweł II został papieŜem, zatroskany o zdrowie 
przyjaciela, biskupa Andrzeja Deskura, osobiście zatelefonował do 
szwajcarskiej kliniki, w której leczył się Deskur. Gdy telefonistka  
w szpitalu w Zurychu usłyszała w słuchawce: "Jestem papieŜem, 
dzwonię z Watykanu", odpowiedziała: 
- Taaak? A ja jestem cesarzową Chin! 
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"Jak si ę czuje piesek?"  
Jeden z watykańskich prałatów chciał się nauczyć polskiego, więc 
sprowadził sobie nasz elementarz. Nauka była jednak tak pospieszna, Ŝe 
kiedy chciał się nową umiejętnością pochwalić przed Ojcem Świętym, 
coś mu się pomyliło i zamiast: "Jak się czuje PapieŜ", rzekł: "Jak się 
czuje piesek?". PapieŜ spojrzał na niego zdumiony, po czym odpalił: 
"Hau, hau". 

Z papie Ŝem na wagary  
Podczas powitania w Monachium PapieŜ spytał licznie obecne dzieci: 
"Dano wam dziś wolne w szkole?". "Tak" - wrzasnęła z radością 
dzieciarnia. "To znaczy - skomentował Jan Paweł II - Ŝe papieŜ powinien 
częściej tu przyjeŜdŜać". 

"Witaj, ty leniu!"  
W Elblągu wierni często przerywali PapieŜowi okrzykami. "Ktoś się 
kiedyś pomylił i zamiast wołać niech Ŝyje papieŜ, zaczął wołać: niech Ŝyje 
łupieŜ. Ja was do tego nie zachęcam." A kiedy krzyczano do niego "Witaj 
w Licheniu", stwierdził: "Myślałem, Ŝe mówicie: witaj ty leniu!". 

"40 procent"  
Karol Wojtyła lubił Ŝartować takŜe z dziennikarzami. "Ilu polskich 
kardynałów jeździ na nartach?" - zapytali go kiedyś zagraniczni 
dziennikarze, którzy wiedzieli juŜ o jego sportowej pasji. "40 procent" 
odpowiedział powaŜnie kardynał Wojtyła. "Ale przecieŜ w Polsce jest 
tylko dwóch kardynałów" - dziwili się dziennikarze. "Ale kardynał 
Wyszyński stanowi 60 procent" - odpowiedział.  

(Angelika Foryś kl. 6a) 

 

 

Dzień Nauczyciela  
 

Właściwie i poprawnie - Dzień Edukacji Narodowej. Święto 
wszystkich pracowników oświaty obchodzone w dniu 14 
października. 
 

Na mocy artykułu 74 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku, zwanej 
Kartą Nauczyciela, rocznica utworzenia Komisji Edukacji 
Narodowej (14 października) została uznana za oficjalne święto 
wszystkich pracowników oświaty. 
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Dokładne brzmienie artykułu: 
Art. 74. W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 
14 października kaŜdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji 
Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich 
pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych. 
 

Dzień Nauczyciela na świecie 
Dzień Nauczyciela obchodzony jest w większości krajów na 
świecie w róŜnych dniach (np. w Argentynie 11 września, w Brazylii 
15 października, w Chinach 10 września) związanych, podobnie 
jak w Polsce, z lokalnymi wydarzeniami. World Teacher's Day 
(Światowy Dzień Nauczyciela) pod patronatem UNESCO 
obchodzony jest od 1994 roku w dniu 5 października. 
 

Komisja Edukacji Narodowej  
Pierwsze na świecie ministerstwo oświaty powstałe na mocy 
uchwały Sejmu z dnia 14 października 1773 roku. Pełna, pierwotna 
nazwa komisji brzmiała: "Komisja nad Edukacją Młodzi 
Szlacheckiej Dozór Mająca". Inicjatorem jej powstania był ksiądz 
Hugo Kołłątaj. KEN powstała po rozwiązaniu w 1773 roku zakonu 
jezuitów, który do tej pory sprawował piecze nad edukacją  
w Rzeczypospolitej. W pierwszych latach działania komisja 
opracowała i wprowadziła trójstopniowy model edukacji. Stopień 
pierwszy - szkoły parafialne (dla niŜszych stanów - chłopów  
i mieszczan), stopień drugi - przeznaczone dla rodzin szlacheckich 
szkoły powiatowe i stopień trzeci, najwyŜszy, dla najbardziej 
uzdolnionych - uniwersytety (w tych czasach istniały dwa:  
w Krakowie i Wilnie). 
Do głównych reform systemu oświaty, obok wprowadzenia 
trzystopniowego podziału, zaliczyć naleŜy: opracowanie nowych 
systemów nauczania, wprowadzenie podręczników w języku 
polskim, wprowadzenie polskiej terminologii naukowej, reformę 
Akademii Wileńskiej i Krakowskiej, utworzenie seminariów dla 
nauczycieli, wprowadzenie w szkołach wychowania fizycznego, 
utworzenie 'Towarzystwa do Ksiąg Elementarnych' (instytucja 
opracowująca podręczniki i programy nauczania), dopuszczenie 
dziewcząt do edukacji na równych prawach z chłopcami. 
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"Wykształcenie to dobro, którego nic nie jest w stanie nas 

pozbawić".  
Niech Wam nie zbraknie nigdy zdrowia, niech szkoła  

w dom się wspólny zmienia! Praca wychowawcy to praca 
niełatwa 

bo często leniwa i krnąbrna jest dziatwa.  
Kocha ona figle i chętnie się czubi, lecz stroni od ksiąŜki, 

uczyć się nie lubi.  
Trzeba duŜo zdrowia, duŜo czasu stracić, aby umysł ucznia 
rozwinąć, wzbogacić, który gdy dorośnie, dopiero zrozumie, 

jak jest w Ŝyciu cięŜko, gdy się mało umie. 
W podziękowaniu, za trudną prace i wskazanie właściwej 
drogi Ŝyczymy duŜo wytrwałości, sukcesów zawodowych 

jak równieŜ uśmiechu kaŜdego dnia... 
 Wszystkiego dobrego w Dniu Nauczyciela Ŝyczy Redakcja 

  
 12 października tj. piątek w naszej szkole miała miejsce wyjątkowa 
uroczystość - PASOWANIE PIERWSZAKÓW NA UCZNIÓW 
SZKOŁY.  
Klasa I liczy 28 wspaniałych dzieci. Wychowawczynią tej licznej 
gromadki jest pani mgr Basia Łozińska. Zarówno pierwszacy jak 
ich pani bardzo przeŜywali ten dzień i długo sie do niego 
przygotowywali. 
    KaŜdemu dziecku na pewno na zawsze pozostaną w pamięci 
słowa pana dyrektora: "Pasuj ę Cię na ucznia ".  To niewątpliwie 
wielkie przeŜycie! 
    W tym dniu obchodziliśmy równieŜ Święto Edukacji Narodowej. 
Pan dyrektor złoŜył Ŝyczenia wszystkim, których Ŝycie w duŜym 
stopniu związane jest ze szkołą: uczniom, nauczycielom i innym 
pracownikom szkoły.      
     
    Podziękowania: 
Wszyscy nauczyciele dziękują uczniom za kwiaty, za pamięć i miłe 
Ŝyczenia!  
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SS          PP          OO        RR        TT  
  

F 1 – “Sezon Kontrowersji” 
 
BieŜący sezon w Formule 1 jest wyjątkowo 
burzliwy. Kontrowersje nie kończą się na 
grzywnie dla McLarena oraz pobłaŜliwości, 
jaką cieszy się Hamilton u FIA. W przyszłym 
tygodniu federacja rozpatrzy protest Toro 
Rosso, którego kierowca, Vitantonio Liuzzi, 

stracił w Japonii punkt w wyniku kary.  Dzięki temu na ósme miejsce 
awansował zawodnik Spykera, Adrian Sutil. Dwa najsłabsze zespoły F1 
powalczą o ten punkt na sali sądowej. Stawką jest dziewiąta pozycja 
pozycja w rankingu konstruktorów i kilka milionów dolarów premii. 

   
 
Na początek z Belgią oraz Danią zagrają nasi 
siatkarze w turnieju prekwalifikacyjnym  
w ramach kwalifikacji do igrzysk olimpijskich 
w Pekinie. W dniach 28.11-02.12 na Węgrzech 
w pierwszym z trzech turniejów zmierzy się 
sześć druŜyn: Finlandia, Estonia, Węgry, 
Belgia, Dania oraz Polska. Zespoły te zostaną 
podzielone na dwie grupy po trzy druŜyny. 
Najlepsze druŜyny preeliminacji dołączą do 
Serbii (trzecie miejsce w ME 2007) i Turcji 

(gospodarz turnieju kwalifikacyjnego). Stawkę uczestników uzupełnią te 
europejskie druŜyny (Rosja, Bułgaria, Hiszpania), które nie wywalczą 
olimpijskiej kwalifikacji z Pucharu Świata w Japonii oraz ewentualnie 
zespoły z drugich miejsc z preeliminacji. W igrzyskach w Pekinie zagra 
tylko zwycięzca turnieju w Izmirze. 
 
Naszym siatkarzom Ŝyczymy powodzenia. Do boju chłopaki!!! 
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Październikowa SONDA 
 

Jakiej muzyki słuchacie? 
 

Pod koniec września przeprowadziliśmy w szkole ankietę. Chcieliśmy się 
dowiedzieć, jakiej muzyki słuchacie.  
Na 83 głosy około 1/3 osób wskazało na pop. DuŜą popularnością 
cieszyło się teŜ techno. 
 W szkole podstawowej dziewczyny najczęściej wskazywały właśnie na 
pop, chłopcy preferowali techno, a z rocku i reggae po prostu się śmiali.  
W gimnazjum większość chłopaków preferuje reggae i rock, a 
dziewczyny przede wszystkim  pop. PoniŜej prezentujemy wyniki 
październikowej sondy. 

 

Czym więc jest POP? 
 

W wielkim skrócie, to po prostu muzyka POPularna, często uwaŜana 
za kaŜdy rodzaj muzyki rozrywkowej, mimo iŜ na naprawdę oznacza 
„mi ękki” odłamek rocka.  
POP charakteryzuje się prostotą i melodyjnością, szybko „wpada w 
ucho”.  
Niektórzy uwaŜają, Ŝe muzykę popową tworzą ludzie, którzy kierują się 
jedynie gustami publiczności, nie przekazując Ŝadnych głębszych 
wartości, którym zaleŜy tylko na popularności. MoŜna, więc stwierdzić, 
Ŝe pop to po prostu brzmienia, które są aktualnie modne. 
Na świecie istnieje wiele odmian popu, kaŜda charakteryzuje się czymś 
innym. MoŜna nawet wyróŜnić pop japoński (j- pop), pop chiński (c-pop) 
i pop koreański (k-pop)! 

Pop 27 głosów 
Techno 18 głosów 

Hip-hop 12 głosów 
Rock 11 głosów 
Rap 9 głosów 
Reggae 6 głosów 

Razem: 83 głosy 
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To, Ŝe POP jest tworzony głównie dla przyjemności nie oznacza, Ŝe 
cechuje się amatorstwem. Wręcz przeciwnie. Do produkcji tej muzyki 
zatrudnionych jest sztab najbardziej doświadczonych profesjonalistów.  
Z biegiem lat wykształciło się wiele typowych dla popu określeń, na 
przykład boysband, girlsband, power play oraz (na co warto zwrócić 
uwagę!) przebój i idol. 
 

A.K. 
K.G. 

Ignacy Jan Paderewski 
 

Ignacy Jan Paderewski (1860-1941) jest jedną  
z najwybitniejszych i najwaŜniejszych postaci  
w historii Polski. Wielotorowa działalność 
Paderewskiego jako kompozytora i pianisty,  
a zarazem polityka, wielkiego męŜa stanu czy 
wreszcie hojnego filantropa - wyróŜniała go 
spośród grona największych osobowości świata 
kultury  
i polityki pierwszej połowy ubiegłego wieku nie 
tylko w Polsce, ale i na świecie. 
 
Paderewski zyskał sławę jednego  
z największych pianistów, a jego kariera 
wirtuoza trwała ponad 50 lat. Był artystą 

najlepiej opłacanym, poŜądanym przez tłumy słuchaczy najsłynniejszych 
sal koncertowych, jego recitale zaszczycały swą obecnością koronowane 
głowy Europy. Mapa podróŜy koncertowych Paderewskiego obejmowała 
kraje całej Europy, obydwu Ameryk i Południowej Afryki, a takŜe 
Australię, Nową Zelandię i Tasmanię. 
 
Artysta z pasją oddawał się nie tylko wykonywaniu, ale i komponowaniu 
muzyki. Jego utwory utrzymane są w stylistyce neoromantycznej, często 
przybierają formy klasyczne, pojawiają się w nich takŜe formy taneczne, 
takie jak mazury, kujawiaki czy krakowiaki. 
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Najsłynniejsze zespoły orkiestrowe włączały do swego repertuaru utwory 
Paderewskiego takie jak opera MANRU, SYMFONIA "POLONIA", FANTAZJA 
POLSKA na fortepian i orkiestrę. O kunszcie kompozytorskim 
Paderewskiego świadczą teŜ jego sonaty - skrzypcowa i fortepianowa,  
3 cykle wariacji, pieśni do tekstów polskich (op. 7, 18) i francuskich 
(op. 22). Spośród drobnych miniatur fortepianowych Paderewskiego 
rekordy popularności do dziś bije MENUET G-DUR op. 14 nr 1 w stylu 
Mozarta, MELODIA z op. 8 oraz NOCTURN z op. 16. 
 
Towarzyszący popularności sukces finansowy Paderewski wykorzystał w 
działalności publicznej. Majątkiem dzielił się hojnie, zarówno z rodakami, 
jak i obywatelami wielu innych krajów. Zasilał fundusze i fundacje, z 
jego udziałem finansowym powstawały sale koncertowe i pomniki, m.in. 
monumenty Debussy'ego i E. Colonne'a w ParyŜu, pomnik Liszta  
w Weimarze, Beethovena w Bonn, Chopina w śelazowej Woli, 
Kościuszki w Chicago, Łuk Waszyngtona... 
 
Wiele krajów obdarowało Paderewskiego najwyŜszymi zaszczytami  
w uznaniu zasług artystycznych, patriotycznych, ale teŜ ze względu na 
hojność artysty dla weteranów wojennych, środowisk twórczych  
i intelektualnych. Artysta otrzymał m.in. Order Imperium Brytyjskiego, 
francuską Legię Honorową, odznaczenia Belgii, Hiszpanii, Włoch, 
Rumunii, Saksonii, Lombardii, czy wreszcie Polski: Wielką Wstęgę 
Orderu Orła Białego, Order Polonia Restituta i pośmiertnie Virtuti 
Militari. 
 
Dla Polski - nieobecnej przez 123 lata (1795-1918) na politycznych 
mapach Europy - zasłuŜył się Paderewski równieŜ jako polityk. Wielki 
mąŜ stanu, przyjaciel wybitnych artystów, pisarzy, polityków skierował 
wszystkie swe działania na rzecz przywrócenia niepodległości ojczyzny. 
Po I wojnie światowej stanął na czele rządu, a jego gabinet konsekwentnie 
realizował program obrony granic i zgodnej współpracy z sąsiadującymi 
 z Polską krajami. 
 
Ostatnie lata swego długiego Ŝycia poświęcił Paderewski głównie pracy 
charytatywnej. 
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Ta ZABÓJCZA MATEMATYKA 
 
Dziś kalkulatory są wszędzie, na przykład w zegarkach czy 
długopisach. O zgrozo, pewnie niedługo będziesz mógł sobie 
sprawić kalkulator o smaku truskawkowym włączany językiem. 
Problem w tym, Ŝe te potworne maszyny oduczyły nas myślenia. 
Spróbuj zadać paru osobom pytanie: „Jeśli masz sześć 
kalkulatorów, a ktoś podwędzi ci dwa, ile kalkulatorów ci 
zostanie?”. Z góry moŜna załoŜyć, Ŝe większość odpowie: „Och, nie 
wiem...Zaraz, gdzie jest mój kalkulator?”. Kalkulatory, bowiem nie 
potrafią wszystkiego a czasami są kompletnie bez sensu. 

Tort, piła i kalkulator 
Wyobraź sobie, Ŝe są twoje 
urodziny i właśnie masz 
podzielić tort na siebie  
i sześciorga gości. Dobrze by 
było wiedzieć jak podzielić 
ten przysmak sprawiedliwie 
na równe części, prawda? 
Nie unikniesz matematyki, 
gdyŜ dzielisz tort pomiędzy 
siedem osób (nie odmawiaj 

sobie!). Jeden z twoich przyjaciół okaŜe się oczywiście tępą piłą, 
która wyciągnie kalkulator i podzieli 1 przez 7. A potem oświadczy, 
Ŝe kaŜdy powinien otrzymać 0,142857143 tortu. Aby tak pokroić 
tort, musiałbyś chyba zdobyć dyplom  
z mechaniki precyzyjnej! 
Jest wyjście z tej trudnej sytuacji. Po pierwsze – naleŜy zamknąć 
tępą piłę w spiŜarni. Niech popatrzy sobie i powącha zapachy przez 
dziurkę od klucza ! Twój nastrój od razu się poprawia, gdyŜ teraz 
moŜesz dzielić tort na SZEŚĆ części, co oznacza większe porcje. Co 
prawda kalkulator pokazałby ci, Ŝe 1 podzielone przez sześć wynosi 
ni mniej, ni więcej tylko 0,1666666, co znowu popsułoby ci humor. 
O wiele sensowniejszym sposobem rozwiązania problemu jest 
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zrozumienie, Ŝe jeśli tort podzieli się sprawiedliwie na sześć osób, 
kaŜda dostanie jedną szóstą tego tortu (MoŜna ją ładnie zapisać 
jako 1/6). Dalej wystarczy juŜ tylko ustalić jak ma wyglądać owa 
jedna szósta, po czym pokroić tort na równe kawałki – i proszę, 
kaŜdy dostanie sprawiedliwie szóstą część! Czysta magia, prawda? 
Bez koszmarnego liczenia w pamięci lub na kalkulatorze moŜesz 
sobie spokojnie zjeść swoją 0,166666 część tortu. I kto mówił, Ŝe 
nie jesteś zdolny?  

 
Pięć rzeczy, które moŜna zrobić z zepsutym kalkulatorem. 
 

1. Owinąć go w srebrny papier i udawać, Ŝe to tabliczka 
czekolady. 

2. Wypruć z niego wnętrzności i uŜywać obudowy jako formy do 
drobnych kostek lodu. 

3. Przypiąć go sobie do piersi i udawać androida. 
4. Przyczepić do niego antenę i udawać, Ŝe masz telefon 

komórkowy. 
5. Wynająć go mrówkom na rezydencję. 
 

Kącik informatyczny 
Second Life 
Second Life to trójwymiarowy, wirtualny świat, wymyślany i tworzony 
przez rezydentów. Od czasu otwarcia w 2003 roku, rozwija się bardzo 
dynamicznie. Obecnie zamieszkuje go około 7 milionów osób. 
Wchodząc do świata Second Life moŜesz przemierzać rozległy cyfrowy 
kontynent, poznawać nowych ludzi zdobywać ciekawe doświadczenia. 
A kiedy juŜ trochę pozwiedzasz, rozejrzyj się za kawałkiem ziemi, gdzie 
będziesz mógł zbudować swój dom lub załoŜyć własny biznes. 
 

Będąc częścią internetowej społeczności często odnoszę wraŜenie, Ŝe 
występujemy na deskach jakiegoś teatru, skrywamy swoje prawdziwe „ja” 
pod maską, tonami charakteryzacji, kostiumem i zgrabnymi wyuczonymi  
kwestiami, które mają na celu zachwycić odbiorcę i polepszyć nasze 
mniemanie o sobie. Odbiorca widzi tylko to, co chcemy, aby zobaczył. 
Czasem odkryjemy rąbek tajemnicy, niestaranny makijaŜ sprawi, iŜ ktoś 
dostrzeŜe nasze prawdziwe rysy, generalnie jednak chodzi o to, Ŝe w 
sieci większość ludzi bywa przede wszystkim dlatego, Ŝe daje im ona 
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komfort stworzenia własnego idealnego wizerunku. 
 

Technika jednak poszła dalej, dziś nie tylko kreujemy w wyobraźni 
odbiorcy obraz swojej osoby, dziś moŜemy zrobić więcej - 
zmaterializować ten obraz, w sposób fizyczny przechadzać się po 
niezmierzonych wirtualnych krainach, spotykać tam ludzi i wchodzić z 
nimi w interakcje, dotykać ich, obserwować mimikę ich twarzy, tańczyć, 
bawić się, rozmawiać. 
 

Zapewnia nam to „Second life”. Drugie Ŝycie. Nieprzypadkowo zresztą w 
ten sposób nazwana gra powoli, acz konsekwentnie zdobywa kolejne 
rzesze wielbicieli. I wszystkich przyciąga jedno – moŜliwość bycia kimś 
innym, lepszym, wykreowania nowego Ŝycia, pozbawionego problemów, 
idyllicznego wręcz 
 

Gdy przechadzamy się ulicami, choćby Wirtualnego Krakowa, rzadko 
trafiamy na osoby odstręczające nas swoją aparycją. Widzimy chodzące 
piękności, w wyzywających strojach, o kształtach modelek, idealnej 
cerze. Przystojnych męŜczyzn, z masą mięśniową ponad normę. Nie 
dostrzeŜemy tam zwykłych, ułomnych ludzi, zobaczymy tylko, jacy ci 
ludzie chcieliby w rzeczywistości być. 
 

Nie ma znaczenia, ile ma się lat, ale nie ujrzymy na ulicach dzieci, ani nie 
zobaczymy ludzi w podeszłym wieku. W Second Life niepodzielnie 
króluje młodość. Tutaj nikt nie mówi o tym, czym się zajmuje w 
rzeczywistości, czy pracuje na kasie w supermarkecie 12 godzin 
dziennie, czy sprząta biurowce, a moŜe siedzi w domu z gromadką dzieci 
24h na dobę. Ludzie szukają odskoczni od codzienności, ale nie 
wychodzą w tym celu z realnymi znajomymi, ale z kimś teoretycznie 
obcym, odległym. Znikają wszelkie bariery i zasady moralne, moŜna 
sobie nareszcie pozwolić na więcej, bez zagroŜenia, Ŝe komuś się to nie 
spodoba, bez lęku, Ŝe ktoś nas oceni negatywnie. 
 

Second Life tak naprawdę to coś o wiele bardziej niebezpiecznego, a z 
drugiej strony genialnego, niŜ popularna gra The Sims. Nie prowadzisz 
rozmów z samym sobą, rozmawiasz z kimś, kto siedzi gdzieś po drugiej 
stronie monitora, widzisz go, widzisz to, co chciałby zobaczyć kaŜdy na 
Twoim miejscu. 
 

Tylko, czy zachowujemy w Second Life znamiona swojego 
człowieczeństwa, co więcej, czy fakt, iŜ spędzamy w wirtualnym świecie, 
w tym drugim Ŝyciu coraz więcej czasu nie niesie za sobą zagroŜenia? 
Jesteśmy pełni kompleksów, które na chwilę znikają, gdy logujemy się do 
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Second Life, zarabiamy „lindeny”, karmiąc własny materializm, oddajemy 
się zabawie i rozmowom, przekraczamy granice, które w realnym Ŝyciu 
ciągle są nienaruszone. Aczkolwiek, jeśli przekraczamy te granice 
wirtualnie, to czy one naprawdę nadal istnieją? Co nas mobilizuje do 
tego, by stworzyć sobie takie drugie Ŝycie juŜ wiemy, ale czy nie 
zapomnieliśmy o niebezpieczeństwie tego, iŜ „drugie Ŝycie” moŜe nagle 
stać się Ŝyciem pierwszym? 
 

Second Life podobno uzaleŜnia. Tego nie wiem. Mnie to „idealne Ŝycie” 
znudziło po tygodniu. 

CIEKAWOSTKI 
 

� Człowiek w ciągu całego swojego Ŝycia spoŜywa 30 000 kg 
pokarmów. Tyle waŜy mniej więcej 6 słoni.  

� NajcięŜszą świnią świata był amerykański wieprz Big Bill - 
krzyŜówka świni polskiej z chińską. WaŜył 1157 kilogramów.  

� Pokazanie języka gościowi jest w Tybecie oznaką dobrego 
wychowania.  

� W mieście Helena (Montana, USA) nie wolno kobiecie tańczyć 
na stole, jeśli jej suknia waŜy mniej niŜ 3,5436 kilograma. 

�  Pewna mieszkanka Suwalszczyzny urodziła 20 dzieci - 
ostatnie z nich gdy miała zaledwie 43 lata, było to w 1995 
roku. 

�  Cesarz niemiecki Henryk VI (1165 - 1197) wsysyłał na front 
wysmarowane miodem i oblepione kaczymi piórami zakonnice 
na koniach. Zagrzewały one Ŝołnierzy do walk.  

� W Paragwaju pojedynki są dozwolone, jeśli rywale są 
zarejestrowanymi dawcami krwi.  

� Przeciętna kobieta myśli 10 razy dziennie o swojej fryzurze i 
15 razy o pomalowaniu ust.  

� W Tajlandii więcej osób ginie od uderzenia w głowę orzechem 
kokosowym niŜ w skutek ukąszenia węŜa  

� Gdy Katarzyna Wielka dostała łupieŜu skazała swojego 
fryzjera na trzy lata więzienia w metalowej klatce.  

� Gdy krokodylowi wypadnie ząb na jego miejsce wyrasta nowy.  
� W 1992 roku skazano w chińskim mieście Xiantao 

nauczyciela, który kazał spornym uczniom jeść za karę krowie 
łajno.  
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(oprac. A.Pióro) 

 
Rozmawiają dwie dziewczyny: 
-Wczoraj jakiś chłopak chciał 
mnie w parku pocałować. 
WyobraŜasz sobie, jak biegłam! 
-I co? Dogoniłaś go? 

 
 
 
 
-Czy moŜe mi pani uszyć suknie w 
kolorze kawy z mlekiem? 
-pyta elegantka. 
-Z cukrem czy bez?- uściśla krawcowa 
 
Niewidomy jeŜ biegnie przez  
pustynię. Nagle wpada na 
wielkiego kaktusa i woła: 
-Mamo, to ty??! 
 
 
Mama zwraca się do Stasia: 
-Jak moŜesz mówić z pełną buzią? 
-Wiem, to trudne - odpowiada Stasio. 
- Dlatego codziennie trenuję! 
 
-Taniec mam we krwi - mówi dziewczyna.  
- Dziwne, ze jeszcze ci nie doszedł do nóg! - mruczy partner.  

  
Nauczycielka pyta dzieci, jakie  
zwierzęta mają w domu. Uczniowie 
kolejno odpowiadają:  
- Ja mam psa… 
- Ja mam kota… 
- U nas są rybki w akwarium…  

Kanar w autobusie: 
-Czy pani płaciła za tego psa? 
-Nie, dostałam go w 
prezencie 
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Zgłasza się Jaś:  

 

Jules Verne – „Tajemnicza wyspa” 
 

Tajemnicza wyspa to opowieść o pięciu rozbitkach, 
którzy po niefortunnej ucieczce balonem znaleźli 
schronienie na małej bezludnej wyspie. W dalszej 
części ksiąŜki przeczytacie o ich niesamowitych 
przygodach, o tym jak przeŜyli na wyspie posiadając 
tylko kilka zapałek i o tym, co się z nimi dalej działo. 
MoŜe się wam to wydawać nudne, ale NIGDY nie 
dajcie się zwieść pozorom. To wspaniała ksiąŜka i na 
pewno kiedyś do niej powrócę. 

 Naprawdę POLECAM!!! 
 
Mark Twain –  „Przygody Tomka Sawyera” 
 

śycie młodego niegrzecznego chłopca zmieniło się pod 
wpływem serii  
dziwnych, niezrozumiałych wypadków. Podobno w 
okolicy zakopano skarb. Tomek i jego kolega 
postanawiają zacząć poszukiwania.  
W międzyczasie chłopak znajduje swoją pierwszą 
miłość. Więcej dowiecie się, kiedy przeczytacie tę 
ksiąŜkę. Otworzy się wtedy przed Wami świat podobny 
o tego, w którym my teraz Ŝyjemy. Warto zastanowić 
się, co moŜna zrobić aby Ŝyło się nam na nim  lepiej. 

 

Jules Verne – „Pi ętnastoletni kapitan” 
 
W tej ksiąŜce przeczytacie o strasznej katastrofie statku 
oraz przeprawie przez Afrykę. Bohaterowie mają wiele 
wspaniałych przygód i wraŜeń. Po śmierci kapitana 
statku jego funkcję przejmuje jedenastoletni młodzieniec 
(wcześniej chłopiec okrętowy). Statkiem kieruje nieliczna 
załoga, a wśród niej zdrajca, przez którego stanie się 
wiele niemiłych rzeczy. Zachęcam do czytania tej i 
innych ksiąŜek Juliusza Verne’a i Marka Twaina 
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poniewaŜ to znakomici pisarze.  

(Aga Pytel kl. 6a) 

 
 

KRZY śÓWKA NR.2 

 

1.          

2.          

3.          

4.          

5.          

          

6.          

7.          

8.          

9.          

10.          

11.          

12.          

13.          

 
Pytania do krzyŜówki : 
 

1. MąŜ babci. 
2. Piosenka: mniej niŜ… 
3. Kulkowe lub na naboje. 
4. Znak zodiaku od 23 listopada do 21 grudnia. 
5. … na biegunach. 
6. Najlepszy przyjaciel człowieka. 
7. Na deszcz. 
8. CD lub DVD. 
9. Do szycia. 
10. Jedna z części komputera.   

Kupon KrzyŜówki nr.2 

 
Imię, Nazwisko i klasa 

 
……………………………… 

Hasło 
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11. W zimie wiszą z dachu. 
12. Jeździ się na nich w zimie z górki na pazurki. 
13. … narciarskie. 

  


