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Aktualności szkolne 

Stałe elementy gazetki :) 
- sport,  

- ciekawostki, 

- Dodatek specjalny – Jan Paweł II 

 I wiele wieeele innych!!! 
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NagrodaNagrodaNagrodaNagroda    

Dnia 14 kwietnia odbyło się losowanie kuponów krzyŜówki nr. 6 
z numeru 51. Nagrodę wygrała Agnieszka pytel z klasy VI a 
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.  
 ( Po odbiór nagrody prosimy się zgłosić do pani Jadwigi Cibor) 

Nasza szkoła uczestniczy w Programie Edukacji 
Regionalno - Turystycznej !!! 

 

"Ka Ŝda mała ojczyzna i kaŜdy region mają swoją oryginalną historię, 
tradycję i duszę. Wiedza i świadomość pochodzenia z danej ziemi budzi 
w człowieku dumę i miłość do miejsca swych urodzin."  
Od 2007 roku realizowany jest w naszej szkole program edukacji 
regionalno - turystycznej dla klas I - III gimnazjum opracowany przez 
mgr Marzenę Michniewicz - Bąk i mgr Władysławę Malczyk. 

Program jest kontynuacją działań zaproponowanych na I etapie 
kształcenia zintegrowanego oraz działań w ramach ścieŜek edukacyjnych. 

Począwszy od II etapu wprowadza się ścieŜki edukacyjne, których 
realizację zapewniają wszyscy nauczyciele, włączając do programów 
przedmiotów odpowiednie treści danej ścieŜki /PP str. 11/. 

Zadania wyznaczane przez program edukacji regionalno - turystycznej są 
realizowane takŜe w czasie modułowych kilkugodzinnych zajęć kół  
i organizacji. 

Program pozwala uczniom na stopniowe budowanie własnego obrazu 
świata i siebie w nim oraz budowanie systemu pojęć wiedzy o otaczającej 
rzeczywistości. 

Zawarte w programie rozwiązania metodyczne wynikają z jednej strony  
z zadań i treści opracowywanych na zajęciach dydaktycznych w szkole,  
z drugiej strony propozycje rozwiązań organizacyjnych mogą być 
źródłem inspiracji do róŜnorodnych działań w środowisku ucznia. 

PrzybliŜenie uczniom gimnazjum znajomości własnego regionu  
w aspekcie róŜnorodności środowiska naturalnego wdraŜa ich w poŜądany 
społecznie system wartości.  
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Program uwzględnia stopniowe, planowe poznanie wiedzy o regionie 
zamieszkania ucznia rozpoczynając od miejscowości gdzie znajduje się 
szkoła, po granice województwa z wyróŜnieniem cech decydujących  
o odmienności środowiska geograficzno - przyrodniczego, historyczno - 
kulturowego oraz obejmuje prowadzenie badań w rejonie zamieszkania. 
Stawia teŜ uczniów w sytuacjach wymagających oceny rzeczy i zjawisk  
w róŜnych aspektach. Uczy rejestrowania obserwacji, zestawiania 
wyników, prowadzenia ich analizy, wnioskowania i planowania zmian. 

Zawiera uszczegółowione zagadnienia programowe w zakresie treści, 
rodzaju działań, kształtowanych postaw, przekonań i umiejętności, jakie 
powinien opanować uczeń. 

Realizacja treści programowych wymaga odmiennej od klasowo - 
lekcyjnej organizacji zajęć. Określają ją proponowane tu metody i formy 
pracy umoŜliwiające nabycie potrzebnych doświadczeń i nawyków oraz 
przyswojenie przez uczniów technik badawczych.  

W takich warunkach nauczyciel i uczniowie będą kształtować postawę 
dialogu i przyczyniać się do tworzenie klimatu zaufania i radości ze 
wspólnego przebywania.  

WYCIECZKI  

Wycieczka szlakiem Jana Pawła II 
Warsztaty w Izbie Regionalnej w Andrychowie 

PROJEKTY  

Szlakiem Jana Pawła II - Wielkiego Polaka 
Historia drogi krzy Ŝowej 

PRZEWODNIK 

opracowany przez uczennice kl.VIb: 
Patrycję Gondko, Monikę Rokowską, Justynę Homel i Agnieszkę 

Płonka 

Mój Zagórnik  

LEGENDY  

Legenda o zbójniczce 
Legenda o Kobylej Głowie 
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Spotkania z ciekawymi ludźmi 
  

W związku z realizacją powyŜszego programu oraz zbliŜającym 
się duŜymi krokami Tygodniem ekologicznym, ten numer gazetki 
redakcja postanowiła w większości poświęcić przedstawieniu tekstów  
o tematyce regionalnej, które napisali nasi absolwenci i obecni uczniowie 
szkoły. 

Są w naszej szkole utalentowani uczniowie, którzy potrafią pisać 
piękne wiersze. Przypominamy teksty z tamtego roku szkolnego 2006 / 
2007, z pierwszej edycji konkursu literackiego Piękno naszej 
miejscowości wyraŜone w poezji… 

W tym miesiącu odbyła się druga edycja konkursu pod hasłem -  
Moja mała ojczyzna – Zagórnik… Lista laureatów zostanie ogłoszona 
podczas TYGODNIA EKOLOGICZNEGO. Wybrane wiersze będziecie 
mogli przeczytać dalszej części numeru Spoko. 

oprac. mgr M. Michniewicz - Bąk 
 

 
Joanna Ejzyk kl. V 

ZAGÓRNIK 

Zagórnik to piękna 
I mała miejscowość. 

Kiedy słońce wschodzi, 
Pierwsze jego 

Płomyki padają 
Na łąki i lasy, 

Które nas otaczają 
Drogi jak pajęcza sieć 
Widzicie z lotu ptaka 

Przecinają okoliczne pola 
Rzeka jak wstęga 

Wplata się w krajobraz 
Tworząc wspaniałe kaskady. 

 

Taki jest Zagórnik 
Nasza piękna wioska. 

 
Magda Kopytko kl. V 

 
ZAGÓRNIK 

 
Miejscowość za górami 

Zachwyca urokami 
Są tu góry i lasy 

MoŜna przyjechać na wczasy. 
Jest piękny krajobraz i rzeka 

Wiele atrakcji tu czeka 
Mamy tu wesołych mieszkańców 
Zapraszamy do zabaw i tańców 

Pośrodku stoi nasz piękny kościół 
Zapraszamy Cię miły gościu! 

Jest tu teŜ nasza szkoła 
Której dzwonek dzieci woła. 
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Katarzyna Smaza kl. V 

ZAGÓRNIK 

To miejscowość podgórska 
Zachwyci Cię krajobrazem, 

Tak Ŝe nabierzesz chęci, 
By zwiedzić ją dokładnie 

Za jednym razem. 
Pójdziesz na spacer 

W lasy szerokie 
Zdecydowanym krokiem, 
By podziwiać Zagórnik 

Swym zaciekawionym okiem. 
Nie myśl, Ŝe raz tam będąc  

Nasycisz się atmosferą na zapas, 
Bo gościna i energia mieszkańców 

Nie jest w Zagórniku na pokaz! 
Dzięki temu, kiedy tylko zechcesz 

Będziesz mógł tam powrócić 
A kaŜdy wyjazd będzie Cię smucić. 

Zapamiętaj, więc drogi kolego, 
Jeśli chcesz mieć miłe wspomnienia 

To musisz tu przyjechać  
Bez wątpienia! 

Bo w tym miejscu szybko płynie 
czas,  

Sama wiem, bo mieszkam tam, 
Nie dlatego, Ŝe jestem w Zagórniku 

Pierwszy raz! 

 
Dawid Białoń kl.VI a 

 
TURYSTYKA ZAGÓRNIKA 

 
W Zagórniku, w mojej 

miejscowości 
O dziwo jest tu pełno gości. 
Wszyscy tutaj przyjeŜdŜają 

Krajobrazy podziwiają. 
Na polanie konie się pasą 

Oczywiście z najwyŜszą klasą. 
Na „Kamieńcu”, naszej rzece 

Na główeczkę sobie lecę. 
Zanurkuję raz i dwa! 

Wyjdę z wody cha! cha! cha! 
A gdy juŜ wrócę do domu 

Nie powiem o tym nikomu. 
śe byłem sam nad rzeką 
I skakałem nad nią lekko. 

 

Łukasz Naglik kl. III a 

Mieszkam w Zagórniku, pięknej wiosce, 
Gdzie kaŜdy moŜe być miłym gościem. 

KaŜdy kto tu zawita, 
Zagórnik go pięknym krajobrazem wita. 
W kaŜdym zakątku zielone łąki, pola, 

I bujne, mieszane lasy dookoła. 
A środkiem płynie bystra rzeka, 
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Co urokiem swym wszystkich urzeka. 

Legenda o płaczącej wierzbie 
 Dawno temu w małej wiosce, mieszkała sobie matka razem ze 
swoją piękną córeczką. Niedaleko tej wsi znajdowało się miasto,  
w którym panowała okrutna królowa, która nie miała dziecka. Pewnego 
razu, gdy wyszła na dwór, usłyszała głos dziecka, które się śmiało  
i bawiło się ze swoją mamą. Królowa zaczęła płakać i postanowiła 
odebrać matce dziecko. Wieczorem, gdy cały dom spał, wkradła się pod 
postacią wróŜki i ukradła dziewczynkę. Rankiem matka nie zastała 
dziecka w łóŜku. Przestraszona zaczęła krzyczeć. Po chwili wiedziała, kto 
mógł ukraść jej dziecko. Pobiegła do zamczyska królowej, ale ona nie 
oddała jej córki. Wyrzuciła ją z królestwa. Matka zaczęła płakać całymi 
dniami i nocami. Królowa chcąc ukryć podły postępek zamieniła ją w 
wierzbę. Od tej pory wierzbę zwano płaczącą, gdyŜ w nią została 
zamieniana matka dziewczynki.  
                                                                               Angelika Gwoździewicz         
 Gdzie w Zagórniku odnajdziecie taką wierzbę…? 
 

Ulica Źródlana w Zagórniku 
 Kiedyś, bardzo dawno temu prawie sto tysięcy lat temu było 
pewne miejsce, które nazywało się Zapagórek. O Zapagórku nikt nie 
słyszał. Wiedziały o nim tylko zwierzęta, które tam Ŝyły. Były to 
zwierzęta piękne, bajeczne. Wybrane zostały przez samego Pana Boga. 
To miejsce było tak cudowne, tak bajeczne, tak piękne i wspaniałe, Ŝe nie 
da się tego opisać. Woda źródlana była czysta i przejrzysta jak kryształ. 
To nieprawdopodobne co moŜe stworzyć natura! 
 śył jednak pewien podróŜnik, który odkrywał róŜne zakątki 
świata. Znalazł juŜ niejedną wieś i miasto. I niestety podróŜnik pewnego 
dnia znalazł Zapagórek. Do tego zakątka wkroczyła cywilizacja. Ludzie 
zniszczyli to piękno, które Bóg im dał. Wybudowali tam swoje domy 
wyzabijali zwierzęta dla pieniędzy. Zapagórek stał się teraz wsią. Nazwę 
tego miejsca zmieniono na Zagórni. A tylko dla upamiętnienia pięknych 
źródeł nazwano jedną z ulic Zagórnika ulicą Źródlaną. 
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                                                                                               Patrycja Foryś 

Legenda o Zagórniku 
 

  Dawno temu przed wiekami, kiedy jeszcze moja wieś nie miała 
nazwy, było w niej tylko kilka nędznych chałupek. ; przyjechał do niej, na 
pięknym rumaku znakomity rycerz. Jechał przez wysokie góry i małe 
pagórki. Kiedy dojechał do tych kilku chałupek, osadę te nazwał 
Zagórnikiem. Od tego czasu osada ta rozrastała się i bogaciła. Nie tak 
dawno temu były w niej tylko przysiółki. Teraz są ulice i osiedla. 
                                                                                        Krystyna Pomietło 

Na zakończenie literackich wspomnień  
o Zagórniku przypominamy wiersz sprzed kilku laty. 
Napisała go uczennica klasy 8b – Magdalena Goździewicz: 

Niezapomniana wieś 
Ta mała wioska, w niewielkiej kotlinie 
ciągle z czegoś słynie. 
KaŜdego dnia widzimy te same krajobrazy, 
które zmieniają w róŜnych porach 
swe obrazy. 
Zagórnik wtedy wygląda jak z bajki, 
bo Matka Natura nigdy o nim nie zapomina. 
Gdzie tylko zerkniesz wszędzie słońce świeci,  
a wtedy w sercu zachwyt wzrasta. 
To nasza wieś, pamiętajmy o tym, 
 Bo nigdzie nie znajdziesz takiej. 

 
Legendy udostępniła p. mgr Władysława Malczyk. 

Tekst zredagowała mgr Anna Hernas 

Szlakiem Jana Pawła II 
Dnia 6 grudnia 2007 roku pojechaliśmy na wycieczkę do 



 8 
Wadowic, której celem było zobaczenie miejsc związanych  
z Ŝyciem papieŜa Jana Pawła II. 

 
Zwiedzanie rozpoczęliśmy od Bazyliki Ofiarowania 

Najświętszej Marii Panny. Oczarowało nas bogactwo elementów 
zdobniczych takich jak: freski, rzeźby, malowidła. Po zapoznaniu się  
z historią bazyliki oglądaliśmy to, co najpiękniejsze i godne 
zapamiętania. Zobaczyliśmy chrzcielnicę, przy której 20 czerwca 1920 
roku został ochrzczony mały Karol Wojtyła.  

W jednej z naw bocznych oglądaliśmy relikwie świętych, 
między innymi Ojca Pio. Zobaczyliśmy teŜ kaplicę, w której znajduje 
się obraz Matki Boskiej Nieustającej Pomocy oraz drugą kaplicę 
poświęconą Ojcu Świętemu Janowi Pawłowi II - jest ona 
przygotowywana na czas, kiedy Jan Paweł II zostanie ogłoszony 
błogosławionym lub świętym. 

Następnym punktem naszej wycieczki był dom papieŜa. 
Zostało tam zgromadzone mnóstwo pamiątek związanych z jego 
całym Ŝyciem. Dzięki zgromadzonym tam meblom i innym 
przedmiotom, moŜemy sobie wyobrazić jak w młodości Ŝył Karol 
Wojtyła. Przez cały dom - muzeum rozciągają się plansze  
z fotografiami przedstawiającymi róŜne momenty z Ŝycia Karola. 
Naszą ciekawość wzbudziły świadectwa z róŜnych etapów kształcenia 
młodego Karola Wojtyły, a na nich tylko piątki i celujące.  

Po wyjściu z domu papieskiego zrobiliśmy jeszcze pamiątkowe 
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zdjęcie, zobaczyliśmy zegar na ścianie Bazyliki, który młody Karol teŜ 
widział z okna swojego domu a na nim napis,, czas ucieka wieczność 
czeka”. Zobaczyliśmy teŜ budynek, w którym mieści się Muzeum 
Miejskie.  

Następnie przeszliśmy pod budynek Urzędu Miasta (gdzie 
dawniej mieściła się szkoła powszechna), a później pod Liceum 
Ogólnokształcące im. Marcina Wadowity, gdzie dawniej mieściło się 
gimnazjum, do którego uczęszczał Karol Wojtyła. 

Widzieliśmy równieŜ budynek cukierni,(która dziś juŜ nie 
istnieje) gdzie młody Karol z kolegami chodzili na kremówki po 
maturze. 

 
Ostatnim punktem naszej wycieczki był budynek dawnego 

Towarzystwa Gimnastycznego ,,Sokół”, w którym obecnie znajduje się 
Miejski Dom Kultury. 

Niestety nasza wycieczka dobiegła końca, choć nie 
zwiedziliśmy jeszcze wszystkich miejsc związanych z Ŝyciem Ojca 
Świętego ale na pewno wybierzemy się jeszcze do Wadowic by 
kontynuować zwiedzanie. 

Klasa VI a 

Warsztaty w Izbie Regionalnej w Andrychowie 
W pewną środę - 27 lutego br.- damska część klasy I gimnazjum wraz  
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z panią Marzeną Michniewicz - Bąk wybrała się do Izby Regionalnej  
w Andrychowie. Miały się tam odbyć warsztaty pt.: „Chłopska szkoła 
biznesu”. 
Po dwóch pierwszych lekcjach pojechałyśmy autobusem do Andrychowa. 
Zrobiłyśmy sobie krótki spacer wokół stawku, zapoznając się z róŜnymi 
gatunkami ptaków mieszkających w parku. Pogoda nie była najlepsza, 
dlatego ucieszyłyśmy się, gdy w końcu doszłyśmy do Izby. Czekały tam 
na nas dwie panie, które od razu zaczęły na opowiadać o… lnie. Bo to 
właśnie tej roślinie miały być poświęcone warsztaty. Pokazały nam nawet 
kilka gałązek lnu, a kiedy odkryłyśmy, Ŝe siemię - nasiona tej rośliny - jest 
bardzo dobre, przez cały czas podjadałyśmy je. Przeszłyśmy 
przyspieszony kurs wyrabiania lnianego materiału. Dowiedziałyśmy się, 
jak siać len,  
 
wyrabiać z niego nici, tkać na krosnach i wybielać. KaŜdy mógł sobie 
wziąć troszkę przędzy, którą potem wplatałyśmy we włosy… 
Druga część warsztatu polegała na uzupełnianiu zadań i ćwiczeniu  
w tkaniu. Zdecydowanie bardziej podobało nam się tkanie - lubimy 
zajęcia manualne. Na koniec kaŜda z nas dostała dyplom.  
 

 
 
Bardzo podobały nam się warsztaty i chciałyśmy zostać jeszcze dłuŜej, 
ale musiałyśmy wracać bo ,,uciekłby” nam autobus. Mamy nadzieję, Ŝe 
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kiedyś jeszcze będziemy mogły wziąć udział w takim kursie. 

opracowała Katarzyna Gilek  

11. kwietnia w Sułkowicach - Bolęcinie odbył się gminny konkurs 
recytatorski. Naszą szkoły reprezentowali: Krzysztof Gilek kl.2b, Paweł 
Gawlas kl.2b, ElŜbieta Dudek kl.4b i Anna Polak kl. 6a.  

 Serdecznie gratulujemy Ani Polak,która zostrała zauwaŜona przez 
jury i nagrodzona wyróŜnieniem. Ania recytowała wiersz Marii 
Terlikowskiej Ziółko. 

Czteroosobowe reprezentacje 15 gimnazjów gimnazjów Gminy 
Andrychów i wieprz spotkały się 11 kwietnia 2008 w Sułkowicach-  
Bolęcinie na III turnieju „I ty moŜesz zostać ratownikiem”. Turniej 
propaguje i popularyzuje wiedzę z zakresu udzielania pierwszej pomocy 
przedmedycznej. 

Zwycięsko ze zmagań teoretycznych i praktycznych wyszła nasz 
druŜyna zajmując I miejsce. 

Skład druŜyny : 

− Karolina Szewczyk   - klasa III b 

− Anna Fila  - klasa III b 

− Patrycja Pawłowska  - klasa III b 

− Dominika Kolber  - klasa III a 

Teraz czeka je cięŜki okres przygotowań do następnego etapu. 

Józef Stalin 

Był synem szewca Wissariona (Bezo) 
DŜugaszwili i pochodzącej z chłopów 
pańszczyźnianych praczki Katarzyny 
(Jekatieriny) z domu Geładze. Przyrostek 
nazwiska "-szwili" oznacza po gruzińsku „syn”, 
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aczkolwiek nie jest znane w tym języku słowo czy imię "DŜuga". Był 
dzieckiem słabym i chorowitym, trzecim w rodzinie, dwoje starszych 
umarło w niemowlęctwie. Jako ojczystym językiem posługiwał się 
gruzińskim, zaś po rosyjsku, którym teŜ władał, do końca Ŝycia mówił  
z wyraźnym, gruzińskim akcentem. Jego ojciec zmarły w roku 1890 (lub 
1909) był według przekazów alkoholikiem, prawdopodobnie często go bił. 
Na skutek "metod wychowawczych" ojca, doznał urazu ręki (w łokciu) - 
pozostała juŜ do końca Ŝycia krótsza. Stalin starał się to ukrywać - na 
zdjęciach pozował z jedną ręką (krótszą) schowaną "za pazuchę" lub za 
plecami. Od 1888 roku Stalin uczęszczał do szkoły parafialnej w Gori, a 
od 1894 roku kształcił się w seminarium duchownym, (co nie było częste 
u synów szewców i praczek - potwierdza teŜ teorię związaną  
z Przewalskim) w Tyflisie (obecnie Tbilisi). Wbrew legendzie, stworzonej 
później przez oficjalną propagandę, Stalin nie został usunięty  
z Seminarium Duchownego za marksistowskie poglądy czy teŜ niezdany 
egzamin. Szkołę ukończył z bardzo dobrymi wynikami. Zachowały się po 
dziś dzień jego wszystkie seminaryjne świadectwa. Uczył się bardzo 
dobrze (niektórzy wskazują na jego niezwykłą pamięć). W młodości pisał 
wiersze. Siedem z nich zostało opublikowanych w czasopiśmie Iweria.  
W roku 1907 - a więc kiedy Stalin był juŜ zawodowym rewolucjonistą - 
jeden z jego wierszy opublikowano w wyborze najlepszej poezji 
gruzińskiej. 
 

Po usunięciu z seminarium Stalin zatrudnił się na niskopłatnej 
posadzie księgowego w obserwatorium astronomicznym w Tyflisie.  
W tym czasie juŜ prowadził działalność partyjną (zwaną teŜ rewolucyjną)  
w Socjaldemokratycznej Partii Robotniczej Rosji (SDPRR). Pracę 
przerwał w roku 1901, gdyŜ zaczął się ukrywać. W latach 1901–1902 był 
członkiem komitetu partyjnego w Tyflisie i Batumi, na drugim zjeździe 
SDPRR (1903) wszedł do frakcji bolszewików. Uczestniczył  
w wydarzeniach (rewolucji) 1905 roku. Był delegatem I konferencji 
SDPRR w Tammerforsie (nazwa szwedzka, po fińsku Tampere) oraz IV i 
V zjazdu (1906 i 1907 rok), w latach 1907-1908 – członkiem bakińskiego 
komitetu partii 

Podczas nielegalnej działalności partyjnej uŜywał wielu 
pseudonimów konspiracyjnych, jak Soso (imię z czasów dzieciństwa), 
Koba (w gruzińskim folklorze znana jest pod takim imieniem postać 
rozbójnika – w rodzaju Robin Hooda lub Janosika), 
Stalin dbał o własny wizerunek w społeczeństwie, kreował się na wodza 
narodu, co objawiało się ogromnym wpływem na Ŝycie społeczne i 
kulturalne. Od roku 1929 rozpoczął się faktycznie okres totalitarnego 
kultu jednostki. Imię Stalina nosiły zakłady pracy, np. fabryka 
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samochodów w Moskwie i Zakłady Artyleryjskie. Artyści zaczęli tworzyć 
wiersze i róŜne pochlebne określenia dotyczące przywódcy. Kult Stalina 
uprawiano takŜe poza ZSRR.  

Zgodnie z oficjalnym komunikatem Józef Stalin zmarł 5 marca 
1953 r. na wylew krwi do mózgu. Istnieją jednak takŜe istotne poszlaki, 
Ŝe Stalin został zamordowany kilka dni wcześniej za wiedzą lub na 
polecenie niektórych współpracowników 

 

Jan Heweliusz (Johannes Hevelius 
(Hewelke); ur. 28 stycznia 1611  
w Gdańsku - zm. 28 stycznia 1687 
tamŜe) - gdański astronom. 

W roku 1630 zaczął studiować prawo  
w Lejdzie, potem w latach 1632-1643 
często podróŜował, do Szwajcarii, 
Londynu i ParyŜa, gdzie poznał wielu 
astronomów, a wśród nich Pierre'a 
Gassendi (1592-1655). W roku 1634 
wrócił do Gdańska, aby skończyć 
studia prawnicze i jednocześnie 
pracować  
w browarze będącym rodzinną 

własnością. Wtedy teŜ zaczął w pełni interesować się astronomią. W roku 
1639 poświęcił część majątku rodzinnego na budowę własnego 
obserwatorium astronomicznego. Jan Heweliusz zmarł 28 stycznia 1687, 
w dniu swoich 76. urodzin. 

Mówiono o jego wyjątkowo dobrym wzroku, do tego stopnia, Ŝe mógł 
nawet widzieć gwiazdy siódmej wielkości. Za przykładem Tycho Brahe 
Heweliusz zbudował olbrzymie przyrządy pomiarowe, przez co zdołał 
udoskonalić powtarzalną dokładność pomiarów pozycji gwiazd do jednej 
minuty w mierze łukowej "gołym okiem". Tym samym przewyŜszył 
dokładność osiągniętą przez Tycho. Z pomocą swojej drugiej Ŝony, 
ElŜbiety, skompletował katalog gwiazd, który okazał się niezwykle 
kompletny. DuŜa część informacji uległa zniszczeniu, kiedy to  
26 września 1679 jego dom i obserwatorium się spaliły. Jego Atlas Ciał 
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Niebieskich stanowiący efekt pracy całego Ŝycia, został złoŜony  
i opublikowany pośmiertnie w roku 1690, przez jego Ŝonę. Atlas ten 
zawierał liczne cytaty m.in. z atlasu Uług Beka. 

Na początku okresu 1670-1679 Heweliusz zaangaŜował się w tok gorącej 
polemiki z Johnem Flamsteedem (1646-1719), a później z Robertem 
Hookem (1635-1703), którzy uznawali, Ŝe tylko uŜycie teleskopów  
i mikrometrów pozwalało na dokładne określenie pozycji ciał niebieskich. 
Rozejm został osiągnięty dopiero w roku 1679, kiedy to młody wówczas 
Edmund Halley (1656-1742), jako wysłannik angielskiego Royal Society, 
odwiedził Heweliusza w Gdańsku. Halley potwierdził, ze heweliuszowy 
sposób pomiaru był tak samo dokładny jak inne współcześnie znane 
sposoby, łącznie z teleskopem pomiarowym, który przywiózł ze sobą  
z Anglii. 

Heweliusz był znanym i szanowanym astronomem. W roku 1664 został 
przyjęty do angielskiego Royal Society, a w 1666 zaoferowano mu 
główną pozycję w nowo zbudowanym obserwatorium w ParyŜu.  
W następstwie odmowy Heweliusza, pozycję tę przyjął Cassini. 
Heweliusz przeprowadził wiele obserwacji księŜycowych, planetarnych  
i słonecznych. 22 listopada 1644 zaobserwował fazy planety Merkury. 
Wyniki obserwacji słonecznych były opublikowane jako dodatki do jego 
Selenografii (1647), Cometografii (1668), oraz Machinae Coelistis 
(1679). Heweliusz wykorzystał własne obserwacje plam słonecznych do 
określenia okresu obrotów słońca, z dokładnością większą niŜ osiągniętą 
przez poprzedników. Dał nazwę faculae jasnym regionom wokół plam 
słonecznych, która jest uŜywana takŜe dzisiaj. Jego wyniki obserwacji 
plam słonecznych z lat 1642-1679 mają dzisiaj szczególne znaczenie, jako 
Ŝe obejmują pierwszą część tak zwanego Maunder Minimum aktywności 
słonecznej, oraz okresu bezpośrednio go poprzedzającego. 

W 1678 jego obserwatorium odwiedził król Jan III Sobieski, który wsparł 
jego wysiłki. W 1683 dla uczczenia zwycięstwa wojsk polskich 
Sobieskiego pod Wiedniem Heweliusz nadał nowoodkrytej konstelacji 
nazwę tarcza Sobieskiego. 

Jego epitafium znajduje się w centrum Gdańska w zabytkowym kościele 
św. Katarzyny. 

Pomnik Jana Heweliusza autorstwa Jana Szczypki został odsłonięty  
w 2006 roku, na placu przy ul. Korzennej w Gdańsku. 
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 Informatyk wraca z pracy 
Wraca informatyk z pracy późnym wieczorem widzi na ulicy gościa 
zamalowującego napisy na płocie. Postał, popatrzył, zamyślił się  
i mówi pod nosem: 
− Ani chybi moderator jakiś... 

Jak wam si ę podoba taka sytuacja? 

 

5 symptomów uzale Ŝnienia od Internetu 
  
1. Gdy siedzisz przed telewizorem, nerwowo szukasz klawiatury 
2. Kiedy słyszysz: "Co chcesz na kolację?", wpisujesz w okno 

przeglądarki - www.kolacja.com.pl 
3. Gdy okulista bada Ci oczy, widzi w nich wygaszacz ekranu 
4. Oszczędzałeś na wycieczkę do ciepłych krajów, ale doszedłeś do 

wniosku, Ŝe więcej zobaczysz, gdy kupisz sobie 21-calowy monitor 
5. W pokoju, gdzie stoi komputer, zainstalowałeś klimatyzację 
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Prima Aprilis 

Dzień, w którym usprawiedliwione jest a nawet wypada robić sobie Ŝarty 
i dowcipy z bliskich i znajomych. Wskazane są teŜ drobne kłamstewka.  
1 kwietnia to święto znane w wielu krajach na świecie - anglojęzycznych 
nazywane jest "All Fools' Day" lub "April Fools' Day", we Francji 
"Poisson d'avril", w Rosji "Dien Smiecha"  

Geneza Prima Aprilis 

Geneza Prima Aprilis nie jest dokładnie znana podejrzewa się, Ŝe 
pochodzi ono z Francji, z czasów, kiedy to, w 1564 roku król Korol IX, 
zreformował kalendarz zmieniając pierwszy dzień nowego roku  
z 1 kwietnia na 1 stycznia. Związane z tym zamieszanie powodowało 
mnóstwo śmiesznych sytuacji i na pamiątkę tego wydarzenia przyjęło się 
stroić w tym dniu Ŝarty. 
Francuska nazwa Prima Aprilis - "Poisson d'avril" (dosłownie: 
kwietniowa ryba) sugeruje, Ŝe związane ono jest z wejściem słońca  
w zodiakalny znak ryb a więc związane ono jest ze świętem przywitania 
wiosny. 
Jak podaje polska Wikipedia kościół katolicki uwaŜa, Ŝe dzień 1 kwietnia 
to data urodzin Judasza - symbolu obłudy i kłamstwa. 

śarty na Prima Aprilis 

1 kwietnia wszyscy prześcigają się w Ŝartach i kłamstewkach, nie omija to 
takŜe gazet i innych mediów. Przykładowe Ŝarciki prima aprilisowe: 

• W 1957 roku BBC wyemitowało program pokazujący 
Szwajcarskie drzewo, na którym rosło spagetti. Po tym programie 
odebrano mnóstwo telefonów od telewidzów z prośbą  
o wskazówki jak wyhodować takie drzewo.  

• W 2003 roku rozeszła się plotka, Ŝe w Hong Kong'u wybuchła 
epidemia SARS i będzie on poddany kwarantannie. Wywołało to 
panikę wśród mieszkańców i szturmy na sklepy z Ŝywnością.  

• W 2003 roku amerykańskie stacje radiowe podały informacje  
o darmowych koncertach Eminema i Pearl Jam co spowodowało 
zakorkowanie miast.  
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• W 2000 roku Google poinformowało, Ŝe zbudowało 

wyszukiwarkę potrafiącą czytać ludzkie myśli. 

                                                                       oprac. Anna Polak kl. 6a 

Grecy wiąŜą ten dzień z mitem o Demeter i Persefonie. Persefona została 
porwana do Hadesu właśnie na początku kwietnia. Matka Demeter, 
chciała ją znaleźć, kierując się echem głosu swej córki. Echo okazało się 
nieprawdziwe i wprowadziło Demeter w błąd. 

Chrześcijaństwo zaś powiązało dzień 1 kwietnia z Judaszem Iskariotą, 
który miał się urodzić właśnie owego dnia. Z tego powodu dzień ten 
kojarzony jest z obłudą, kłamstwem i nieprawdą.

Robert Kubica (BMW Sauber) zaj ął 
pierwsze miejsce w kwalifikacjach przed 
niedzieln ą Grand Prix Bahrajnu Formuły 
1, która odb ędzie si ę w niedziel ę na 
torze Sakhir! Polak zatem po raz 
pierwszy w karierze wystartuje z pole 
position!!! 
 
Ostatnie 10 minut zdecydowało o rozdziale 

czołowych miejsc podczas niedzielnej Grand Prix Bahrajnu. Najlepszy w 
tej części był Robert Kubica!!! 

Przed niedzielnym wyścigiem Kubica wyruszy, zatem z pierwszego pola 
startowego! To pierwsze pole position w karierze Kubicy  
i zarazem pierwsze pole position dla zespołu BMW Sauber! 

Wiadomość z niedzieli – Robert Kubica podczas niedzielnej Grand Prix 
Bahrajnu zajął trzecie miejsze 

 
Najlepsze wyniki: 

1 linia  
1. Robert Kubica (Polska/BMW Sauber) - 1.33,096  
2. Felipe Massa (Brazylia/Ferrari) - 1.33,123 
 
2 linia  
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3. Lewis Hamilton (Wielka Brytania/McLaren) - 1.33,292 
4. Kimi Raikkonen (Finlandia/Ferrari) - 1.33,419 
 
3 linia  
5. Heikki Kovalainen (Finlandia/McLaren) - 1.33,488 
6. Nick Heidfeld (Niemcy/BMW Sauber) - 1.33,737 

 

W tym roku mija 30 lat od kiedy w 
samochodach zaczęto seryjnie stosować 
system ABS.  

  

ABS zapobiega blokowaniu kół w trakcie hamowania, dzięki czemu 
równieŜ w sytuacjach krytycznych pojazd pozostaje w pełni sterowny. JuŜ 
na początku XX w. konstruktorzy zastanawiali się, w jaki sposób osiągnąć 
taki cel. Pierwsze rozwiązania były skomplikowane, a przez to podatne na 
usterki, poza tym układ sterujący działał za wolno.  

 Pod koniec lat 60. opracowano ABS 1, który składał się z około tysiąca 
części analogowych oraz zastosowanych w nim obwodów 
bezpieczeństwa. Nie był jednak gotowy do produkcji seryjnej. Dzięki 
technologii cyfrowej i obwodom scalonym udało się ograniczyć liczbę 
części elektronicznych do 140 i w 1978 r. na rynek wszedł system ABS 2. 

Z biegiem lat konstruktorzy dąŜyli przede wszystkim do uproszczenia 
systemu. W 1989 roku udało się zamontować sterownik bezpośrednio 
przy układzie hydraulicznym. Dzięki temu moŜna było zrezygnować  
z kabli łączących sterownik z jednostką hydrauliczną, a takŜe ze złączy 
wtykowych. Znacząco zmniejszył się cięŜar systemu nowszej generacji 
ABS 2E.  

W roku 2001 Bosch zaprezentował system ABS 8, wersję aktualną do 
dziś. Ma on konstrukcję modułową, co umoŜliwia stworzenie wielu wersji 
zaawansowania systemu obejmującego ABS, ASR i ESP.   
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Obecnie blisko trzy czwarte wszystkich produkowanych na świecie 
pojazdów jest wyposaŜonych w ABS. Na mocy porozumienia koncernów 
motoryzacyjnych zrzeszonych w Europejskim Związku Producentów 
Samochodów (ACEA), od lipca 2004 r. wszystkie nowo sprzedawane na 
terytorium UE pojazdy o dopuszczalnym cięŜarze całkowitym 
nieprzekraczającym 2,5 tony, muszą być seryjnie wyposaŜone w ABS. 
Polska przystąpiła do porozumienia w 2006 r.  

 W pewien piątek wybrałyśmy się na wycieczkę po całej szkole z 
pytaniem:  

Jaki rodzaj filmów najchętniej oglądacie? 
Wyniki widoczne poniŜej… 
 

… chyba nie są dla nikogo zaskoczeniem. Od początku było jasne, Ŝe 
wygra komedia. No bo kto nie lubi się pośmiać? 
Na drugim miejscu uplasował się horror, na który obstawiali szczególnie 
chłopcy.  Bo w sumie, kto nie lubi się pobać? ☺ 
Zaskoczeniem były bajki- chyba miałyśmy nadzieję, Ŝe dostaną więcej 
głosów. A tu proszę- nawet niektórzy śmiali się i nie mogli zrozumieć, jak 
moŜna oglądać bajki (mowa tu o tych młodszych uczniach,  
z podstawówki!). 
Niemały kłopot mieliśmy z romansami. Zresztą ze wszystkimi 
kategoriami. Nie wiedziałyśmy gdzie umieścić komedie romantyczne, 
filmy psychologiczne, fantastyczne, przygodowe i wiele innych kategorii. 
W końcu stanęło na tym, Ŝe komedie romantyczne wliczają się w romanse 

Komedia 37 głosów 
Horror 31 głosów 
Bajka(filmy animowane) 26 głosów 
Romans(komedia romantyczna) 20 głosów 
Thriller(kryminał sensacyjny),  18 głosów 
Science-fiction 11 głosów 
Historyczny 10 głosów 
Dramat 9 głosów 
Dokumentalny 9 głosów 
Razem: 171 głosów 
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(chociaŜ równie dobrze mogą się przecieŜ wliczać w komedie), a 
rodzajów, których nie miałyśmy jak uszeregować, po prostu nie 
zamieściłyśmy tutaj. 
Dosyć sporym zaskoczeniem są filmy historyczne, które uzyskały więcej 
głosów niŜ dramaty! Tylko czasami musiałyśmy przypominać, jakie to są 
filmy historyczne… ☺ 
 
No i filmy dokumentalne… Ciekawe w ogóle co one robią w naszej 
ankiecie? Kto dzisiaj ogląda dokumenty? Mogłoby się wydawać, Ŝe raczej 
nie lubimy czegoś takiego, Ŝe jeśli tylko moŜemy, uciekamy od nauki i 
poznawania świata… OtóŜ, nie! Wychodzi na to, Ŝe płakanie i nauka są u 
nas na takim samym poziomie. Zarówno dramat, jak i dokument zajęły to 
samo miejsce!  

Baran 
Na początku miesiąca moŜesz zrobić 
coś poŜytecznego w pracy np. pchnąć 
do przodu trudne sprawy. Uprzesz się, 
wykaŜesz konsekwencją, przypilnujesz 
swoich interesów - i wygrasz! 
Wystarczy kilka cennych posunięć i 
pozbędziesz się problemów, załatwisz 
coś, z czym wcześniej nie umiałeś 
sobie poradzić.. 

Waga 
Musisz uwaŜać, aby nie popaść w 
samozadowolenie, nie spocząć na 
laurach. Szumne zapowiedzi 
przyszłych sukcesów, obietnice i 
zaliczki to nie powód, by siedzieć z 
załoŜonymi rękami. Masz jeszcze 
mnóstwo do zrobienia! Masz idealny 
czas na to, by nadać konkretny kształt 
mglistym dotąd planom i projektom 

Byk 
Będzie to pomyślny miesiąc. KaŜdy 
Byk będzie miał powody do 
zadowolenia, do kaŜdego los się 
uśmiechnie. Biznesmeni odkryją nowe 
rynki i znajdą sposoby, by na nich 
zaistnieć. Szczęście dopisze Ci w 
praktycznych i finansowych sprawach. 

Skorpion 
Bądź fair wobec innych, ale teŜ pilnuj 
swoich interesów, Ŝeby Ciebie nikt nie 
okpił... Przy obecnym układzie planet 
moŜesz zetknąć się z brakiem 
lojalności z czyjejś strony, ale teŜ sam 
mieć pokusę, aby odnieść korzyści 
cudzym kosztem 

Bliźnięta  
Zamiast pracować dla przyszłości, 
będziesz się zajmować przeszłością. W 
kaŜdym razie, jeśli masz zamiar 
startować z nowymi projektami, 
przygotuj się na przeszkody. Sprawy 
utkną w martwym punkcie niezaleŜnie 
od Twoich starań i wysiłków... 

Strzelec 
Czekają Cię obowiązki i zadania, które 
długo od siebie odsuwałeś, których 
dotąd udawało Ci się uniknąć. 
Wygląda na to, Ŝe teraz musisz się na 
nich skoncentrować, wkładając w to 
sporo wysiłku.. 
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Rak 
W tym miesiącu łatwiej będzie coś 
zepsuć, rozwiązać, zakończyć, niŜ 
zbudować, zespolić, złoŜyć, zacząć... 
Brzmi to mało zachęcająco, ale 
przecieŜ tak jest, ze nowy porządek 
moŜe powstać dopiero na gruzach 
starego. 

KozioroŜec 
KozioroŜce będą w tym miesiącu 
spokojniejsze. Jeśli czujesz, Ŝe mimo 
nadchodzącej wiosny brakuje ci sił lub 
odwagi, to nie angaŜuj się w 
ryzykowne przedsięwzięcia. Ufaj 
sobie, a nie interesownym doradcom 

Lew 
Obecny układ planet sprzyja Lwom 
pracującym na własny rachunek tym, 
które chcą przeprowadzić jakieś 
zmiany lub, w których pracy liczy się 
oryginalność, kreatywność, 
wynalazczość. Dobrych pomysłów na 
pewno Wam nie zabraknie 

Wodnik 
Kwiecień powinien Ci przynieść 
poprawę sytuacji finansowej. Zanim 
jednak to się stanie, nie pogarszaj jej, 
dogadzając swoim zachciankom. 
Oczywiście, Ŝe pieniądze nie są w 
Ŝyciu najwaŜniejsze, ale z tego wcale 
nie wynika, Ŝe masz się zapoŜyczać i 
Ŝyć na kredyt. W kwietniu czeka Cię 
wszystko, co najlepsze. 

Panna 
Robota zacznie Ci się rozłazić w 
rękach. DuŜo w tym będzie winy 
Twoich współpracowników, a takŜe 
niezaleŜnych od Ciebie okoliczności. 
Ale to tylko połowa prawdy, bo Ty sam 
jesteś teraz w gorszej formie i moŜesz 
nie ogarniać całości czekających Cię 
zadań, gubić się w szczegółach, mieć 
problemy z dobrą organizacją. 

Ryby 
Bądź otwarty na to, co niesie Ŝycie, 
przygotuj się na róŜne niespodzianki, 
a przy tym staraj się być bardziej 
elastyczny i nastaw się na zmiany, 
zamiast kurczowo trzymać się starych 
metod pracy. Ktoś podpowie Ci nowe 
sposoby radzenia sobie z zadaniami i 
problemami. 

1. Co najbardziej stresuje ludzi 

Ślub, nowa praca oraz wizyta u dentysty to powszechnie uznawane źródła 
silnego stresu, jednak od niedawna moŜna do nich zaliczyć zupełnie nowy stan: 
paniczny lęk przed brakiem telefonu komórkowego. Według brytyjskich 
naukowców, na nomofobię, czyli strach przed utratą telefonu (no mobile 
phobia), cierpi ponad 13 milionów Brytyjczyków, którzy do tego stopnia 
uzaleŜnili się od aparatu, Ŝe jego zniknięcie lub rozładowanie baterii wywołuje  
u nich silną reakcję stresową. Większość ankietowanych nie rozstaje się  
z telefonem, aby móc pozostawać w stałym kontakcie z rodziną i przyjaciółmi – 
ponad połowa nigdy nie wyłącza z tego powodu komórki. 10% musi być „pod 
telefonem” ze względu na pracę, zaś 9% stara się mieć przy sobie telefon tylko 



 22 
po to, aby nie odczuwać niepokoju. Zdaniem ekspertów, nomofobia moŜe 
dotykać aŜ 53% uŜytkowników telefonów komórkowych, którzy przyznają, Ŝe 
rozładowana bateria, brak telefonu lub utrata zasięgu wywołuje u nich szereg 
reakcji lękowych. 

2. Kawa za 90 tys. funtów 

Okazuje się, Ŝe nie tylko wydawanie bagaŜy na nowo otwartym terminalu 
lotniska Heathrow sprawia duŜe problemy. Klientka baru otrzymała rachunek na 
kwotę 360 tys. funtów! Terri Patsalides miała dość czekania na 5 Terminalu, 
gdzie miała odebrać klienta z Hong Kongu. Postanowiła czas do przybycia 
swojego gościa umilić sobie kawą. Gdy po wypiciu czwartej filiŜanki poprosiła  
o rachunek, nie spodziewała się, jak wysoko wyceni sobie swoje usługi bar 
Giraffe. Pani Patsalides nie mogła uwierzyć własnym oczom, gdy zobaczyła, Ŝe 
rachunek za cztery kawy wyniósł... 360 tys. funtów! Zaskoczona kobieta udała 
się z niewiarygodnie wysokim rachunkiem do obsługi - Miałam nadzieję, Ŝe nie 
będę musiała zaciągać kredytu aby zapłacić za kawę - śmieje się Terry. Na 
szczęście, po dokładnym sprawdzeniu rachunku, okazało się, Ŝe najdroŜsza kawa 
świata to efekt prostego błędu komputera. - Skasowaliśmy pierwszy rachunek, 
i wystawiliśmy nowy. Ostatecznie wszyscy przyjęli historię z duŜym uśmiechem 
- skomentował całą sprawę jeden z pracowników baru. 

3. Policjant prześcignął reprezentantów Polski 

Dwaj nastolatkowie z Wisły okradli automat. Policjant, który był świadkiem 
zdarzenia, dogonił ich po krótkim pościgu. Haczyk? Nastolatkowie to 
reprezentanci Polski w biegu przez płotki, a policjant był objuczony sprzętem. 
Złodzieje mieli plan dopracowany w kaŜdym szczególe. Zaatakowali w nocy. 
Wytypowali automat z gadŜetami, przenieśli go z ruchliwego deptaku do 
pustego parku, rozbili i ukradli 400 złotych. Na widok policjanta rzucili się do 
ucieczki. Pościg nie trwał jednak długo. JuŜ po kilkudziesięciu metrach dzielny 
funkcjonariusz w pełnym umundurowaniu i objuczony sprzętem, dogonił  
i zatrzymał obu złodziei. Okazało się, Ŝe 18-letni mieszkaniec województwa 
dolnośląskiego i jego o rok starszy kolega z Wielkopolski przyjechali do Wisły 
na zgrupowanie kadry Polski juniorów w biegu na 110 m przez płotki. Podczas 
przeszukania plecaka jednego z nich znaleziono równieŜ telefon komórkowy, 
który pochodził z kradzieŜy w poznańskim ośrodku sportowym. Za włamanie do 
automatu moŜe im teraz grozić nawet 10 lat więzienia. Niema chyba jednak 
czego Ŝałować, bo z taką szybkością kariery w sporcie raczej by nie zrobili... 

4. Naukowcy: Pieniądze dają jednak szczęście... 

Gdy wydajemy je na innych. Wyniki przeprowadzonych na szeroką skalę badań 
dały jasno do zrozumienia, Ŝe warto czasami przeznaczyć parę groszy choćby na 
naszego przyjaciela. Eksperyment na grupie 630 Amerykanów pokazał, Ŝe 
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osoby, które wydawały 5 dolarów dziennie na kogoś innego, czuły się znacznie 
szczęśliwsze, niŜ te wydające pieniądze na siebie. - Chcieliśmy dowieść, Ŝe to 
jak wydajemy pieniądze jest tak samo waŜne jak wysokość naszych zarobków - 
powiedziała Elizabeth Dunn, psycholog z Uniwersytetu British Columbia. 
Paradoksalnie okazało się, Ŝe wysokość zarobków nie miała wpływu na poziom 
szczęścia. Wszystkie osoby wydające więcej pieniędzy na innych czuły się tak 
samo szczęśliwsze. Według ekspertów badania mają swoje odbicie  
w rzeczywistości. Amerykańskie społeczeństwo, mimo, Ŝe jest jedynym  
z najbogatszych na świecie, wcale najszczęśliwsze nie jest. Dobra rada: kiedy 
następnym razem kolega z pracy poprosi Cię o pieniądze, przypomnij sobie 
wyniki powyŜszych badań! 

Ciekawe, ciekawe ciekawe, zajrzyj  
 

UŜywanie kalkulatorów nie pogarsza zdolno ści do liczenia  
w pami ęci 
UŜywanie przez uczniów kalkulatorów nie pogarsza ich zdolności do 
liczenia w pamięci - czytamy w najnowszym badaniu opublikowanym 
przez pedagogów Rudolfa Beera i Susanne Martinuzzi z WyŜszej Szkoły 
Pedagogicznej w Wiedniu. 
 
Kamera "zajrzy" pod ubranie 
Kamery, które wykrywają schowane pod ubraniem przedmioty juŜ 
wkrótce mogą pojawić się np. na lotniskach. Za ich pomocą moŜna  
z odległości 25 "zobaczyć" czy pod ubraniem człowiek nie ukrywa broni 
lub kontrabandy.    
 
Skonstruowano maszyn ę do czytania my śli 
"Maszyna do czytania myśli", która dotąd wydawała się jedynie 
wytworem fantastyki naukowej, staje się rzeczywistością - pisze  
w najnowszym numerze ukazujący się w Londynie tygodnik "Nature". 
 
Czy dwutlenek w ęgla będzie na "wag ę złota" 
Naukowcy opracowali prototypowe urządzenie, które ma przekształcać 
dwutlenek węgla w tlenek węgla oraz wodę w tlen i wodór, korzystając  
z energii zawartej w świetle słonecznym. Z gazów tych następnie 
produkowane będą metanol i płynne węglowodory, które posłuŜą jako 
paliwo do silników spalinowych, donosi "Chemistry World". 
 
Energia przyszło ści 
Urządzenie skonstruowane przez włoskich naukowców pozwala na 
fotokatalityczne przekształcanie wody w wodór i tlen pod wpływem 
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światła. Konstrukcja umoŜliwia automatyczną separację gazów, dzięki 
temu metoda ta jest tańsza i bardziej przydatna, donosi "Chemical 
Communications".  
 
Trabanty mog ą powróci ć na ulice 
Nowy model Trabanta, symbolu wschodnioniemieckiego komunizmu, 
moŜe powrócić na ulice, dzięki firmie Herpa - niemieckiemu producentowi 
małych pojazdów - poinformował rzecznik prasowy firmy. Nowoczesne 
Trabanty zachowają typowy kształt, ale juŜ nie będą miały plastikowej 
karoserii i słabych silników. Nie będą teŜ zostawiać za sobą chmur 
spalin. 
 
WieŜowiec - rekordzista wysoki na kilometr 
W pracowni brytyjskich architektów powstają plany wieŜowca  
o wysokości 1001 metrów. Ponadkilometrowy drapacz chmur, który 
miałby stanąć w Kuwejcie, byłby najwyŜszym budynkiem świata - 
czytamy w serwisie NewScientist.com. Kilometrowy wieŜowiec ma być 
dwukrotnie wyŜszy od obecnego rekordzisty - mierzącego 509 metrów 
budynku Tajpej 101 na Tajwanie. Przerósłby takŜe budowany obecnie 
wieŜowiec Burj Dubai w Dubaju, który ma sięgać 700-800 metrów.  

 
 

Wygrywa Grand Theft Auto . San Andreas, pomimo tego, iŜ wcale nie 
sprzedało się w tak niesamowitej liczbie egzemplarzy, co  
drugie w ankiecie - Super Mario Bros. Te dwie pozycje zdobyły 67% 
głosów. 
 

Counter Strike 
Pewnie pamiętacie, Ŝe gra powstała jako mod do pierwszego Half-Life’a i 
bardzo szybko zyskała popularność. Valve odkupiło pomysł od twórców,  
wydało grę w wersji pudełkowej oraz stworzyło kontynuację -  
Counter-Strike: Condition Zero oraz Counter-Strike: Source. Ten ostatni  
był oparty na silniku pochodzącym z Half-Life 2. 
 

Tom Clancy’s Rainbow Six Vegas 2  
Warto jednak zwrócić na niego uwagę, bowiem pokazuje  
on sporo czystej akcji, krycia się, etc. Co prawda przełomu w przypadku  
tej gry względem pierwszej części zdecydowanie nie widać, natomiast  
wydaje się, Ŝe fani po raz kolejny otrzymają tytuł, który zapewni im  
dynamiczną, pełną emocji zabawę. Starczy jednak mojego gadania - po  
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prostu obejrzyjcie i oceńcie jak Wam się podoba. 
 

Condemned 2D wersja na PS3  
Opublikowane 11 marca 2008, godz. 17:30 przez Gabor Kerenyi 
Pech najwyraźniej dalej prześladuje multiplatformowe produkcje w  
wersjach na PlayStation 3. Dzisiaj ma, bowiem miejsce światowa 
premiera Condemned 2: Bloodshot, ale wyczekujący na tę grę gracze 
będą mogli ją kupić tylko w wersji na Xboxa 360. Edycja na PlayStation 3 
zaliczy minimum tygodniową obsuwę spowodowaną problemami w 
tłoczni. Nieźle. 

SOFIZMATY 
1 zł = 1 gr 

 
1 zł = 1 zł 

1 zł = 100 gr 
10 gr = 0.1 zł 

100 gr = 10 gr * 10 gr 
1 zł = 0.1 zł * 0.1 zł 

1 zł = 0.01 zł 
 

METODY DOWODZENIA TWIERDZEŃ 
dowód przez ogl ąd 

("to przecieŜ widać...")  
dowód przez połechtanie ambicji słuchaczy 

("przecieŜ to dla Państwa jest bardzo proste, nieprawdaŜ?")  
dowód iluzjonistyczny 

("zrobimy teraz taką małą sztuczkę...")  
dowód psychologiczny 

("a to juŜ Państwo sprawdzą sami...")  
dowód przez kalendarz 

("to gdzieś tak w zeszłym roku było...")  
dowód przez zastraszenie 

("albo Państwo uwierzą na słowo, albo będę przez trzy godziny 
dowodził!")  

dowód przez sztu ćce 
("a nuŜ wyjdzie") 
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Dlaczego jadący pociąg stuka kołami? 
-??? 
-A jaki jest wzór na obwód koła? 
-2πr. 
-A ile to jest π? 
-3 z hakiem. 
-No i właśnie ten hak stuka. 

 

 

Spytano kiedyś Kartezjusza (1596-1650), co jest więcej warte - wielka 
wiedza czy wielki majątek. "Wiedza" - odpowiedział Kartezjusz. "Jeśli tak, 
to, dlaczego tak często widzi się uczonych pukających do drzwi bogaczy, 

a nigdy odwrotnie?" - zripostował pytający. "PoniewaŜ uczeni znają 
dobrze wartość pieniędzy, a bogacze nie znają wartości wiedzy." - 

zakończył dyskusję Kartezjusz. 
 

Einstein , kiedy był studentem, nie był zbyt lubiany przez profesorów. 
Pewnego razu jeden z nich zwrócił się drwiąco do niego: "Jak pan sądzi, 

czy skutek moŜe wyprzedzać przyczynę?" Einstein odparł: "moŜe - na 
przykład taczki popychane przez człowieka." 

- Co ty, stary - dostałeś po gębie i nie zareagowałeś? 
- Zareagowałem. 
- Jak? 
- Spuchłem 

��� 
Idą dwie agrafki przez pustynie.  
- Gorąco mi. - mówi jedna.  
- To się rozepnij. - odpowiada druga 

��� 
- Kaziu, dlaczego idziesz tak powoli? PrzecieŜ pada!  
- A po co mam biec?! PrzecieŜ przede mną tez pada! 

��� 
Rozmawiają dwa magnetofony- jeden do drugiego:  
- Stary, trzeba umieć przegrywać... 

��� 
Przychodzi syn do ojca i mówi:  
- Słyszałem, Ŝe twój ojciec był idiotą!  
- Chyba twój! 
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��� 

- Dlaczego nie wstajesz? - pyta Jasia w autobusie starsza pani 
i spogląda na niego karcąco.  
- JuŜ ja dobrze panią znam! Ja wstanę, a pani zajmie mi miejsce! 

��� 
Przybiega Jaś na stację benzynową z kanistrem:  
- Dziesięć litrów benzyny, szybko!  
- Co jest? Pali się?  
- Tak, moja szkoła. Ale trochę jakby przygasa. 

��� 
- Mamo, choinka się pali! - woła Jasio z pokoju do matki zajętej  
w kuchni.  
- Choinka się świeci, a nie pali - poprawia matka.  
Za chwilę chłopiec krzyczy:  
- Mamo, mamo, firanki się świecą! 

• powrót rodzica z wywiadówki - Wejście smoka  
• szkoła - Belweder, Alkatraz, Buda, Debilówa, Antykwariat  
• dziennik - lista przebojów  
• usprawiedliwienie - alibi  
• klasówka - Wszystko albo nic; PodróŜ w nieznane  
• pokój nauczycielski - Olimp; Gdzie diabeł mówi dobranoc; Dom 

Wampirów  
• odpytywanie - Jeden z dziesięciu  
• tablica - ściana płaczu  
• woźny - StraŜnik Teksasu; Mac Gyver  
• język polski - Magia liter  
• odpisywać - ściągać, zwalać, kserować, kopiować, zapuszczać 

Ŝurawia,  
• wywiadówka - rozprawa sądowa  
• WF - Szkoła przetrwania  
• przerwa szkolna - 997; Rykowisko  
• dyrekcja - JAG-Wojskowe Biuro Śledcze  
• pielęgniarka- dr Quinn  
• klasówka - Sto pytań do...  
• wycieczka szkolna - Ostry dyŜur  
• nieprzygotowani do lekcji - Czyści jak łza 
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1.            

2.           

3.            

4.            

5.            

6.            

7.            

8.            

Pytania do krzy Ŝówki : 

1. Ptak na rosół. 
2. Usta. 
3. Eska lub Zet. 
4. Treść lekcji 
5. Jabłko lub kiwi. 
6. Przyczyna kary. 
7. Internet. 
8. Np. na biegunach. 
 

REBUS : 

ROZWIĄZANIE: 

              

 

Kupon KrzyŜówki nr.7 
 

Imię, Nazwisko i klasa 
 

……………………………… 
Hasło 


