
 
 
 
 
 
 
 

 Gazetka szkolna 
Zespołu Szkół Samorządowych 

w Zagórniku 
Koszt wydania 1 zł                                                      maj/czerwiec 2009 

 
Aktualności szkolne 

Stałe elementy gazetki :) 
− aktualności , 

− ciekawostki, 

− historia 

− sport, 

− motoryzacja itp. 

 I wiele wieeele innych!!! 

Skład redakcji :   Katarzyna Gilek, Magdalena Gondko, Katarzyna Dwornik, 
Ilona Targasz, Michał Graca, Anna Kuś, Józef Nowak, Patrycja Gondko, Monika 
Rokowska,  Dawid Kreska,  Dominika Krupnik,  Zuzia Graca, Bartek Smolec, 
Krzyś Gilek. 
 

Opiekunowie redakcji :    mgr inŜ. Jadwiga Cibor, mgr Anna Hernas 
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Nagroda 
 
20 maja 2009 odbyło się losowanie kuponów krzyŜówki nr. 6 
 z numeru 59. Wylosowano: Józefa Nowaka z kl.IIb  Gimnazjum, 
Dawida Kreskę  z klasy Ib Gimnazjum i Jakuba kudłacika z Vb 
Szkoły Podstawowej. Hasło krzyŜówki brzmiało: „ Wielkanoc”.  
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie.  
 

RAJD TURYSTYCZNY PO ZIEMI ANDRYCHOWSKIEJ 
 

30 kwietnia 150 uczniów wraz z wychowawcami uczestniczyło w 40 tym 
Rajdzie Turystycznym Po Ziemi Andrychowskiej. Tym razem meta 
rajdu znajdowała się w ośrodku ,,Czarny Groń” w Rzykach Praciakach. 
 

 
 

 Na mecie czekała na nas pyszna grochóweczka, oraz róŜne konkursy,  
z których wiele wygraliśmy.  
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Otrzymaliśmy puchar dla najliczniejszej grupy oraz pamiątkowe dyplomy.   
                                                               mgr Marzena Michniewicz - Bąk 

 

PAMIĘTNIK Z ZIELONEJ SZKOŁY 
Piątek 15.05.09. WYJAZD DO KOŁOBRZEGU! 

 Wyjechaliśmy o 20:00. PoŜegnaliśmy naszych rodziców, którzy 
pomogli zapakować cięŜkie walizy. Po kontroli autobusu przez policję 
poczuliśmy się całkiem bezpiecznie i mogliśmy oddać się relaksowi 
podróŜowania wygodnym autobusem. Na początek pan kierowca włączył 
nam film animowany pt. Artur i minimki . W czasie jazdy było kilka 
przystanków. Graliśmy w róŜne gry. Około godz. 24:00 musieliśmy iść 
spać. 
Sobota 16.05.09. 

Do Kołobrzegu dojechaliśmy juŜ o 6:00. Ku naszemu zaskoczeniu, 
wszyscy z Domu Rybaka spali i nie mogliśmy wejść. Kiedy nas w końcu 
wpuszczono, to okazało się, Ŝe do wieczora nie dostaniemy wszystkich 
pokoi i tak sobotę spędziliśmy tylko w 3 apartamentach.  

W końcu nastał ten upragniony moment - poszliśmy się przywitać 
z morzem. Niestety po przywitaniu z morzem, zechciał nas równieŜ 
powitać deszcz, który padał juŜ do końca dnia. Przyszliśmy na obiad. 
Potem trzeba było wymyślić nazwę dla swojej druŜyny. Po kolacji 
wreszcie dostaliśmy swoje pokoje. Rozpakowaliśmy się i poszliśmy 
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obejrzeć zachód słońca. Niestety spóźniliśmy się. Wróciliśmy do ośrodka i 
zmęczeni poszliśmy spać. 

 

Niedziela 17.05.09. 
Zaraz po śniadaniu poszliśmy na pierwszą mszę w Kołobrzegu. 

Kościół wydawał się bardzo mały, ale po wejściu do środka okazało się, Ŝe 
dla wszystkich znalazło się miejsce siedzące. Po zakończeniu mszy 
poszliśmy na plaŜę. Graliśmy w piłkę, spacerowaliśmy, zachwycaliśmy się 
pięknymi widokami. Po pysznym obiedzie poszliśmy na molo. Tam 
kupowaliśmy pamiątki. Po kolacji poszliśmy na zachód słońca. Tak 
zapatrzyliśmy się na niesamowite róŜowe i spokojne morze, Ŝe 
zapomnieliśmy o upływającym czasie. Wróciliśmy do ośrodka po 22.00. 
Drzwi były juŜ zamknięte. Po chwili strachu, Ŝe czeka nas noc pod gołym 
niebem, udało się znaleźć wyjście ewakuacyjne. 
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Poniedziałek 18.05.09. 

Około godz. 11:00 poszliśmy na basen. Wszyscy byli bardzo 
szczęśliwi, poniewaŜ było duŜo atrakcji, np. zjeŜdŜalnie, sauna, jakuzzi. Po 
obiedzie wyruszyliśmy na pocztę i do sklepu. Po powrocie nadszedł czas 
na lekcje. Część dzieci poszła na matematykę, a część na język polski. I tak 
minęło nam popołudnie. Po kolacji, juŜ tradycyjnie, poszliśmy na plaŜę.  
Wtorek 19.05.09. 

JuŜ z samego rana, na dzień dobry poszliśmy biegać nad morze. 
Mogliśmy sprawdzić czy woda morska jest zimna-  brrrrrrrr… Od tego 
dnia poranne rozgrzewki z panią Kilian stały się rytuałem.  

Po śniadaniu graliśmy na plaŜy w siatkówkę. A popołudniu czekała 
na nas miła niespodzianka – wycieczka autobusem na Dziki Zachód do 
Zieleniewa. Atrakcjom nie było końca np. jazda bryczką i na koniu, pokaz 
kaskaderski, wyścigi na nartach, oglądanie mini ZOO, konkursy. Niestety 
ok. 17:00 musieliśmy wracać do ośrodka. Po kolacji, jak zwykle, 
poszliśmy obejrzeć zachód słońca. 

 

Środa 20.05.09. 
Rano oczywiście była rozgrzewka, tradycyjnie juŜ sprzątanie pokoi, 

sprawdzanie czystości przez panią Hernas i panią Kilian. A potem – 
wyjazd na całodniową wycieczkę wzdłuŜ wybrzeŜa. Jako pierwsze 
zobaczyliśmy Trzęsacz. Pan przewodnik opowiadał nam legendęo kościele, 
z którego została tylko ściana. Zniszczyło go morze. Dowiedzieliśmy się, 
Ŝe takie zjawisko niszczenia lądu przez fale morskie nazywa się – abrazją. 
Następie pojechaliśmy do Międzyzdrojów. 

 Tam przy molo mieliśmy czas wolny. Poszliśmy na lody, 
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kupowaliśmy pamiątki. Po upływie wyznaczonego czasu pojechaliśmy do 
Turkusowego Jeziorka. Stamtąd wyruszyliśmy do Kamienia Pomorskiego. 
Tam zachwyciliśmy się zabytkowym kościołem.  

Z Kamienia Pomorskiego, zmęczeni, ale równieŜ zadowoleni z tej 
wyprawy, wracaliśmy juŜ do Kołobrzegu.  

 

Czwartek 21.05.09.  
Początek dnia - rozgrzewka. O 10:00 poszliśmy na plaŜę. To był 

wspaniały słoneczny dzień. Mogliśmy się opalać i wchodzić do wody. 
Kiedy wróciliśmy z plaŜy czekała na nas ciuchcia, aby nam pokazać cały 
Kołobrzeg. Pani Kilian mówiła nam o roŜnych zabytkach. Po tej podróŜy 
znów poszliśmy na plaŜę, Ŝeby wykorzystać słońce. W końcu w maju nie 
zawsze jest tak pięknie na plaŜy. Łapaliśmy promienie słoneczne, 
budowaliśmy zamki z piasku, biegaliśmy po plaŜy - było cudownie. 
Niestety po powrocie do Domu Rybaka czekało nas dyktando. Pisaliśmy 
tekst o Kołobrzegu. KaŜdy starał się nie popełnić błędów, poniewaŜ 
zbieraliśmy punkty dla naszych grup. Wieczorem oczywiście poszliśmy 
zobaczyć zachód słońca. 
Piątek 22.05.09. 

Dzisiaj pogoda niestety nie była juŜ tak piękna. Po porannej 
rozgrzewce i po śniadaniu poszliśmy na pobliskie boisko. Na plaŜy był za 
duŜy wiatr. Ale nic nie straciliśmy, bo tutaj równieŜ mogliśmy grać w 
siatkówkę, a chłopcy w piłkę noŜną. Przed 12:00 poszliśmy na basen. 
Następnie powędrowaliśmy do centrum, aby zobaczyć bazylikę. W 
Muzeum Wojska Polskiego odbyła się lekcja historii. DuŜo 
dowiedzieliśmy się o historii Kołobrzegu. Wracając do Domu Rybaka 
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napotkaliśmy dawnych rycerzy. Okazało się, Ŝe miasto obchodziło swoje 
święto. Obejrzeliśmy inscenizację historycznych walk. Wysłuchaliśmy 
kilka utworów zagranych prze orkiestrę. 

Ten dzień skończył się wieczorną dyskoteką. 
Sobota 23.05.09. 

Po śniadaniu poszliśmy na molo. Tam spędziliśmy przedpołudnie. 
Następnie udaliśmy się na basen. Było bardzo przyjemnie. 

Popołudnie poświęciliśmy na porządkowanie naszych pokoi i na 
poprawę dyktand. Wieczorem poszliśmy na zachód słońca. Było pięknie. 
Wiatr się wyciszył, morze łagodnie szumiało. Kiedy przyszliśmy był 
Pogodny Wieczorek. Wspaniale się bawiliśmy. 
Niedziela 24.05.09. 

O dziwo! Dziś nie było rozgrzewki! No, w końcu święto…Po 
śniadaniu poszliśmy do kościoła. Po powrocie spakowaliśmy plecaki na 
plaŜę, zabraliśmy parawany, piłki i do obiadu bawiliśmy się na piasku. 
Właściwie to cały dzień spędziliśmy na plaŜy, z małą tylko przerwą na 
obiad. Wróciliśmy dopiero przed kolacją.  

Wieczorem odbył się najwaŜniejszy konkurs na Zielonej Szkole – 
konkurs wiedzy o Kołobrzegu. Później okazało się, Ŝe najwięcej punktów 
zdobyła Kasia Rokowska.   

 Po cięŜkiej pracy umysłowej, nastał czas na relaks. Do 22.00 
bawiliśmy się na dyskotece. 

 

Poniedziałek 25.05.09. 
Dzień wyjazdu… 

Rano poszliśmy do centrum. Spacerowaliśmy po deptaku, kupowaliśmy 
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ostatnie pamiątki. Przed 14.00 wróciliśmy do ośrodka na obiad. 
Popołudniu nasze panie ogłosiły wyniki wszystkich konkursów, np. 
konkursu czystości, konkursu zadań itd. Było wiele emocji. Najwięcej 
nagród zdobyła Kasia Rokowska, która otrzymała tytuł NAJ i nagrodę za 
ogromną wiedzę o Kołobrzegu. Następnie ostatni raz poszliśmy na molo. 
Niektórzy cieszyli się, Ŝe juŜ wyjeŜdŜamy a innym łezka kręciła się w oku. 
Po kolacji nadszedł czas na pakowanie i … ostatni spacer nad morze, 
ostatni widok zachodu słońca, ostatni podmuch morskiego wiatru… 
Niestety wszystko, co dobre szybko się kończy. Potem przebraliśmy się i 
poszliśmy do autobusu, który zawiózł nas na stację kolejową. 
Przenieśliśmy nasze bagaŜe do pociągu i czekaliśmy na odjazd.  
 Noc minęła spokojnie, zmęczeni ilością wraŜeń i emocji szybko 
zasnęliśmy. Niektórzy obudzili się dopiero w Katowcach. 
 

PIKNIK RODZINNY 
Tradycyjnie, tak jak co roku w ZSS w Zagórniku odbył się dnia  

23 maja Piknik Rodzinny. 
Impreza rozpoczęła się wygraną nauczycieli w meczu piłki 

siatkowej – nie dali oni szans rodzicom i uczniom. Małe dzieci mogły 
sprawdzić się w konkursach sprawnościowych, komputerowych, a starsi  
w przeciąganiu liny. Poza tym wszyscy mogli wykazać się swoją wiedzą  
o Zagórniku i Europie. Wielką atrakcją były pokazy balonów wykonanych 
z worków foliowych. W budynku szkoły maluchy mogły ubrać kolorowe 
czapeczki i zrobić sobie bajeczny makijaŜ. Tam teŜ odbyło się 
przedstawienie pt. „Wędrówki po Europie”. W wolnej chwili goście mogli 
obejrzeć wystawę „Andrychów krok wstecz” i fotografie pana Jerzego 
Potockiego oraz nauczyć się robienia kwiatów z krepiny. Czas umilały 
występy uczniów – były to m. in. piosenki dla mam, utwory w języku 
angielskim i układy taneczne. Tradycyjnie Rada Rodziców zorganizowała 
loterię fantową, bufet i sklepik. Wielką atrakcją okazały się przejaŜdŜki 
wozem konnym panów Nowaków oraz pokazy sprawnościowe i konkursy 
OSP z Zagórnika. Po godzinie 20.00 rozpoczęła się zabawa taneczna dla 
dorosłych. Na szczęście pogoda dopisała. 

Dyrekcja, Grono Pedagogiczne oraz Rada Rodziców ZSS  
w Zagórniku dziękuje wszystkim sponsorom i osobom zaangaŜowanym  
w organizację pikniku. 

 
M. Rokowska, P. Gondko, K. Kryjak 
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KĄCIK- POZNAJEMY NASZYCH NAUCZYCIELI 
 

W tym numerze gazetki znów przeprowadziliśmy wywiad z nauczycielem. 
Tym razem był to nasz pedagog szkolny, pani mgr Dorota Błachut – 
Stanek.  

-Proszę opowiedzieć nam pani coś o swojej pracy. 
Pracuję w szkole jako pedagog szkolny juŜ 18 lat. Lubię swoją pracę. 
Cieszę się, gdy spotykam moich „ łobuzów” sprzed lat jako dobrych 
rodziców, zadowolonych z Ŝycia ludzi. 

-Jak najchętniej spędza pani wolne chwile? 
Mam ich niewiele, ale jeśli tylko mogę, to idę na spacer w stronę zieleni  
i ciszy. Chętnie teŜ chodzę po naszych okolicznych wzgórzach  
- Jawornica, Leskowiec, Kocierz, Złota Górka. 
Las, góry – one mnie uspokajają i dodają sił. 

 -Czy hoduje pani w domu jakieś zwierzątko? 
Nie hodują w domu Ŝadnego zwierzątka. KaŜde zwierzę potrzebuje, by mu 
poświęcić trochę czasu, a ja go juŜ niestety, dla nich nie mam. Nie 
chciałabym by jakieś stworzenie czuło się zaniedbane i samotne. 

                                                      Autor: Dominika Krupnik, Oskar Polak 
 

WYWIAD Z PANIĄ RENATĄ HOMEL 
Wywiad z panią Homel przeprowadził syn Miłosz. 
 

Gdzie pani pracuje? 
Pracuję w szkole w Zagórniku. 
Na czym polega pani praca? 
Jestem pracownikiem obsługi-sprzątam wewnątrz budynku. 

Czy podoba się pani ta praca? 

Tak. Nie lubię się zraŜać do tego co robię. Czerpię z niej to co jest dla mnie 
przyjemne np. kontakt z dziećmi. Większość z nich jest miła i zabawna. 
Co lubi pani robić poza pracą? 
Lubię prace w ogrodzie i czytanie ksiąŜek. 

Jakie jest pani marzenie? 
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Moim marzeniem jest zwiedzać świat, poznawać nowych ludzi, ich kultury 
i tradycje. 

WYWIAD ZE STRAśAKIEM 
Bartłomiej Smolec przeprowadził wywiad ze swoim  tatą straŜakiem, 
który pracuje w Państwowej StraŜy PoŜarnej. 

- Czym zajmuje się straŜ poŜarna? 
- StraŜ poŜarna to formacja, która na co dzień zajmuje się przede 
wszystkim ratowaniem Ŝycia ludzkiego, zagroŜonego podczas poŜarów, 
wypadków drogowych, powodzi i katastrof budowlanych. 

- Czy praca straŜaka jest trudna i cięŜka? 
- Tak, praca straŜaka jest bardzo trudna i niebezpieczna, poniewaŜ 
straŜacy ratownicy prowadzą działania w warunkach, w których naraŜone 
jest ich zdrowie,  a nawet Ŝycie. Przykładem mogą być akcje prowadzone 
podczas poŜarów, gdzie panuje bardzo duŜa temperatura oraz 
wydobywające się ogromne ilości dymu. 

- Co naleŜy zrobić, gdy zauwaŜymy ogień w budynku? 
- Gdy zauwaŜymy wydobywający się dym lub ogień, natychmiast 
powinniśmy opuścić ten budynek lub wysłuchiwać poleceń przełoŜonych. 
JeŜeli mamy taką moŜliwość informujemy   
o tym zdarzeniu osobę dorosłą. JeŜeli nie ma takiej moŜliwości 
powiadamiamy straŜ poŜarną dzwoniąc na numer alarmowy 998 lub 112. 
W zgłoszeniu musimy podać następujące informacje: co się pali, dokładny 
adres zdarzenia, czy w środku znajdują się osoby oraz nazwisko 
zgłaszającego. Po podaniu tych informacji czekamy na przyjazd straŜy. 

- Jakie trzeba spełnić warunki, aby zostać straŜakiem? 
- Aby zostać straŜakiem naleŜy spełnić następujące wymagania: 
- trzeba posiadać obywatelstwo polskie 
- uregulowany stosunek do słuŜby wojskowej 
- nie być karanym  
- posiadać świadectwo ukończenia szkoły średniej 
- nieprzekroczony 30 rok Ŝycia. 
JeŜeli kandydat spełnia wszystkie te warunki to przechodzi test sprawności 
fizycznej, a następnie zostaje skierowany do komisji lekarskiej. 
 
                                                Przygotował: Bartłomiej Smolec kl.IV a 
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WIELKA AKCJA W MAŁEJ SZKOLE!!!   
WRAZ Z KOŃCEM ROKU RÓWNIEś SIĘ KOŃCZY. 

SPRAWDŹ SIĘ. 

1. Które zdanie jest niepoprawne? 

Miał kamienną twarz i trudno było domyślić się jego intencji. 

Miał kamienną twarz i trudno było domyśleć się jego intencji. 

Miał kamienną twarz i niełatwo było domyślić się jego intencji. 

2. Które zdanie jest poprawne? 

Torreador tego dnia najwyraźniej nie był w formie. 

Tego dnia toreador najwyraźniej nie był w formie. 

Tego dnia torreador był najwyraźniej nie w formie. 

3. Uzupełnij zdanie: Kiedy do tramwaju weszła starsza pani, 
chłopak postanowił ustąpić jej .... 

miejsca 

miejsce 

miejscem 

4. Które zdanie jest niepoprawne? 

Przekonuję go do tego wyjazdu juŜ od tygodnia. 

MoŜe oddziaływujesz na niego złymi metodami? 

Myślę, Ŝe moja argumentacja po prostu go nie przekonywa. 
 

ODPOWIEDZI: 
1) Odp. 2;   2) 2;    3) 1;  4)2;  
                                                                                          Anna Hernas 
 

PŁETWONURKOWIE EGIPTU 
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Egipt stał się mekką polskich płetwonurków. Jak się szacuje, co roku 
przyjeŜdŜa ich tam około 30 tysięcy. Większość ma małe doświadczenie i 
decyduje się wykupić zajęcia w podwodnej szkole. 
Po czym poznać polskich nurków? – Po najnowszym sprzęcie. 

Z „wypasionym”, ale często niepotrzebnym szpejem na tle Niemców czy 
Holendrów wyglądają jak choinki – Ŝartuje Magda KrzyŜańska. – Polski 
nurek to „ponurek”, podchodzi do nurkowania potwornie serio, bez 
poczucia humoru. Jakby nie przyjeŜdŜał po wraŜenia, ale po rekord – 
uwaŜa Dorota Czerny. – Brak mu jeszcze szacunku dla przyrody i rafy 
koralowej – dorzuca Krzysztof Sieniawski. 

W Dahab są doskonałe warunki do głębokiego nurkowania – tuŜ przy 
brzegu dno miejscami opada na sto metrów. Jest tam teŜ słynna Blue Hole 
– studnia w rafie, z której na głębokości 53 metrów podwodny korytarz 
prowadzi na otwarte morze. Korytarz w Blue Hole przez lata zdobył 
ponurą sławę – egipska policja zanotowała tam 500 wypadków 
śmiertelnych! Jednak większość nurków odwiedzających Egipt nawet nie 
ociera się o niebezpieczeństwo. 

 

LISTONOSZ 
LISTONOSZ  - Mam dla pana paczkę i list. Co pan wybiera?  

OBYWATEL  - Dlaczego muszę wybierać?  

LISTONOSZ  - Co jest. Nie moŜesz się pan zdecydować? Nie bądź pan 
baba. "Chciałbym to, albo nie, moŜe lepiej tamto...". Szybka męska 
decyzja: paczka czy list?  

OBYWATEL  - Paczka! Nie! To jest tak, ale pod warunkiem, Ŝe nie.  



 13 
LISTONOSZ - Wie pan co? Podrzucimy paczkę do góry i jak spadnie 
kieliszkiem do dołu to bierzesz pan paczkę.  

OBYWATEL - Ojej! Ale co będzie z tym w środku?!  

LISTONOSZ  - To teŜ będziesz mógł zabrać!  

OBYWATEL - Ale w paczce moŜe się coś potłuc! Czy mógłby pan 
podrzucić list?  

LISTONOSZ  - List? Chyba pan zgłupiał. Jestem listonoszem! Nie 
podrzucam listów. Potniemy list na paski - wyciągniesz najdłuŜszy i 
wylosujesz list!  

OBYWATEL  - No... wolałbym nie. A przepraszam, czy nie zechciałby mi 
pan powiedzieć, proszę mnie źle nie zrozumieć, nikt się o tym nie dowie. 
Czy mógłby pan zdradzić co jest w paczce?  

LISTONOSZ  - Co?! Gdybym miał kaŜdemu mówić co jest w pana 
paczce, wie pan co by się działo?! OtóŜ wtedy, kaŜdy by wiedział co jest w 
pana paczce! Zakuta pało. (po namyśle) Ale poniewaŜ Ŝal mi pana coś panu 
podpowiem: To coś co jest w paczce nie jest roślina z podgrupy 
dmuchawców. (łapie się za usta) Za duŜo powiedziałem!... (pauza) Proszę 
trochę zapomnieć! To coś nie jest rośliną... tyle mogę powiedzieć!  

OBYWATEL  - (wkurzony) W takim razie biorę paczkę!  

LISTONOSZ  - To proszę jeszcze tu podpisać.  

OBYWATEL  - Ale to jest nakaz eksmisji.  

LISTONOSZ  - O rany! (podaje co innego) To podpisz pan tutaj.  

OBYWATEL  - Dobrze... Ale tu jest napisane Ŝe wszystko co posiadam 
przekazuję Janowi Kowalskiemu.  

LISTONOSZ - Wszystko się zgadza to ja... O rany, to nie podpisuj pan. 
(wychodzi obraŜony)  

OBYWATEL  - (zmartwiony) Przepraszam, a czy ten list jest moŜe od Ani 
Pšczek?  

LISTONOSZ  - (wraca) Tej, do której pan napisał "Mój ty kochany 
prosiaczku, tęsknię do ciebie tęsknię"?  

OBYWATEL - No, no! Właśnie od tej!  
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LISTONOSZ  - Niestety. To list od pana do niej! Musiał wrócić, bo wie 
pan, ona teŜ wybrała paczkę.  

KONIEC 

KĄCIK HISTORYCZNY 
Historia na wakacje  

       Ptaki krzyczą nad głowami, trawa zieleni się w gorącym 
słońcu, wiosna coraz bardziej przypomina lato. ZbliŜają się wakacje, to juŜ 
pewne. Tym razem, tak pod kątem dwóch miesięcy błogiej laby, chciałam 
przedstawić jakieś wydarzenie, które rozegrało się właśnie w lipcu lub 
sierpniu. (Oh! Jak cudownie wyglądają na moim monitorze nazwy tych 
dwóch miesięcy.) Dobrze się złoŜyło- niedawno na historii pojawiło się 
hasło: Rewolucja Lipcowa we Francjii. AŜ serce mocniej bije, gdy 
człowiek czyta taką nazwę. Lipiec- słońce, plaŜa, góry. Mnie kojarzy się 
wyśmienicie. Francuzom zapewne teŜ. Zapraszam, więc tym razem  
w podróŜ poza granicę naszego polskiego poletka. Przyjrzymy się Francji 
w XIX wieku. 
       Rok 1830. We Francji panuje Karol X, następca i młodszy 
brat Ludwika XVIII. Jest zwolennikiem rządów absolutnych. Prędzej będę 
rąbać drzewo - oświadczył kiedyś wyniośle - niŜ rządzić tak jak król 
Anglii, czyli przekazując część uprawnień parlamentowi. Taka postawa 
władcy wywołała niezadowolenie społeczeństwa, które przez kilka lat 
zdąŜyła się juŜ przyzwyczaić do posiadania konstutucji ograniczającej 
prawa rządzących.  
       W lipcu 1830 roku posłowie Izby Deputowanych (izby wyŜszej we 
francuskim parlamencie) zaŜądali odpowiedzialności ministrów przed izbą, 
a nie tylko przed monarchą. W odpowiedzi Karol X nakazał rozwiązać 
Izbę Deputowanych. Poza tym zapowiedział znaczne ograniczenie prawa 
wyborczego i zaostrzył cenzurę prasy. Dzień po ogłoszeniu królewskiej 
decyzji- 27 lipca- robotnicy i studenci ParyŜa wznieśli na ulicach barykady. 
Rozpoczęła się rewolucja lipcowa, trwająca w sumie 3 dni, do 29 lipca. 
Trzeciego dnia walk pokonane wojsko wycofało się ze stolicy. Karol X 
musiał abdykować. Nowy król, Ludwik Filip I, zgodził się na ogłoszenie 
konstytucji. Wprowadziła ona kontrolę parlamentu nad ministrami i zniosła 
cenzurę. JednakŜe właściwi sprawcy rewolucyjnych trzech dni chwały (bo 
tak Francuzi nazywają rewolucję), ludność ParyŜa, nie otrzymała nic. 
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     Owa rewolucja w ParyŜu miała dość duŜe znaczenie dla Polski. To 
między innymi pod wpływem przesłanek i haseł z Francji Polacy wszczęli 
powstanie listopadowe, które wybuchło 29 listopada tego samego roku. Na 
jesień. Ale my na razie zostańmy przy wakacjach. 
  
PS śyczę wakacji pełnych przygód. A tym, którzy jeszcze poprawiają 
oceny- powodzenia. 

                                                                                               Kasia 
 

 

KĄCIK LITERACKI 

 
Arthur C. Clarke „Koniec dzieciństwa” 

Czy zdajecie sobie sprawę z tego, Ŝe codziennie z odbiorników 
telewizyjnych na róŜnych kanałach płynie potok ponad pięciuset godzin 
programu? Gdybyście zrezygnowali ze snu i nie robili nic innego, 
zdołalibyście uczestniczyć w zaledwie dwudziestej części zabawy , jaką 
zapewnia wam zwykłe dotknięcie przełącznika! Nic dziwnego, Ŝe ludzie 
stają się intelektualnie pasywni jak gąbka: niczego nie tworzą sami, tylko 
absorbują. Czy wiecie, Ŝe na jedną osobę przypada teraz dziennie trzy 
godziny spędzane przed telewizorem? Niebawem ludzie przestaną Ŝyć 
własnych Ŝyciem. Przez dwadzieścia cztery godziny na dobę będą śledzili 
losy bohaterów seriali! Tutaj, w Atenach rozrywka zajęła naleŜne jej 
miejsce. Co więcej, jest  to zabawa czynna, a nie bierne obserwowanie 
przeŜyć kogoś innego. W społeczeństwie tak niewielkim jak nasze, moŜliwe 
jest uczestnictwo w zabawie całej populacji, z wszystkimi konsekwencjami 
wynikającymi z tego dla aktorów i artystów.  



 16 
Zaczyna się bardzo obiecująco. Lata 60. XX wieku, środek zimnej wojny, 
dwie ówczesne potęgi ZSRR i USA czynią przygotowania do lotu na 
KsięŜyc. Jednak „idyllę” przerywa… przybycie kosmitów. Sztampa? 
Niekoniecznie. Zwierzchnicy przejmują panowanie nad Ziemią, ale ich 
rządów właściwie nie moŜna podciągnąć pod dyktaturę. Okres panowania 
Zwierzchników to Złoty Wiek w dziejach Ziemi, nigdy wcześniej i nigdy 
potem ludziom nie było tak dobrze. Mają prawie wszystko praktycznie nie 
pracując. Nie ma wojen, zniesiono wszelkie granice, obowiązuje jeden 
język – angielski. A jedyne rzeczy jakie trapią ludzkość to: jak wyglądają 
Zwierzchnicy i jakie są ich zamiary. Jeśli chodzi o wygląd obcych, 
niedługo po przybyciu na Ziemię oświadczyli, Ŝe ukaŜą się ludzkości za 50 
lat, aby ich na to przygotować. Jednak ich cele prawie do końca pozostają 
niejasne.  
Fabuła moŜe nie przedstawia się jakoś szczególnie fascynująco, schemat 
znany. Nie jest ona skomplikowana, ani przedstawiona w szczególnie 
odkrywczy sposób. Po prostu, kolejna wizja autora science fiction 
dotycząca końca ludzkości. Jednak akurat nie to jest w niej najwaŜniejsze. 
Koniec dzieciństwa… Koniec jakiegoś okresu. Dzieciństwo cechuje 
naiwność, niewiedza, brak świadomości i zrozumienia wielu rzeczy, 
gwałtowne reakcje na nagłe przewroty, zmiany. W takim właśnie stanie 
znajduje się ludzkość. Nie jest przygotowana na przyjęcie pewnych 
wiadomości, a tym bardziej na odkrywanie tajemnic kosmosu. 
Zwierzchnicy chronią ludzi przed nieprzeznaczoną dla nich wiedzą, 
niezbadanym ogromem wszechświata i przed samymi sobą.  
Istotnym problemem przedstawionym w powieści jest tzw. pasywna 
rozrywka. Problem streszczony w cytacie na początku recenzji. JuŜ moŜe 
nie chodzi o sam fakt Ŝycia serialami i telewizją, ale przede wszystkim o 
brak jakiejkolwiek kreatywnej inicjatywy ze strony człowieka. Oglądanie 
telewizji z reguły nie wymaga prawie Ŝadnego wysiłku intelektualnego, 
człowiek odzwyczaja się od czegoś takiego. Po jakimś czasie nie jest juŜ w 
stanie niczego sam stworzyć. Kultura zamiera, nie rozwija się, a kolejne 
lata przemijają nie pozostawiając po sobie Ŝadnych materialnych zdobyczy 
kultury, zresztą niematerialnych równieŜ. Mimo iŜ ksiąŜka została wydana 
po raz pierwszy w latach 60., zagadnienie to jest nadal aktualne, moŜna 
nawet powiedzieć, Ŝe bardziej aktualne i obecne w większej skali niŜ 
kiedyś. 
Literatura science fiction wielu kojarzy się z naukowym bełkotem, 
mnóstwem nieznanych słów, neologizmami i ogólnie, dla osób 
nieposiadającej jakiejś szczególnej wiedzy z zakresu nauk ścisłych, rzeczą 
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trudną do zrozumienia. Jednak nie jest tak w przypadku Clarke’a. On nie 
eksperymentuje w formą, skupia się raczej na problematyce. Autor Odysei 
kosmicznej znanej dzięki filmowi Kubricka (do którego sam Clarke napisał 
scenariusz) stworzył powieść SF, która stała się bestsellerem; w ciągu 
dwóch tygodni sprzedano 200 tys. egzemplarzy Końca dzieciństwa.  
A trudne ksiąŜki raczej bestsellerami się nie stają. 
Warto. Nawet w postaci lekkiego czytadła. Tylko pozostaje zastanowić się 
później, dlaczego ludzkość spotkał taki koniec; czy jest moŜe na to jakieś 
psychologiczne wyjaśnienie, jakaś rysa w osobowości kaŜdego człowieka 
oraz całej ludzkości… 

A.K. 
 

ZDUMIEWAJĄCE FAKTY 
Odpływ 
Czy zastanawialiście się kiedykolwiek, dlaczego 
woda, spływając z wanny, kręci się zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara na półkuli północnej, a odwrotnie 
na półkuli południowej? Dzieje się tak wskutek ruchu 
obrotowego Ziemi i działania tzw. siły Coriolisa. 

Spadną głowy 
Podczas zaćmienia Słońca w Chinach w 2136 r. p.n.e. ludzie myśleli, Ŝe 
Słońce zostało poŜarte przez smoka. Chiński cesarz nakazał ściąć 
nadwornych astronomów za to, Ŝe nie ostrzegli go przed groźnym 
potworem. 

Morski Einstein 
Największym mózgiem na świecie moŜe poszczycić się kaszalot. Jego 
mózg waŜy ponad 9 kg . Kaszalot  jest teŜ prawdopodobnie najgłębiej 
nurkującym morskim ssakiem, schodzi na ponad kilometr głębokości. 

Ki ść bananów 
KaŜdego roku spoŜywamy ponad 40 milionów ton bananów, co czyni je 
najpopularniejszym z owoców w menu człowieka!!! 

Królewski kompas 
Motyl monarch przemierza 3000 km, wykorzystując do nawigacji linie 
ziemskiego pola  magnetycznego. 

Śpiewający wieloryb 
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KaŜdy samiec długopłetwca ma własną pieśń, która moŜe trwać do 25 
minut. 

Mikroskopijne zagroŜenie 
Wirusy są tak małe, Ŝe moŜna je zobaczyć jedynie pod mikroskopem 
elektronowym, przy powiększeniu ok. 30 000 razy. Ich wielkość waha się 
od 0,000018 do 0,0006 mm. 

Mały, ale śmiertelnie groźny  
Zarodziec malarii, przenoszony przez komary, jest prawdopodobnie 
odpowiedzialny za około 50% zgonów, począwszy od epoki kamiennej, 
wyłączając wojny i wypadki. W obszarze saharyjskim kaŜdego roku 
umiera z powodu malarii od 1,4 do 2,8 miliona ludzi. 
                                                                
                                                               ☺Beata Oboza ☺Natalia Kapera 

 

KĄCIK MOTORYZACYJNY 
K A M P E R   -   WAKACYJNY   POJAZD 

Autonomiczny samochód 
turystyczny, specjalnie 
wyposaŜony, zapewniający 
podróŜującym nim pasaŜerom 
miejsca do spania  
i wypoczynku. Specjalna 
zabudowa zapewnia miejsce  
i sprzęt do przechowywania 
Ŝywności i sporządzania 
posiłków oraz wydzieloną 
część sanitarną z ubikacją, 
umywalką i najczęściej 

prysznicem. 

Ojczyzną kamperów są Stany Zjednoczone, co moŜe wynikać  
z przywiązania Amerykanów do wolności i moŜliwości swobodnego 
podróŜowania.  

Europejskie kampery, produkowane przez kilku producentów  
w Niemczech i we Włoszech, są małe - ich długość nie przekracza 
najczęściej 6 metrów. To ograniczenie wielkości jest spowodowane 
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licznymi w Europie płatnymi przeprawami promowymi, tunelami, mostami 
a przede wszystkim autostradami w przypadku, których podstawą 
naliczania myta jest długość pojazdu. Kolejnym czynnikiem limitującym 
jego wielkość jest brak obowiązku legitymowania się specjalnymi 
uprawnieniami do prowadzenia takich pojazdów przez "zwykłego 
kierowcę".W Europie często zwiedza się zabytkowe miasta, do których 
wjazd byłby niemoŜliwy wi ększym samochodem a i poruszanie się po ich 
niejednokrotnie wąskich historycznych ulicach byłoby mocno utrudnione. 
Łatwość zaparkowania kampera w centrum miasta, postoju na zwykłym 
parkingu nawet przy stacji benzynowej sprawiła w połączeniu  
z moŜliwością korzystania ze wszystkich jego urządzeń w czasie jazdy, Ŝe 
stał się on naturalnym następcą popularnej jeszcze w Polsce przyczepy 
kampingowej.  

Nowe pojazdy wyposaŜone są we wszystkie współczesne urządzenia 
ułatwiające podróŜ: nawigacja satelitarna zintegrowana z mapami 
cyfrowymi większości odwiedzanych krajów, publiczne systemy łączności 
krótkofalowej CB, satelitarnie monitorowane systemy zabezpieczenia 
przed kradzieŜą pojazdu i, co najwaŜniejsze, ogólnoeuropejska pomoc 
drogowa - assistance. 

śYCZYMY  UDANEGO  WYPOCZYNKU !!! 

opracował Michał. G 

KĄCIK SPORTOWY 
Radość w Barcelonie i smutek w Manchesterze 

Jak to zazwyczaj bywa, w szeregach jednej z druŜyn panuje radość, a druga 
się smuci. FC Barcelona świętuje triumf w Lidze Mistrzów i zarazem 
cieszy się ze zgarnięcia potrójnej korony, bo wcześniej wygrała 
mistrzostwo i puchar Hiszpanii. Manchester United natomiast jest 
rozgoryczony po poraŜce, ale przyjął ją godnie i potrafił przyznać, Ŝe tego 
dnia to Barca była zespołem lepszym.  

Prezydent Blaugrany - Joan Laporta nie potrafi ukryć swojej radości po 
trzecim w historii Katalończyków sukcesie w Champions League. Hiszpan 
przyznał, Ŝe ten sukces to przede wszystkim zasługa Josepa Guardioli.  

- ZasłuŜenie sięgnęliśmy po ten puchar. Chciałbym podziękować całemu 
Rzymowi. W tych dniach czuliśmy się tutaj jak w domu. To zwycięstwo 
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nie jest moje. Ja wykonuję tylko swoją małą część. Zasługa leŜy po stronie 
zespołu, Guardioli, sztabu szkoleniowego. To zwycięstwo traktuję jak 
triumf pięknego futbolu - mówił. 

FC Barcelona przypieczętowała świetny sezon. Na Stadio Olimpico w 
Rzymie, w obecności 72 tysięcy kibiców, we wspaniałym stylu pokonała 
Manchester United, zdobywając tym samym trzeci Puchar Mistrzów w 
historii klubu. Piłkarze Guardioli całkowicie zdominowali plac gry, 
dokumentując to dwoma trafieniami. Gole dla naszych piłkarzy zdobywali 
Samuel Eto'o (10') i Lionel Messi (70').  

MIĘDZY NAMI ZWIERZAKAMI – KOALA 
                                     

Koala nie zawsze były tak popularne  
i kochane jak dziś. Są to zwierzęta 
zamieszkujące lasy eukaliptusowe 
Australii, prowadzące nocny tryb Ŝycia. 
Przypominają wyglądem pluszowe 
niedźwiadki-  mają duŜą, okrągłą głowę 
i wielkie owłosione uszy. Ich szare futro 
jest bardzo gęste, a ogon szczotkowaty. 
Silne pazury i przeciwstawność palców 
ułatwiają im Ŝycie na drzewach. Na 
ziemi koala jest mniej zwinna. Samce 
waŜą około 50% więcej od samic. Mają 
szerszy pysk i mniejsze oczy oraz 
posiadają duŜy gruczoł na klatce 

piersiowej. Samice natomiast mają torbę lęgową. Koala są poligamiczne- 
samce łączą się z wieloma samicami. CiąŜa trwa około miesiąca, w sezonie 
letnim na świat przychodzi z reguły jedno młode pozostające przez 
najbliŜsze 6 miesięcy w torbie matki. 
Poza okresem godowym między koala nie istnieją Ŝadne relacje społeczne. 
Podstawą diety tych zwierząt się prawie wyłącznie liście eukaliptusa. 
Dorosły osobnik zjada średnio dziennie od 05, do 1 kg liści, zawierających 
duŜe ilości protein i olejków eterycznych. Koala doskonale przystosowuje 
swój organizm do takiej diety a ich zęby świetnie miaŜdŜą włókniste liście. 
Poruszają się bardzo wolno i śpią około 18 godzin dziennie, a niektóre 
przesypiają nawet cały dzień. Koala opuszczają swoja ulubioną gałąź 
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drzewa tylko po zachodzie słońca i tylko wówczas, gdy wyruszają na 
poszukiwanie odpowiednich dla nich liści. Powszechnie uwaŜa się, Ŝe taka 
senność spowodowana jest tym, Ŝe zwierzęta ta narkotyzują się olejkami 
zawartymi w liściach eukaliptusa☺. 

Od 1927 r. ginący gatunek koali jest objęty całkowitą ochroną. 

PS W tym roku to już koniec naszej przygody z najciekawszymi 

zwierzakami na świecie.  

Krzyś Gilek, III b 

 

KĄCIK MUZYCZNY - „ZAWSZE TAM GDZIE TY” 
 
Zamienię kaŜdy oddech w niespokojny wiatr C a G G  
By zabrał mnie z powrotem tam gdzie masz swój świat  
Poskładam wszystkie szepty w jeden ciepły krzyk  
śeby znalazł się aŜ tam gdzie pochowałaś sny  
 

Ref.  
JuŜ teraz wiem ze dni są tylko po to F G  
By do Ciebie wracać kaŜda nocą złotą C a  
Nie znam słów co maja jakiś większy sens  
Jeśli jedno tylko, jedno tylko wiem  
Być tam zawsze tam gdzie Ty  
 

Nie pytaj mnie o jutro to za tysiąc lat  
Płyniemy białą łódka w niezbadany czas  
Poskładam nasze szepty w jeden ciepły krzyk  
By nie uciekły nam by wysuszyły łzy  
 

Ref.  
JuŜ teraz...  
 

Budzić Sie i chodzić spać we własnym niebie C a  
Być tam zawsze tam gdzie ty F G  
śegnać się co świt i wracać znów do Ciebie  
Być tam zawsze tam gdzie ty  
Budzić się i chodzić spać we własnym niebie C a  
Być tam zawsze tam gdzie ty. Yeeee. F G C 

Dawid Kreska  
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:))) Cos na dobry humor (((::))) Cos na dobry humor (((::))) Cos na dobry humor (((::))) Cos na dobry humor (((: 

Przychodzi baba do lekarza z mózgiem w rękach.  
-Co pani dolega?  
-To się w głowie nie mieści. 

Blondynka budzi męŜa w środku nocy i pyta :  
- Kochanie czy płazy mają rozum ?  
- Nie Ŝabciu nie mają - odpowiada mąŜ. 

Seryjny morderca ciągnie kobietę do lasu. Kobieta krzyczy przeraŜona: 
- Ale ponuro i ciemno w tym lesie. Bardzo się boje! 
Na to morderca: 
- No, a ja, co mam powiedzieć? Będę wracał sam.. 

Do leŜącego na ławce faceta podchodzą dwaj policjanci. 
- Proszę dokumenty! Jesteśmy z policji. 
- Nie mam - odpowiada facet. 
- No to idziemy! - 
No to idźcie. 

Jasiu czeka z mamą na samolot.  
Jasiu:  - 
Mamo siku.  
Mama na to:  - 
Nie, bo zaraz przyleci samolot.  
Po jakimś czasie:  
- Mamo leci!  
- Gdzie?!  
- Po nogawkach.... 

Pani pyta Jasia:  
- Dlaczego smród piszemy przez ó.  
A Jasiu odpowiada:  
- śeby się nie wydostał. 
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Jasio przynosi do domu torbę pełną jabłek. Mama pyta go:  
- Skąd masz te jabłka?  
Na to Jasiu:  
- Od sąsiada.  
- A on wie o tym? - pyta mama.  
- No pewnie, przecieŜ mnie gonił!  
 
Siostra na religii pyta się Jasia: - 
Jasiu. Kto zbudował arkę? - 
No... eee - 
Dobrze siadaj piątka. 
 
Blondynka dzwoni do warsztatu samochodowego. 
- Coś mi spod auta kapie, takie ciemne, gęste... 
Mechanik: 
- To olej. 
Blondynka: 
- OK, no to oleję.  
 
- Dlaczego w Wąchocku są 4 mosty? 
- Bo dopiero za 4 razem trafiono na rzekę. 
 
- Gdzie jest najdłuŜszy most w Polsce? 
- W Wąchocku, budowali wzdłuŜ rzeki. 
 
- A gdzie w Wąchocku jest kryta pływalnia? 
- Pod mostem. 
 

Słowniczek polsko-czeski 

mam pomysł - mam napad  
miejsce stałego zamieszkania - trvale bydlisko  
stonka ziemniaczana - mandolinka bramborova  
plaster na odciski - naplast na kure oko 
wiewiórka - drevni kocur  
chwilowo nieobecny - momentalnie ne przitomni 
zepsuty – poruhany 
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1.              

2.               

3.                

4.                    

5.              

            

6.                

7.               

8.                

9.               

10.                   
 

Pytania do krzyŜówki : 

1. W nim owocowe drzewa. 
2. Miejsce na pustyni z roślinnością. 
3. Z igłą. 
4. Po sobocie. 
5. Zwierzę z podkowami. 
6. Drzewo z kokosami. 
7. Wskazówka dla kierowcy. 
8. Brat taty. 
9. Budynek z wieloma mieszkaniami. 

10. Cenna w owocach. 

CHWILA ROZRYWKI - REBUS  

Kupon KrzyŜówki nr.7 
 
 

Imię, Nazwisko i klasa 

 
_________________________ 

Hasło 


