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Nagroda 

7 kwietnia 2010 odbyło się losowanie kuponów krzyŜówki  
nr. 5 z numeru 65. Wylosowano: Gabrielę Polak z kl.IVa SP  
Hasło krzyŜówki brzmiało: „Idzie wiosna”.  
Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie 
( Po odbiór nagrody prosimy się zgłosić do pani Jadwigi Cibor) 

 

śAŁOBA NARODOWA 
 
12 kwietnia 2010 w naszej szkole odbył się uroczysty apel 
poświęcony uczczeniu pamięci ofiar katastrofy lotniczej pod 
Smoleńskiem.  

 

Dziś juŜ jest po pogrzebie pary prezydenckiej, a w najbliŜszym czasie 
odbędą się pogrzeby pozostałych ofiar katastrofy 
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Trumny Lecha i Marii Kaczyńskich spoczęły w Krypcie pod WieŜą 
Srebrnych Dzwonów. Wcześniej w katedrze parę prezydencką poŜegnał 
kardynał Stanisław Dziwisz w naboŜeństwie - "ostatniej stacji". Do drzwi 
świątyni prezydenta i prezydentową odprowadzało bicie Dzwonu 
Zygmunta. 
 

śałoba narodowa skończyła się w niedzielę 18 kwietnia o północy 
 

5 lat temu odszedł Papie Ŝ Jan Paweł II  
Dnia 9 kwietnia nasza szkoła uczciła tę rocznicę uroczystością 
zorganizowaną przez Oazę kierowaną przez księdza Marcina Kuliga.  

  

MłodzieŜ przedstawiła sylwetkę Jana Pawła - Jego Ŝyciorys i dokonania. 
Zaprezentowano papieŜa nie tylko jako wielkiego przedstawiciela Kościoła 
Katolickiego i wszechstronnie wykształconego humanistę, ale takŜe jako 
zwykłego człowieka - ciepłego, otwartego przyjaciela wszystkich ludzi,  
a przede wszystkim dzieci i młodzieŜy.  

Przy dźwiękach gitar zabrzmiały pieśni, szczególnie wzruszająco ukochana 
przez Jana Pawła "Barka".  

Na koniec ksiądz proboszcz Wilkołak i dyrektor szkoły jeszcze raz 
przypomnieli waŜne przesłania płynące z nauk Naszego PapieŜa.  

W ciszy, skupieniu, zamyśleniu dziękowaliśmy Bogu, Ŝe przyszło nam Ŝyć 
w czasach pontyfikatu naszego Wielkiego Rodaka. W naszych sercach na 
zawsze pozostanie Jego postać, głos i słowa:  

Nie lękajcie się, otwórzcie drzwi Chrystusowi !  

                                                                Opracowała mgr Anna Jamróz 
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Spektakl profilaktyczny  pt."Niebieska linia"  
W ramach realizacji Programu Profilaktycznego szkoły ,klasa VI a 
przygotowała wraz z pedagogiem szkolnym p. mgr Dorotą Błachut Stanek, 
spektakl profilaktyczny pt."Niebieska linia".   

Uczniowie klas IV - VI SP i kl. I - III Gimnazjum obejrzeli go 25. marca 
2010r.  

KaŜde dziecko doznające przemocy ze strony dorosłych ma prawo szukać 
pomocy.  

MoŜe zwrócić się do wychowawcy, pedagoga szkolnego lub innej 
zaufanej osoby!!!  

MoŜe teŜ w sytuacji kryzysowej dzwonić pod bezpłatny numer telefonu 
0 881 120 002 lub zwrócić się po pomoc drogą meilową 
niebieskalinia@niebieskalinia.info.pl.  

 
Opracowała mgr Dorota Błachut - Stanek 

"Dni Otwarte" dla uczniów klas III gimnazjum.  
Jak co roku andrychowskie szkoły ponadgimnazjalne przygotowały "Dni 
Otwarte" dla uczniów klas III gimnazjum.  

Grupa naszych uczniów pod opieką wychowawcy p. mgr Krzysztofa Gałosza i 
pedagoga szkolnego p. mgr Doroty Błachut- Stanek odwiedziła trzy szkoły, które 
cieszą się największym zainteresowaniem naszych przyszłych absolwentów.  

� Zespół Szkół nr 1 im. Tadeusza Kotarbińskiego,  
� Zespół Szkół nr 2 im. Królowej Jadwigi  



 5 
� Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej - 

Curie.  

KaŜda z tych szkół przygotowała ciekawą ofertę edukacyjną dla młodzieŜ na rok 
szkolny 20010/2011.  

Najwięcej czasu młodzieŜ spędziła w ZS nr 2, gdzie fryzjerki zaprosiły nas na 
pokazowe warsztaty- moŜna się było dać obciąć lub uczesać.  

Natomiast na warsztatach technikum odzieŜowego dziewczęta mogły projektować 
suknie na manekinach.- zabawa była świetna!  

 

Opracowała mgr Dorota Błachut - Stanek 

KĄCIK HISTORYCZNY 
Katyń 1940 

Las Katyński jest zalesionym terenem niedaleko Gniezdowa, wioski 

położonej w Rosji, niedaleko Smoleńska, gdzie w 1940 na rozkaz Stalina 

NKWD zastrzeliło i pochowało ponad 4000 Polaków, którzy byli wzięci jako 

jeńcy we wrześniu 1939 roku.  

Zasadniczym celem radzieckich enkawudystów, którzy zostali 

przeznaczeni do przeprowadzania zsyłek i eksterminacji, było zniszczenie 

polskiej arystokracji i inteligencji. Postanowiono usunąć, bądź przynajmniej 

odsunąć wpływowych ludzi w taki sposób, aby sowietyzacja mogła 

przebiegać płynnie i sprawnie.. Jak podano w brytyjskiej gazecie „The 

Thunderbolt” z listopada 1972 roku, zesłańcy - „Byli oni podstawą 

inteligencji narodu - uwięzieni byli lekarzami, adwokatami, profesorami i 

innymi przywódcami tego chrześcijańskiego i kochającego wolność narodu” . 
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Większość zwłok, znajdujących się w lesie katyńskim, nosiło ślady po 

strzale w tył głowy. Ten sposób wykonywania kary śmierci był typowy, 

powszechny i niejako oficjalny w Związku Sowieckim. Niemcy, w swoich 

masowych egzekucjach stosowali raczej komory gazowe lub śmiertelne 

zastrzyki oraz rozstrzeliwania przy pomocy karabinów maszynowych. Sekcje 

zwłok wykazały, że niektóre osoby miały połamane szczęki od mocnych 

uderzeń, względnie rany kłute, zadane bagnetem. Były to ofiary, które 

stawiały opór lub krzyczały. 

W 1943 Niemcy ekshumowali zabitych Polaków i oskarżyli o to 

Sowietów. W 1944 po odzyskaniu okolic Katynia, Sowieci znowu 

ekshumowali ciała zabitych i oskarżyli o to Niemców. Reszta świata, jak 

zwykle była po obu stronach. W 1989, po upadku potęgi sowieckiej, 

Gorbaczow, ówczesny prezydent ZSRR, wreszcie przyznał, że to NKWD 

wykonało egzekucję Polaków i potwierdził dwa podobne miejsca do tych 

koło Katynia. Rozkaz Stalina z marca 1940 aby zastrzelić około 25,700 

Polaków został też ujawniony po upadku Sowietów. To zabicie Polaków  

w czasie 2 wojny często jest nazywane Masakrą Katyńską lub zbrodnia 

Katyńska. Do sądzenia winnych za tę zbrodnię nigdy nie doszło. Chociaż 

znani są ci, którzy decyzję o niej podjęli, a także ponad stu wykonawców 

(ujawniona została lista nagrodzonych za akcję „rozładowania obozów”). 

Jednak śledztwo po stronie rosyjskiej zostało przerwane, a władze Rosji 

odmawiają komentarzy na ten temat. Nikt w tej sprawie nie został i już nie 

zostanie ukarany. 

Po zbrodni istnieje materialny ślad. Trzy zbudowane przez Polaków 

cmentarze – w Katyniu, Miednoje i Charkowie - gdzie każdy z blisko 15 

tysięcy polskich jeńców jest imiennie upamiętniony. To wyjątek na 

cmentarzyskach pozostałych po zbrodniach władzy sowieckiej. 
Zbrodnia Katyńska, mimo iŜ najstraszniejsza i najbardziej bestialska, nie 

była zdarzeniem wyizolowanym. Przez lata w sowieckiej Rosji zamordowano 
tysiące Polaków. Gdy po finale wojny polsko-bolszewickiej w 1920 roku, 
zwycięskim dla Polski, Sowieci musieli na wiele lat poŜegnać się z eksportem 
rewolucji na Zachód, a sam Stalin krytykowany był za swe znaczące błędy na 
froncie polskim – władze sowieckie uznały zachodniego sąsiada za 
sztandarowego wroga. W trakcie Wielkiego Terroru w ZSRR w latach 1937–
1938, który miał na celu spacyfikowanie tlącego się w całej Rosji 
antybolszewickiego buntu, Sowieci tępili z wyjątkową zaciekłością polskie 
środowiska na swym terenie. Zabito wówczas strzałem w tył głowy ponad 70 
tysięcy Polaków (obywateli sowieckich). Co dziesiąta ofiara Wielkiego Terroru 
związana była z Polską. Dopracowano wówczas w ZSRR mechanizm masowych 
eksterminacji.       

K.G. 
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Kącik literacki 
Jane Austen „Perswazje” 

 
„Perswazje” to ostatnia powieść Jane Austen wydana juŜ po śmierci pisarki  
w 1818 roku. Jej główną bohaterką jest Anna Elliot, dwudziestosiedmioletnia 
panna, której osiem lat wcześniej rodzina wyperswadowała (stąd tytuł) 
małŜeństwo z ukochanym, ale wówczas pozbawionym majątku kapitanem 
marynarki Fryderykiem Wentworthem. Łagodna i naiwna, wykorzystywana 
przez rodzinę, wciąŜ wierna pierwszej miłości Anna stara się jednak unikać 
kapitana, który zdaje się nie zwracać na nią uwagi.  
PowyŜszy opis skopiowałam z okładki. Nie miałam pojęcia jak opisać fabułę, 
poniewaŜ jak dla mnie jest ona tak nieatrakcyjna, Ŝe cięŜko byłoby mi ją ująć 
własnymi słowami. I juŜ sam opis moŜe nam powiedzieć z jakim typem 
literatury mamy do czynienia. Romans ten nie jest ani szczególnie poruszający 
ani ciekawy. Przynajmniej dla mnie. Zresztą to w duŜej części równieŜ 
powieść obyczajowa, a przyznam, Ŝe w jakiś szczególny sposób obyczaje 
XIX-wiecznej Anglii mnie nie interesują. Dla mnie te wszystkie przyjęcia  
i spotkania towarzyskie, podczas których gra się w karty i pije herbatę są 
nudne. Dlatego męczy mnie trochę duszna atmosfera tej powieści (czy raczej 
epoki). Do tego dochodzi jeszcze brak jakiejkolwiek akcji, długie monologi 
bohaterów i konieczność spamiętania wszystkich powiązań między 
postaciami.  
Ale czy jest aŜ tak źle? Niekoniecznie. Powieść jest dość dobrze napisana, 
dlatego teŜ czyta się ją przyjemnie. Choć raczej nie uraczymy szczegółowych 
opisów otoczenia. Jednak za to otrzymujemy dokładną charakterystykę kaŜdej 
postaci. Bo to właśnie postacie odgrywają w powieściach Austen (i innych 
pisarek z tej epoki) najistotniejszą rolę.  I tu właśnie jest problem, bo  
w większości powieści bohaterowie są mi najzupełniej obojętni. „Perswazje” 
nie stanowią w tej materii wyjątku. (PowiedzcieŜ mi z czego ja mam czerpać 
przyjemność podczas czytania dzieł Austen.) 
Mimo tego co napisałam wcześniej ksiąŜkę czytało mi się dość dobrze. Całość 
pochłonęłam w dwa dni. Choć myślę, Ŝe na ten dość rekordowy czas w 
znaczny sposób wpłynęło moje nastawienie, Ŝeby przeczytać w jak 
najkrótszym czasie. I przyznaje się, ze nie wiem jak w końcu powieść się 
zakończyła. To znaczy, co się stało z Anną wiem, ale treści na temat innych 
bohaterów umknęły mej uwadze.  
Dla zainteresowanych twórczością Austen. 

A.K. 
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Kącik łaciński 
Cave canem – strzeŜ się psa 

Cogito ergo sum – myślę, więc jestem (Kartezjusz) 

Dies irae – dzień gniewu 

Errare humanum est – błądzić, mylić się jest rzeczą ludzką 

Ex post – po fakcie 

Expressis verbis – wyraźnie, dobitnie 

Festina lente – spiesz się powoli 

Finis coronat opus – koniec wieńczy dzieło 

Gloria victis – chwała zwycięŜonym 
Gutta cavat lapidem non vi sed saepe cadendo – kropla drąŜy skałę, nie 
siłą, lecz częstym spadaniem (Owidiusz) 
 

Puścić wodze fantazji – z cyklu „Nasza twórczość”  

Wiosenna poezja… 
 

„Gdy wiosna…” 
Gdy wiosna wita,  
to wszystko rozkwita: 
krokusy, fiołki są jak aniołki. 
Motylki latają o wiośnie 
gadają. 
 
Tam za lasem słonko grzeje, 
a na łące wietrzyk wieje. 
I coś szepcze, i coś stuka - 
DO SERC DZIECI - WIOSNA 
PUKA! 
Patrycja Bizoń, kl. V b 
 

„Wiosna” 
 
Idzie wiosna! 
Ciepłe słońce grzeje za plecami. 
Wszędzie kwiaty, a ty miły –  
baw się razem z nami! 
 
Nareszcie wiosny przyszedł czas, 
skowronki na drzewach śpiewają. 
Na niebie unosi się słońca blask, 
niedźwiedzie ze snu się wybudzają. 
 
Poczuj wietrzyk, nadstaw uszu, 
słuchaj śpiewu wiosny. 
MoŜe listek się poruszy 
lub ptaszek radosny… 
 

Izabela SnaŜyk, kl. V b 
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„Wiosna” 
Popatrzcie, to wiosna, 
jest wesoła i radosna! 
 

KaŜdy się rumieni, 
gdy widzi skarby zieleni. 
 

Popatrzcie w koło, 
jak pełno kwiatów wokoło! 
 

JuŜ łąki i lasy 
są zielone, jak przed czasy. 
 

Jest bajecznie, kolorowo, 
to drzewa i kwiaty rozświetlają łąkę zieloną! 
 

Kochamy naszą wiosnę, 
te deszczyki i zielone świerszczyki. 
 

Sylwia Dudek, kl. V b 
 

SŁAWNI POLACY 
Jan Długosz -Urodził się w 1415 r.  
w Brzeźnicy w dawnym powiecie 
radomszczańskim (dziś powiat pajęczański), 
w ziemi sieradzkiej w średniozamoŜnej 
rodzinie szlacheckiej Jana Długosza  
z Niedzielska i Beaty, córki Marcina  
z Borowna. Ojciec, Jan Długosz  
z Niedzielska, który za zasługi połoŜone w 
bitwie pod Grunwaldem otrzymał starostwo 
brzeźnickie, z dwiema Ŝonami miał 
kilkanaścioro dzieci. Wśród nich trzech 
Janów. Najstarszy z nich, który w historii 
miał zapisać się jako ojciec polskiej 
historiografii, początkowo uczył się w szkole 
parafialnej w Nowym Korczynie, gdzie 

ojciec był starostą od 1421. Następnie przez trzy lata studiował na Akademii 
Krakowskiej. Tę uczelnię opuścił nie uzyskując Ŝadnego stopnia naukowego 
i jako notariusz publiczny trafił na dwór biskupa krakowskiego, Zbigniewa 
Oleśnickiego. Był jego zaufanym współpracownikiem, sekretarzem i kanclerzem 
w latach 1433-1455. W 1437 został kanonikiem krakowskim. Po śmierci 
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Oleśnickiego słuŜył królowi Kazimierzowi Jagiellończykowi, a od 
1467 był wychowawcą synów królewskich. Uczestnik wielu poselstw 
zagranicznych: w 1449 do Rzymu, 1467 do Czech, 1469 na Węgry, 1478 do 
Wyszegradu. Zmarł 19 maja 1480 roku w Krakowie. Został pochowany na 
Skałce. 

Autor licznych publikacji historycznych, w tym najsłynniejszego dzieła Annales 
seu cronicae incliti Regni Poloniae (Roczniki, czyli kroniki sławnego Królestwa 
Polskiego), obejmującego historię Polski od najdawniejszych czasów do 1480.  
W skład tego dzieła wchodzi "Chorographia Regni Poloniae", która stanowi 
unikatowy dokument ówczesnych czasów przedstawiający dokładniejszy obraz 
ziemi, a zwłaszcza hydrografię ziem polskich, oraz potwierdza zdumiewającą 
wiedzę i wszechstronność, jaką dysponował Jan Długosz, stawiając go na czele 
jednego z najwybitniejszych polskich geografów. W 1480 został arcybiskupem-
nominatem lwowskim. W tym samym roku zmarł. 

Aleksandra Polak 
 

KĄCIK SPORTOWY 
Tak ciekawie zapowiadającego się El Clasico nie było od dawien dawna. Barça  
z małym wielkim człowiekiem z innej planety na czele przybyła na Estadio 
Santiago Bernabeu, gdzie miała się zmierzyć ze świetnie spisującym się w lidze 
Realem. Florentino Pérez wpompował w swój zespół ćwierć miliarda euro, ale 
kolejny raz boleśnie przekonał się, Ŝe pieniądze to nie wszystko bo sukcesów 
kupić nie moŜna. Twierdza Bernabeu była w lidze nie zdobyta przez 15 kolejek 
obecnego sezonu. Była, aŜ do dzisiaj. Dopóki nie przybyli geniusze z Katalonii... 

0 - Real Madrid: Iker Casillas; Sergio Ramos, Raúl Albiol, Garay, Arbeloa; Gago, 
Xabi Alonso, Marcelo (Guti, m.57); Van der Vaart (Raúl, m.69); Cristiano 
Ronaldo i Higuaín (Benzema, 79). 

2 - Barcelona: Víctor Valdés; Puyol, Piqué, Milito (Márquez, m.79), Maxwell 
(Iniesta, m.63); Keita, Busquets, Xavi; Dani Álves, Pedro i Messi. 

Bramki: 0-1, m.32: Messi. 0-2, m.56: Pedro. 

Widzów: 79.500 

Liga mistrzów 

Barcelona oraz Inter Mediolan znaleźli się w pierwszym półfinale , a w drugim 
Olympique Lyon i Bayern Monachium. 

Pierwsze mecze juŜ 20 i21 kwietnia.  

               J.N. 
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Zrozumieć pogodę 
Tornado 
 O tym zjawisku atmosferycznym na pewno wielu z Was słyszało ale 
niewielu je widziało. Pewnie dlatego, Ŝe w Polsce występuje ono rzadko, choć 
czasem moŜna je zobaczyć (czego oczywiście nikomu nie Ŝyczę:). 
    Trąba powietrzna powstaje na styku dwóch róŜnych mas powietrza, kiedy 
dochodzi w nich do zderzenia powietrza gorącego z chłodnym. Tworzą się wtedy 
chmury burzowe i związane z nimi zawirowania. Powstaje ogromny wir 
powietrza, z ziemi widoczny jako ciemny lej, sięgający od chmury w dół. 
Średnica takiej trąby powietrznej w naszym klimacie moŜe mieć kilkanaście lub 
kilkadziesiąt metrów, a prędkość wirującego powietrza sięgać 400 km/h. 
Natomiast sama trąba przemieszcza się znacznie wolniej- około 40 km/h.  
    Siłę tornada określa się za pomocą specjalnej skali, utworzonej przez 
amerykańskiego meteorologa- Theodora Fujity, zwanego Panem Tornado. Składa 
się ona z siedmiu kategorii prędkości wiatru. 
 

Stopień skali 
Fujity 

Prędkość 
wiatru (km/h)  

Skutki wiatru 

F0 poniŜej 116 łamie gałęzie i przewraca małe 
przedmioty 

F1 do 180 uszkadza dachy, moŜe spychać 
samochody z dróg 

F2 do 250 wyrywa drzewa z korzeniami 

F3 do 330 niszczy budynki o słabej konstrukcji 

F4 do 415 przenosi samochody, niszczy solidne 
budynki 

F5 do 510 niszczy wszystko na swojej drodze 

F6 powyŜej 510 powoduje takie same zniszczenia jak 
wyŜej 

Ciekawostka: 
Mieszkańcy włoskiej wioski Licodia Eubea (na Sycylii) upozorowali 
zniszczenia po przejściu trąby powietrznej. Kilkanaście osób zmówiło się 
 i zaŜądało odszkodowania za straty poczynione przez Ŝywot. W ten sposób 
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udało im się wyłudzić od firm ubezpieczeniowych prawie 400 000 
euro. Dopiero po pięciu latach od daty wystąpienia rzekomej trąby 
powietrznej (14 września 2002 r.) prokuratura, na podstawie danych z 
obserwacji meteorologicznych, ustaliła, Ŝe w miejscowości tej Ŝadnego 
kataklizmu nie było. 

Ania P. 
 

KĄCIK MOTORYZACYJNY 
 

 
 
Na torze Fiorano wypatrzono tajemniczy prototyp modelu 599. Jak widać 
na spyshotach pojazd wyposaŜono w nowy układ wydechowy, podobny 
nieco do tego z 599XX, który według świadków wypluwał z siebie dźwięki 
jeŜące włosy na głowie. Przypuszcza się, iŜ Ferrari tak oto pracuje nad 
odchudzoną i wzmocnioną wersją 599, utrzymaną w tym samym duchu, co 
430 Scuderia. 
 
Nasilają się doniesienia o hardcore'owej wersji 599 GTB Fiorano, pewnego 
rodzaju odpowiedzi na Murcielago LP670-4 SV, która miałaby pojawić się 
na przyszłorocznym salonie w Genewie. Auto mogłoby nosić oznaczenie 
599 GTO (ukłon w stronę klasycznego 250 GTO z lat sześćdziesiątych), 
dysponować mocą 680-700 KM, masą zmniejszoną o jakieś 45-70 
kilogramów oraz zmianami nadwoziowymi na modłę 599 XX. 599 GTO 
miałoby powstać w 500 egzemplarzach, które kosztowałyby jakieś 60-80k 
euro więcej, niŜ zwykłe Fiorano i były dostarczane klientom od jesieni 
2010 począwszy. Ferrari póki co nie zdradza Ŝadnych szczegółów, ale 
wszystko wskazuje na to, iŜ takowe 599 jest rzeczywiście 
przygotowywane. 

M. Graca 
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Ciekawostki  
9 faktów o Chinach  

1. Chiny dokonują trzy razy więcej egzekucji niŜ wszystkie kraje świata 
razem wzięte. 

2. W Chinach jest prawie więcej chrześcijan niŜ we Włoszech , co 
sprawia , Ŝe stają się jednym z największych centrów chrześcijaństwa 
na świecie. 

3. Prawie 4000 tys. Dzieci zostały nazwane „Igrzyska Olimpijskie” w 
momencie gdy kraj przygotowywał się do igrzysk w Pekinie w 2008 
roku. 

4. Chińczycy zuŜywają 45 miliardów pałeczek na rok. 
5. 200 milionów ludzi w Chinach Ŝyje za mniej niŜ 1$ dziennie. 
6. Blisko 700 milionów chińczyków pije zanieczyszczoną wodę. 
7. Lody i makaron mogły być wynalezione w Chinach.8. Blisko 50% 

sfałszowanych dóbr w UE pochodzi z Chin. 
8. Chiny nie są jeszcze wolne od europejskiej , średniowiecznej dŜumy. 
9. Do 2025 roku , Chiny zbudują 10 miast wielkości Nowego Jorku. 

Frane Selak- najwi ększy szcz ęściarz na świecie  

Katastrofa pociągu, samolotu, autokaru, potrącenie przez autobus, 
wypadki samochodowe... Frane Selak, największy szczęściarz 
(pechowiec?) na świecie,uczestniczył w dziesiątkach katastrof i ze 
wszystkich wyszedł cało...  

Zaczęło się w 1962 r. Pewnego styczniowego dnia chorwacki nauczyciel 
muzyki Frane Selak jechał pociągiem z Sarajewa do Dubrownika. Doszło 
do wypadku: część składu wypadła z torów i stoczył się do rzeki.  
W lodowatej wodzie utonęło 17 osób, Selak - ze złamaną ręką  
i potłuczeniami - zdołał dopłynąć do brzegu.  

W 1963 r. Chorwat leciał samolotem z Zagrzebia do Rijeki. Nagle odpadły 
drzwi i męŜczyznę wywiało na zewnątrz. Pilotowi nie udało się wylądować 
i maszyna rozbiła się, zabijając 19 osób. Selak ocknął się w szpitalu. 
Okazało się, Ŝe wylądował w stogu siana i nie miał Ŝadnych powaŜnych 
obraŜeń.  
Trzy lata później historia się powtórzyła. Selak jechał w autokarze, który 
wpadł w poślizg i stoczył się do rzeki. Zginęły cztery osoby. Frane miał 
tylko kilka siniaków. 

W 1970 r. Selak przesiadł się do samochodu. Pewnie uznał, Ŝe tak będzie 
bezpieczniej. Nie wyszło - nagle samochód zaczął się palić. Selakowi 
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udało się zatrzymać auto i wysiąść. Chwilę później ogień dotarł do 
zbiornika na paliwo i auto wybuchło. 

W 1973 r. Chorwat miał kolejny wypadek samochodowy. Tym razem 
zepsuła się pompa paliwowa, a auto ponownie stanęło w płomieniach. 
Selakowi znowu udało się uciec, stracił tylko większość włosów. - To 
wtedy przyjaciele zaczęli nazywać mnie "Szczęściarz" - opowiada. 

W 1995 r. Chorwat przechodził przez ulicę w Zagrzebiu i został potrącony 
przez samochód. Skończyło się na drobnych obraŜeniach. Rok później 
Frane jechał samochodem w górach, a na jego pas wjechała cięŜarówka 
nadjeŜdŜająca z naprzeciwka. śeby uniknąć zderzenia czołowego, Selak 
gwałtownie skręcił, przebił barierkę i spadł w przepaść. Samochód rozbił 
się 100 metrów niŜej. Kierowcy nic się nie stało, bo zdołał wyskoczyć  
z auta i wylądował w krzakach, które zamortyzowały upadek. 

 Teraz Frane Selak był juŜ sławny, rozpisywały się o nim media na całym 
świecie. - MoŜna na to patrzeć z dwóch stron. Albo jestem największym 
pechowcem na świecie, albo największym szczęściarzem. Wolę wierzyć  
w to drugie - mówił męŜczyzna. 

 Jak kończy się ta historia? Oczywiście szczęśliwie. W 2003 r.74-letni 
Selak kupił pierwszy od 40 lat kupon Lotto. I wygrał równowartość miliona 
dolarów! - Teraz będę po prostu cieszyć się Ŝyciem. Czuję, jakbym 
narodził się na nowo. Wiem, Ŝe Bóg czuwał nade mną przez te wszystkie 
lata - mówił.  

W 2004 r. Chorwata zaangaŜowała australijska telewizja. Selak miał 
zagrać w reklamówce, ale w ostatniej chwili się wycofał i nie poleciał do 
Sydney. - Lepiej nie kusić losu - wyjaśnił. 

 

Dobre rady na ka Ŝdy dzie ń: 
1. JeŜeli dławisz się kostką lodu, to napij się szklanki wrzątku. Proste! 

Ciało obce natychmiast samoczynnie zniknie. 

2. Aby uniknąć skaleczeń podczas krojenia warzyw, poproś kogoś 
innego, aby je trzymał, podczas gdy ty będziesz bezpiecznie ciął 
dalej. 

3. Osoby z nadciśnieniem - wystarczy się skaleczyć i krwawić przez 
kilka minut, obniŜając tym samym ciśnienie w Ŝyłach. Pamiętajcie, 
aby uŜywać stopera lub kuchennego minutnika 

4. JeŜeli trapi cię nieprzyjemny kaszel, zaŜyj duŜą dawkę środków 
przeczyszczających. Będziesz się bał zakaszleć ponownie. 



 15 

5. Pamiętaj, Ŝe kaŜdy wydaje się być normalny dopóty, 
dopóki tego kogoś nie poznasz bliŜej. 

6. JeŜeli nie jesteś w stanie naprawić czegoś za pomocą młotka, to 
pewnie  masz do czynienia z usterką elektryczną. 

 

. Dowcipne zagadki 
Dlaczego Kinga została świętą?  
(Bo Bolesław był Wstydliwy!) 

A co to jest krzy Ŝówka krowy z Ŝółwiem?   
(Ciele w kasku!) 

A czy akumulator mo Ŝe zabić człowieka?   
(ZaleŜy z jakiej spadnie wysokości!) 

Co to jest: zielone, czerwone, niebieski a jak pods koczy białe?   
(Nie wiesz? Ja tez nie, ale fajnie zmienia kolory...) 

KrzyŜówka w ęŜa z jeŜem?   
(Drut kolczasty) 

A wiesz, co to jest: lata po pokoju i robi yzb, yzb , yzb...   
(Mucha na wstecznym biegu) 

A wiesz kto wymy ślił spodnie?   
(Radziecki uczony I. Gołodupcew) 

A z czego si ę składa przeddzidzie dzidy krótkiej bojowej  
ogólnowojskowej?   
(Z przeddzidzia przeddzidzia, sróddzidzia przeddzidzia, i zadzidzia 
przeddzidzia.) 

Co ma dziesi ęć tysi ęcy kalorii?   
(Pięć tysięcy Tic-taców) 

Co ma Ŝołnierz w spodniach?   
(śołnierz w spodniach ma chodzić długo i oszczędnie...) 

Co ma Ŝołnierz?   
(śołnierz ma stać na straŜy ojczyzny...) 

Jak w prosty sposób zosta ć miliarderem w ci ągu roku?   
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(Trzeba co miesiąc wpłacać na ksiąŜeczkę po 85 milionów złotych) 

Co Miś Uszatek je na kolacj ę?  
(Pora na dobranoc...) 

Co mówi d Ŝem jak si ę go otwiera?   
(''DŜem dobry'') 

Co mówi kanapka do pijaka?   
(Zaraz wrócę...) 

Co mówi kat ustawiaj ąc skazańca pod szubienic ą?  
(Głowa do góry!) 

Co nale Ŝy zrobi ć, gdy goł ąb napaskudzi na głow ę?  
(Podziękować Bogu, Ŝe nie dał skrzydeł krowom...) 

Łazi po ścianie i szele ści   
(Mucha w ortalionowym płaszczu) 

Co powstanie z poł ączenia 2 stonóg wyedukowanych 
matematycznie?   
(Suwak logarytmiczny) 

Co to jest: zielone, ogolone i skacze?   
(śołnierz na dyskotece) 

 

Kącik Kulinarny CZ. II  -  „Torcik” 
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Składniki:  
 
BISZKOPT: 
� 4 łyŜki mąki tortowej 
� 4 łyŜki mąki 

ziemniaczanej 
�  1 łyŜeczka proszku 

do pieczenia 
� 1/2 szklanki cukru 
� 6 jaj 
 
DODATKI : 
� biały krem do tortów 
� konfitura wiśniowa  
� barwnik spoŜywczy o 

wybranym kolorze 
�  Ŝelki o róŜnych 

kształtach i kolorach  
� pisaki tortowe  
 

Wykonanie: 

1. Upiecz biszkopt  
2. Przetnij spody do tortów na trzy części tak, 
Ŝeby półkola boczne były jednakowej 
wielkości. tak Ŝeby w środku powstał prostokąt 
z zaokrąglonymi 2 bokami. Dla ułatwienia 
wytnij sobie najpierw szablon z papieru. 

3. Ubij krem według własnego przepisu( lub z 
paczki ). Połowę odłóŜ do osobnego naczynia, 
do drugiej zaś części dodaj barwnik. Wstaw na 
10-15 min do lodówki. 

4.  Z prostokąta powstałego z przyciętych spodów 
zrób tort (kaŜdą warstwę posmaruj konfiturą i 
kremem). 

5. Boczne części spodów równieŜ sklej ze sobą za 
pomocą białego kremu i ułóŜ na torcie. 

6. Białym kremem pokryj boki powstałego 
pojazdu i połowę przedniej zaokrąglonej części 
- będą to szyby samochodu. 

7. Teraz niebieskim kremem pokryj całość 
samochodu pozostawiając białe szyby. Wstaw 
do lodówki. 

8. Na koniec pozostało tylko ozdobić tort 
kolorowymi pisakami, Ŝelkami, przykleić 
okrągłe lizaki lub ciasteczka jako koła.  

Autor: Anonim™® 
 
Włóczęga 
Włóczęga chodzi po parku i stwierdza, Ŝe nie posiada papierosów. PoniewaŜ 
jest włóczęgą, nie ma równieŜ pieniędzy. Ale od czegóŜ jest głowa? Nasz 
włóczęga zaczyna zbierać niedopałki. Bibułkę ma w kieszeni, a 
doświadczenie go uczy, Ŝe z siedmiu niedopałków moŜna zrobić jednego 
papierosa. Po pewnym czasie uzbierał 49 niedopałków. Włóczęga ma bardzo 
regularne przyzwyczajenia i pali jednego papierosa dokładnie, co 3 
kwadranse.  

Pytanie:  Na ile czasu wystarczy mu uzbierany zapas?  
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Sześć godzin. Czterdzieści dziewięć niedopałków dadzą siedem 
papierosów, ale te z kolei dadzą siedem nowych niedopałków, co da jednego 
nowego papierosa. A więc osiem papierosów starcza na 6 godzin. 
 

Zagadka o bogaczu 

Był sobie bogacz, który miał wielką posiadłość. Była ona duŜo warta, więc nic 
dziwnego, Ŝe się o nią bał. Zatrudnił więc nocnego stróŜa do pilnowania 
posiadłości. Pewnego dnia zdarzyło się tak, Ŝe bogacz musiał lecieć do 
Nowego Jorku w interesach. Lecz stróŜ przyszedł do niego i mówi:  
- Dzisiaj w nocy mi się śniło, Ŝe samolot którym ma pan lecieć się rozbije.  
Bogacz pomyślał - "A tam, co mi szkodzi polecę pojutrze!". Następnego dnia 
w wiadomościach usłyszał, Ŝe samolot, którym miał lecieć się rozbił. Zawołał 
więc stróŜa do siebie i mówi:  
- W związku z tym, Ŝe uratowałeś mi Ŝycie dostaniesz duŜą nagrodę, ale 
muszę cie zwolnić.  

Pytanie :  Dlaczego musiał być zwolniony? 
 
Odpowiedź jest prosta, wystarczy pomyśleć czy stróŜ dobrze wypełnia swoje 
obowiązki 

20 mnichów 
Rzecz dzieje się w starym klasztorze, w którym Ŝyje około 20 mnichów. KaŜdy 
dzień spędzają na gorliwej modlitwie. Nie mają nic prócz prostego łóŜka w 
skromnym pokoju, jednego krzesła i okna, Ŝadnych luster, ani wygód. KaŜdej 
nocy Bóg przychodzi do nich, aby z nimi porozmawiać, do kaŜdego z osobna. 
Pewnej nocy, mówi im, Ŝe w klasztorze znajduje się jeden, podkreślił, jeden 
mnich zaraŜony wstydliwą chorobą. Objawia się ona niebieską plamą na 
czole. Mnich ten musi sam odgadnąć, Ŝe jest chory i odejść z klasztoru. Mnisi 
widują się tylko podczas posiłków. Uwaga, inni mnisi nie mogą mu dawać 
znaków, ani nic mu wspominać o jego chorobie, on sam nie ma moŜliwości 
zobaczenia swego oblicza w lustrze.  
 
Pytanie :  Jak więc ma się domyślić Ŝe to on jest chory?  
 
Mnich, który jest zaraŜony, ma niebieską plamę na czole. Nie ma lustra, ale 
ma oczy. Przygląda się innym mnichom podczas posiłku i jeśli nikt nie ma na 
czole znaku, oznacza to, Ŝe on jest chory i musi odejść z klasztoru        
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HoroskopHoroskopHoroskopHoroskop    
BARAN – ( 21 III – 21 IV ) 
Klasowy rozrabiaka, ciekawski łobuziak, 
lubi szkołę, zrobi wszystko, Ŝeby się  
w niej nie nudzić. Ulubione przedmioty: 
języki obce, matematyka, fizyka, 
informatyka, wf..  

BYK – ( 22 IV – 20 V ) 
W szkole spokojny i cichy, pilny  
i sumienny - ale bez przesady - nie lubi 
robić więcej niŜ musi. Ulubione 
przedmioty: matematyka, biologia, 
geografia, plastyka, muzyka. 

BLIŹNIĘTA – ( 21 V – 21 VI ) 
Klasowy gaduła, kaŜdego rozbawi, 
wyczyta kaŜdą ciekawostkę, wszędzie 
go pełno. Ulubione przedmioty: języki 
obce, polski, historia, chemia, 
informatyka. 

RAK – ( 22 VI – 22 VII ) 

Pilny i obowiązkowy, szybko się uczy, 
spokojny, Ŝyje we własnym świecie 
marzeń, wzorowy uczeń, lubią go 
nauczyciele. Ulubione przedmioty: 
matematyka, fizyka, geografia, plastyka 

LEW – ( 23 VII – 23 VIII ) 

Zdolny i ambitny, zawsze chce być 
pierwszy, chciałby rządzić w klasie, 
uwielbia zwracać na siebie uwagę. 
Ulubione przedmioty: język polski, 
historia, matematyka, wf. 

PANNA – ( 24 VIII – 23 IX ) 
Nie przepada za szkołą, samotnik, uczy 
się sumiennie, ale nie dla stopni  
i wyróŜnień, wybiera sobie ulubione 
przedmioty. Ulubione przedmioty: 
informatyka, biologia, matematyka, 
plastyka 

WAGA – ( 23 IX – 23 X ) 
Sympatyczna i towarzyska, mądra  
i zdolna, łatwo osiąga w szkole sukcesy, 
ma wielu kolegów, lubią ją 
nauczyciele.Ulubione przedmioty: języki 
obce, literatura, historia, matematyka.. 

SKORPION – ( 24 X – 22 XI )  

śarliwy i namiętny, w szkole do nauki 
podchodzi z pasją, wszystko go 
interesuje, lubi, gdy wkoło coś się dzieje. 
Ulubione przedmioty: matematyka, 
fizyka, język polski, języki obce, 
informatyka. 

STRZELEC – ( 23 XI – 21 XII ) 
Bardzo zdolny, bystry, gadatliwy, umie 
dyskutować, przekonywać, do szkoły 
chodzi z chęcią, lubi konkursy  
i olimpiady, często je wygrywa. 
Ulubione przedmioty: geografia, 
religioznawstwo, język polski. 

KOZIOROśEC – ( 22 XII – 20 I ) 

Pracowity, dokładny i pilny, bardzo 
odpowiedzialny i rozsądny, a do tego 
wyjątkowo zdolny - prawdziwy wzór, 
chociaŜ za szkołą nie przepada. 
Ulubione przedmioty: matematyka, 
informatyka, geografia, fizyka. 

WODNIK – ( 21 I – 19 II ) 

Oryginalny i pomysłowy, wszystkich  
w szkole zna, lubi dyskutować  
i popisywać się wiedzą, nauka to dla 
niego przyjemność. Ulubione przedmioty: 
język polski, historia, geografia, 
informatyka 

RYBY – ( 20 II – 20 III ) 
Zdolne i pracowite, spokojne, bystre, 
lubiane przez kolegów, w szkole osiągają 
sukcesy, są uzdolnione artystycznie. 
Ulubione przedmioty: historia, literatura, 
religioznawstwo, muzyka, biologia.. 
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KRZYśÓWKA   NR 6 
 
1.                        

2.                       

3.                           

4.                          

5.                       

6.                         

7.                               

8.                       

 
 

Pytania do krzyŜówki :  
1. Nasz kraj. 
2. ………  Piłsudski. 
3. Prezydent, który zginął w katastrofie lotniczej 10.04.2010r. 

Lech………. 
4. Stolica Polski. 
5. Miejsce gdzie zamordowano polskich oficerów 70 lat temu. 
6. Hymn polski ……….. Dąbrowskiego. 
7. Odzyskaliśmy ją po 123 latach niewoli. 
8. Imię polskiego papieŜa. 

 
 

CHWILA ROZRYWKI – REBUS DWUWYRAZOWY 

 

Kupon KrzyŜówki nr.6 
 
 

Imię, Nazwisko i klasa 

 
______________________

___ 


