
 
 
 
 
 
 
 

 Gazetka szkolna 
Zespołu Szkół Samorządowych 

w Zagórniku 
Koszt wydania 1 zł                                                      wrzesień 2010 

Drodzy nauczyciele 
W dniu Waszego święta przyjmijcie od nas te słowa : 

 
"JakŜe nie pisać wierszy,  

jakŜe nie płonąć w podzięce.  
Za dar najpiękniejszy,  

za SERCE".  
Tymi słowami pragniemy  

przekazać najserdeczniejsze Ŝyczenia  
za wielką cierpliwość, wyrozumiałość  
i trud włoŜony w Nasze wychowanie. 

                                               Członkowie redakcji 

 Skład redakcji :   Patrycja Gondko, Monika Rokowska, Marlena Koral, Dawid 
Kreska,  Kamil Kryjak, Mateusz Rusinek, Angelika Foryś, Anna Polak, Aleksandra 
Polak, Joanna Ejzyk, Gabriela Polak, Paulina Drabik, Izabela SnaŜyk, Paulina 
Pawłowska,  Bermadetta Polak, Daniel Wieczorek, Damian Góra, Krzyś Gilek. 

Opiekunowie redakcji :  mgr Anna Hernas, mgr Marta Paczyńska 

Skład elektroniczny :  mgr inŜ. Jadwiga Cibor 
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NASI DRODZY CZYTELNICY! 

Witamy Was bardzo serdecznie po wakacjach. Mamy nadzieję, Ŝe tak jak  
w poprzednich latach będziecie z satysfakcją czytać ciekawe artykuły, felietony i 
wywiady, które znajdziecie w naszej gazetce. 

Zapraszamy Was serdecznie do lektury. Obiecujemy, Ŝe nowe „Spoko” 
zaskoczy Was, między innymi nowymi kącikami: Nasza twórczość 
 i Kącik kulinarny. Pojawią się równieŜ wywiady, sondy, aktualności, humor 
i oczywiście krzyŜówki.  

Zmienił się równieŜ skład redakcji. Dołączyło wielu nowych członków  
z klas 4 – 6  i pierwszych klas G, ale zapraszamy  wszystkich, którzy mają coś 
ciekawego do powiedzenia o kontakt  z  panią Anną Hernas lub p. Martą 
Paczyńską. Szczególnie zapraszamy do zapisywania tzw. humoru z zeszytów 
uczniowskich bądź jakichś śmiesznych stwierdzeń nauczycieli, nauczyciele to 
teŜ ludzie i popełniają tak owe gafy, a dystans do siebie teŜ posiadają. Zatem bez 
obaw, z  powodu dostarczenia tak owej informacji,  nie grozi zostanie   
w tej samej klasie. 

KaŜdy utalentowany będzie mógł się podzielić swoją twórczością na 
łamach „Spoko” we wspomnianym juŜ cyklu Nasza twórczość. Teksty wierszy, 
opowiadań, felietonów itp. proszę oddawać do Gabrieli Polak z IG do 5. dnia 
kaŜdego miesiąca. A jeśli ktoś ma jakiś problem związany ze szkołą,  
z relacjami między rówieśnikami, rodzicami itp., to zapraszamy do wysyłania 
anonimowych listów na adres: maljanher@interia.pl . Na kaŜdy z takich listów 
postaramy się odpowiedzieć na łamach Spoko. 

 

Wraz z nowym rokiem szkolnym, zmienili się równieŜ opiekunowie 
gazetki.  

 
Bardzo serdecznie dziękujemy pani mgr inŜ. Jadzi Cibor za to, Ŝe 

przez tyle lat tworzyła gazetkę Spoko, no a przede wszystkim za to, Ŝe 
wpadła na wspaniały pomysł, Ŝeby w ogóle taka szkolna gazetka istniała.  
Wieeeeeeelkie dzięki.  

Nie Ŝegnamy się z panią Cibor całkowicie. Pani Jadzia będzie nam  
w dalszym ciągu pomagała tworzyć gazetkę, zajmując się jej szatą graficzną  
i przygotowaniem do wydruku. 

Na nową naczelną gazetki( ha, ha…) awansowałam ja – Anna Hernas,  
a zastępcą naczelnej została pani Marta Paczyńska, więc wszystkie pochwały 
proszę kierować na nasze ręce; zaŜaleń i uwag nie przyjmujemy… 

 
                                                                                  Anna Hernas 
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DOM  KULTURY W ZAGÓRNIKU OGŁASZA ZAPISY NA: 
1. rytmika 

2. taniec nowoczesny                                  tel. 33 875 47 29 
3. taniec towarzyski                                                                                                    
4. koło teatralne – Teatr 

Ekspresji 
5. język angielski 
6. koło plastyczne                                                                                                                                       
7. klub najmłodszych 

„Ziarenka” 
8. zajęcia wokalne 
9. kącik kulinarny 
10. zajęcia savoir vivre 
11. warsztaty gitarowe 
12. nauka gry na keyboardzie 
13. aerobik 
14. chór 
 

 
 
 

KRONIKA ZIELONEJ SZKOŁY 
 W dniach 12-23 września 2010 roku klasy Va i Vb przebywały na Zielonej 
Szkole w Kołobrzegu. Opiekunkami 26-osobowej grupy były mgr Anna Jamróz i 
mgr Marzena Michniewicz-Bąk.  

Uczestnicy zamieszkali w "Domu Rybaka". Dni upływały na nauce i odpoczynku. 
Pogoda nie dopisała  było chłodno i wietrznie, a na Bałtyku sztorm. Nie 
przeszkadzało to jednak w odbywaniu długich spacerów do portu, na molo,  
w wędrówkach po plaŜy i obserwowaniu zachodów słońca. 

PONIEDZIAŁEK:  przywitanie z morzem, spacer w stronę latarni morskiej. 

WTOREK: rejs statkiem „Pirat”, spacer, kupowanie pamiątek i nauka. 

ŚRODA: nauka w jadalni, spacer do centrum i do katedry; zabawa piracka 
i dyskoteka. 

CZWARTEK: fantastyczna zabawa na basenie „Millenium”, spacer po molo  
i dyskoteka. 
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PIĄTEK: poranny spacer po plaŜy, po obiedzie zwiedzanie Starego Miasta, lekcje. 

 

SOBOTA: jeden z ciekawszych dni – całodniowa wycieczka, której pierwszym 
etapem był Trzęsacz, następnie Międzyzdroje - spacer Aleją Gwiazd i odpoczynek 
na molo. Potem jeszcze Soliński Park Narodowy, Turkusowe Jeziorko, a na koniec 
zabytkowy Kamień Pomorski.  Wieczorem – odrabianie zadania. 
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NIEDZIELA: msza św., spacer po mieście; wieczorem – spacer po plaŜy; zachwyt 
zachodem słońca. 

PONIEDZIAŁEK: szaleństwa na basenie, spacer po deptaku i kupowanie ostatnich 
pamiątek. PoŜegnalna dyskoteka. 

WTOREK: spacer do centrum miasta, zabawa na plaŜy, podziwianie zachodu słońca 
i poŜegnanie z morzem i „Domem Rybaka”. 

                                           Kronikę z pomocą p. Jamróz stworzyły dzieci z klas 5. 

 

NASZA TWÓRCZOŚĆ 
DESZCZ JESIENNY 
 
„O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny 
I pluszcze jednaki, miarowy, niezmienny, 
DŜdŜu krople padaj ą i tłuk ą w me okno... 
Jęk szklany... płacz szklany... a szyby w mgle mokn ą 
I światła szarego blask s ączy si ę senny... 
O szyby deszcz dzwoni, deszcz dzwoni jesienny...” 
 
Wieczorem snów mary powiewne, dziewicze  
Na pró Ŝno czekały na sło ńca oblicze... 
W dal poszły przez chmurn ą pustyni ę piaszczyst ą. 
 
 

BARWY JESIENI 
 
Idzie przez ogród, ł ąki i sady 
I tak jak malarz zostawia ślady. 
Maluje drzewa w ognia kolorze, 
Ale i tak jest chłodniej na dworze. 
 
Gdzie si ę poka Ŝe -  nie ma zieleni, 
Czego nie dotknie - kolory zmieni. 
Drzewa i kwiaty ciut osłupiały, 
Bo w ciepłym słonku ogrza ć si ę chciały. 
 
I cho ć maluje barwy jesieni, 
To w naszej duszy nic si ę nie zmieni. 
Nie ma znaczenia jesienna słota, 
Gdy w sercu lato, Ŝar i ochota. 
 

                      Gabriela Polak kl. 1a G 
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SONDA - Co najbardziej lubisz w szkole? 
   No to wrzesień juŜ za nami. Do wakacji pozostało tylko dziewięć miesięcy… Aby 
na chwilę oderwać Was od plotkowania na przerwach, postanowiłyśmy zapytać, co 
najbardziej lubicie w szkole. Wyniki są następujące: 

  
  
  
              

 

 

K.R. i B.P. 
 

WAKACYJNYCH WSPOMNIE Ń CZAR…  
 Wakacje 2010 

    Tegoroczne wakacje były bardzo słoneczne. 
 Z pewnością jednego wydarzenia nie zapomnę do końca 
swojego Ŝycia. 
    Pewnego dnia razem z mamą, tatą i bratem wybraliśmy się 
na wycieczkę. Pojechaliśmy na śar. Na górę wyjechaliśmy 
kolejką górską. Tam razem  
z bratem poszliśmy na tor saneczkowy.  
Na początku się bałam, ale zjeŜdŜając kilka razy, pozbyłam 

się strachu. Czułam wielką frajdę szusując w dół. Następnie oglądaliśmy samoloty i 
paralotnie. Przy silnym wietrze paralotnie latały wysoko. Fruwały niczym jastrzębie 
na niebie. Po ciekawych przeŜyciach na górze, poszliśmy na lody. Były pyszne  
z sałatką owocową i bitą śmietaną. Przy upalnej pogodzie lody smakują 
wyśmienicie. Wreszcie poszliśmy polatać samolotem. Wsiadając do niego czułam 
się strasznie, poniewaŜ był to pierwszy raz. Po chwili obawy zniknęły i mogliśmy 
rozkoszować się pięknymi widokami ziemi. Pilot pozwolił wsiąść mi za sterami 
samolotu. Niebawem wylądowaliśmy obok góry śar. 
    Swoją wakacyjną przygodę chciałabym przeŜyć ponownie za rok. 
                                                        Paulina Drabik kl. VIb 

 
  Tegoroczne wakacje spędziłam ciekawie. Najmilszym wspomnieniem jest 
dwudniowa wycieczka w góry. 

lekcje 6% 
nauczycieli 4% 

obiady 7% 
przerwy 37% 

ostatni dzwonek 46% 
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    Pewnego słonecznego ranka wybraliśmy się z całą rodziną do Zakopanego. Gdy 
byliśmy juŜ na miejscu, kupiliśmy bilety do Tatrzańskiego Parku Narodowego i 
wyruszyliśmy do schroniska „Ornak”. Po drodze mijaliśmy bacówki, stado owiec, 
górski potok i wiele innych pięknych miejsc. Po godzinie marszu rozdzieliliśmy się. 
Mama z 3-letnią Julcią poszły prosto do schroniska,  
a ja, moja siostra Natalka i tata, poszliśmy okręŜną trasą. Na trasie czekała nas 
niespodzianka: następny fragment szlaku turystycznego prowadził przez Jaskinię 
Mroźną. Miała ona pół kilometra długości i była bardzo piękna. W niektórych 
miejscach trzeba było prześlizgiwać się przez niskie i ciasne szpary. Po wyjściu 
z niej czekało na nas długie i monotonne schodzenie po drewnianych schodach. Na 
dole spotkaliśmy Julkę oraz mamę, odpoczęliśmy chwilę i ruszyliśmy w dalszą 
drogę. Teraz trasa prowadziła obok wartkiego górskiego potoku. W końcu 
doszliśmy do schroniska, odpoczęliśmy i zjedliśmy coś.  
W drodze powrotnej zwiedziliśmy Wąwóz Kraków i Smoczą Jamę. Gdy wyszliśmy 
z Parku, kupiliśmy sobie oscypki. Potem przez ponad godzinę błądziliśmy po 
Zakopanem w poszukiwaniu pensjonatu, w którym mieliśmy się zatrzymać. 
Wreszcie, gdy udało nam się znaleźć ten właściwy, zjedliśmy tylko gorącą zupę i od 
razu poszliśmy spać. 
    Następnego dnia wcześnie rano ja, tata i Natalka pojechaliśmy samochodem na 
drugi kraniec Zakopanego. Zatrzymaliśmy się na parkingu przed Tatrzańskim 
Parkiem Narodowym, kupiliśmy bilety i wyruszyliśmy nad Morskie Oko. 
Zobaczyliśmy po drodze Wodogrzmoty Mickiewicza. Po chwili droga stała się 
ścieŜką i weszliśmy do lasu. Szliśmy ciągle Doliną Roztoki i widzieliśmy wiele 
pięknych miejsc. Między innymi: Siklawę, Wielki Staw Polski i cztery inne Stawy 
oraz Orlą Perć i Przełęcz KrzyŜne. Gdy wyszliśmy na Świstówkę, mogliśmy 
podziwiać  z wysokości Pięć Stawów Polskich, piękne wodospady  
i doliny rzeczne. Teraz zaczęło się schodzenie w dół. Szliśmy ponad półtorej 
godziny. W tym czasie mama z Julką jechały powozem konnym prosto nad Morskie 
Oko. Gdy zeszliśmy, zaczęliśmy ich szukać. Potem usiedliśmy wszyscy na skałkach 
nad tym pięknym stawem i przyglądaliśmy się rybkom. Widzieliśmy Czarny Staw 
pod Rysami, same Rysy- najwyŜsze góry w Polsce, a nawet najwyŜszy szczyt Tatr- 

Gerlach. W drodze powrotnej kupiliśmy sobie 
lody. Gdy wyszliśmy z Tatrzańskiego Parku 
Narodowego, wsiedliśmy do samochodu  
i wróciliśmy do domu. 
    Tę wycieczkę będę wspominać wiele lat. 
Chciałabym, aby za rok wakacje były równie 
ciekawe i piękne. 

 
                                                                    

   Izabela SnaŜyk kl. VIb 
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STOP DOPALACZOM! 
Od kilku tygodni nie mówi się o niczym innym. Spędzają sen z powiek 

przeraŜonym rodzicom, zatroskanym nauczycielom i świadomej młodzieŜy – 
DOPALACZE !!! 

CóŜ to takiego?  

Dopalacze to potoczna nazwa róŜnego rodzaju substancji psychoaktywnych, 
których  spoŜycie  ma na celu wywołanie w organizmie  efektu  podobnego do tego 
po zaŜyciu narkotyków. Dopalaczami mogą być nazywane związki stanowiące 
pochodne zakazanych substancji np. amfetaminy lub preparaty ziołowe zawierające 
związki halucynogenne. Na początku października, sprawa dopalaczy została bardzo 
nagłośniona. Powodem burzliwej dyskusji w mediach były zgony kilku młodych 
ludzi, którzy stracili Ŝycie po wzięciu dopalaczy. Lekarze nie byli w stanie ich 
uratować, chociaŜ trafili do szpitala bardzo szybko po zaŜyciu szkodliwych 
środków. Najgorsze jest to, Ŝe tak naprawdę wielu  
z substancji, wchodzących w skład dopalaczy, nigdy nie przebadano, nie poddano 
dokładnej analizie laboratoryjnej. Dzięki istniejącym w naszym prawie lukom 
prawnym, dopalacze mogą być sprzedawane, ale nie jako środki do spoŜycia, a tzw. 
produkty kolekcjonerskie. Cokolwiek kryje się pod tą nazwą, nikt z młodych ludzi 
nie kupował Ŝadnego z tych środków w celu udekorowania biurka… 

A oto historia pewnej dziewczyny: 

A więc, byliśmy ze znajomymi nad jeziorkiem pod namiotami. Impreza, 
wszystko fajnie, wódeczka juŜ mi grało i nagle kolega ma coś, co "podobno kopie 
jak konkret". Wcześniej nie paliłam dopalaczy. Mówię, Ŝe chcę jednego „buszka”. 
Jak to się skończyło? Nie minęły 2 minuty a ja padłam...·Pierwszy raz w Ŝyciu 
zemdlałam. Ponoć mdlałam jeszcze 5 razy. Nie pamiętam nic od godz. 23 do 4 rano. 
Jedynie co, to pamiętam jak bili mnie po twarzy, mówili, Ŝebym się ocknęła. A ja 
przeŜywałam dramat. Koszmar normalnie! Nie wiedziałam czy umieram, czy śnię. 
Myślałam, Ŝe za chwilę się obudzę. Jednak nie mogłam. Odpływałam. Takiego 
stracha miałam, Ŝe umieram, Ŝe nie Ŝyczę nikomu. I szczerze odradzam tych 
dopalaczy. Nie warto!!! 

 Weźcie sobie te słowa do serca. Jesteście bardzo młodzi, za młodzi, Ŝeby 
umierać… 

A stwierdzenie Was – młodych ludzi, Ŝe wszystkiego trzeba w Ŝyciu spróbować, 
naleŜałoby zamienić na: Ŝyjemy tylko raz, jeden raz!!! I niestety, od tej reguły nie 
ma Ŝadnych wyjątków… 

W pierwszych dniach października zamknięto 797 sklepów sprzedających  
dopalacze. Sanepid skontrolował 1645 miejsc, w których sprzedawane są 
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"dopalacze". Inspektorzy zabezpieczali produkty, które mogą być szkodliwe dla 
zdrowia. W akcji uczestniczyło kilkuset inspektorów sanitarnych i około trzech 
tysięcy policjantów. 

Według rzecznika GUS Jana Bondara, w kilku miejscach inspektorzy napotkali na 
trudności przy kontroli. - Niektórzy właściciele sklepów z dopalaczami utrudniali 
czynności, próbowali wynosić towar ze sklepów, zdarzały się przypadki, Ŝe 
demonstracyjnie darli postanowienia kontrolne - powiedział. Dodał, Ŝe dzięki 
pomocy policji udało się dotrzeć do właścicieli stron internetowych, poprzez które 
sprzedawane są "dopalacze". 

                                                                                                       Anna Hernas 

 

ZNANI POLACY 
  Ignacy Krasicki Urodził się  
w Dubiecku nad Sanem w rodzinie posiadającej 
tytuł hrabiów Świętego Cesarstwa Rzymskiego. Był 
spokrewniony z najświetniejszymi rodami 
Rzeczypospolitej. Był najstarszym synem Jana 
BoŜego Krasickiego - kasztelana chełmskiego 
senatora Rzeczypospolitej i stolniczanki Anny 
Starzechowskiej. Miał dwie starsze siostry  
i czterech braci. Starannie wykształcony, wraz  
z dwoma braćmi, obrał stan duchowny za sprawą 
rodziców, później pisał o wybranej drodze Ŝycia 
"Szedłem dla grosza i dla chwały BoŜej". W latach 
1743-1750 Krasicki uczył się w jezuickim 
kolegium lwowskim. W 1751 roku wstąpił do 
seminarium duchownego misjonarzy przy kościele 

Św. KrzyŜa w Warszawie; W 1759 otrzymał święcenia kapłańskie z rąk Wacława 
Hieronima Sierakowskiego - biskupa przemyskiego. Został kanonikiem kijowskim, 
a trzy lata później, kanonikiem katedry przemyskiej, i objął probostwo katedralne. 

Jako młody ksiądz spędził dwa lata (1759-1761) na studiach  
w Rzymie. Zamieszkał w Hospicjum polskim przy kościele św. Stanisława, gdzie 
pełnił funkcję prowizora opiekującego się tamtejszym archiwum. Po powrocie został 
w 1763 sekretarzem prymasa Władysława Aleksandra Łubieńskiego i zaprzyjaźnił 
się z młodym Poniatowskim - przyszłym królem. Swą twórczością Krasicki 
opromieniał panowanie przyjaciela Stanisława II Augusta Poniatowskiego, jednak 
nie propagował bezpośrednio programu politycznego króla. W grudniu 1764 r. 
kapituła archidiecezji lwowskiej wybrała Krasickiego kustoszem katedralnym. Rok 
później otrzymał probostwo infułackie w Kodniu. Został takŜe prezydentem 
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Trybunału Małopolskiego. Od 1766 r. był kanonikiem,  
a później koadiutorem biskupa warmińskiego. 

Od panowania Stanisława II Augusta rozpoczęła się kariera duchowna 
Krasickiego. Kapelan królewski otrzymał rychło w grudniu 1766 r. biskupstwo 
warmińskie, tytuł ksiąŜęcy, godność senatora Rzeczypospolitej. Pod koniec Ŝycia 
został arcybiskupem gnieźnieńskim. Był współorganizatorem i często uczestnikiem 
tzw. obiadów czwartkowych. 

Biskupstwo warmińskie dawało mu wysokie miejsce w hierarchii społecznej 
oraz uzasadnione poczucie niezaleŜności. Jednak nie okazało się ono cichą 
przystanią. Kapituła przyjęła swego zwierzchnika chłodno  
w obawie przed zmianami. Równocześnie nasilały się prowokacje i napór Prus 
zmierzających do zagarnięcia Warmii w ramach rozbioru Polski. Krasicki 
protestował publicznie przeciw obcej interwencji. Chciał teŜ uchronić Warmię przed 
wojną domową. Po utracie niezawisłości nie złoŜył Fryderykowi II homagium. 

Wśród jego podróŜy obok wyjazdu do ParyŜa w czasie konfederacji barskiej, 
częstymi staną się teraz wyjazdy do Berlina, Poczdamu, Sanssouci na wezwanie 
Fryderyka II, z którym się zaprzyjaźnił. Wraz z całą diecezją warmińską był po I 
rozbiorze poddanym pruskim. Stwarzało to sytuację trudną dla poety - biskupa, 
który zaprzyjaźniony z królem Polski był zmuszony do towarzyskich i 
administracyjnych kontaktów z królem Prus. Po trzecim rozbiorze Polski papieŜ 
Pius VI skierował do niego 16 grudnia 1795 brewe, nakazując mu wpajać w naród 
polski obowiązek wierności, posłuszeństwa i miłości panom  
i królow. 

Pochowany został w katedrze pw. Świętej Jadwigi Śląskiej  
w Berlinie, którą w 1774 r. osobiście konsekrował, a w 1829 r. został przeniesiony 
do Katedry Gnieźnieńskiej. 

W 1774 odznaczony został Orderem Orła Białego, kawaler Orderu Świętego 
Stanisława od 1767, pruskiego Orderu Czerwonego Orła od 1798, od 1786 kapelan 
honorowy zakonu maltańskiego. 

Ola P 

 

"INTRUZ" i "ZMIERZCH" czy ich autorka ma co ś jeszcze  
w planach? 

     Stephenie Meyer to amerykańska pisarka, autorka powieści "Intruz"  
i cyklu "Zmierzch", składającego się z czterech części. 
    Meyer w jednym z wywiadów wyznała, Ŝe pomysł na napisanie ksiąŜki 
„Zmierzchu” wpadł jej do głowy 2 X 2003 roku. Wtedy zapisała swój sen, który w 
efekcie stał się 13. rozdziałem ksiąŜki. 
PROJEKTY: 
*Meyer ma w planach napisanie drugiej części powieści "Intruz". 



 11 

*Autorka zaplanowała wydać „The Twilight Saga:The Official Guide”, która będzie 
przewodnikiem po wszystkich częściach „Zmierzchu”. 
*Rozpoczęła pisanie piątej części sagi "Zmierzch", która będzie pierwszym tomem 
widzianym z perspektywy Edwarda. Na skutek wycieku do Internetu dwunastu 
rozdziałów nieedytowanej części powieści, postanowiła zawiesić pracę nad tym 
projektem. Po kilku namowach swoich przyjaciół, zdecydowała się jednak 
kontynuować pracę nad powieścią. Data oficjalnej publikacji nie jest jeszcze znana. 
                                                                           Paulina Pawłowska, kl. VI b 
 

KĄCIK HISTORYCZNY 
Wrzesień to miesiąc przede wszystkim kojarzący się  

z rozpoczęciem II wojny światowej. 

O świcie 1 września 1939r. wojska hitlerowskiej III Rzeszy zaatakowały 
Polskę. Był to podstępny napad, bez wypowiedzenia wojny. 
Przygotowania do II w.ś. (jako rewanŜu za klęskę w I w.ś.).Niemcy rozpoczęły po 
dojściu Hitlera do władzy m.in. demilitaryzując Nadrenię, rozbudowując siły 
zbrojne i wyposaŜając je w broń ofensywną: czołgi, samoloty, okręty podwodne, 
dokonując 1938r zaboru Austrii i Czechosłowacji; nieco wcześniej Włochy 
dokonują agresji na Etiopię, a Japonia, po zajęciu MandŜurii (1931 r) rozpoczyna 
1937r. podbój Chin.W tym dniu we wczesnych godzinach rannych zagrzmiały 
działa pancernika Schleswig-Holstein na Westerplatte. Jednocześnie przed gmachem 
Poczty Polskiej wyrosły, jak spod ziemi, liczne oddziały gdańskiej SS-Heimwehr i 
policji. Wojnę rozpoczął pancernik Schleswig- Holstein otwarciem ognia na 
Westerplatte. Jednocześnie niemieckie wojska lądowe uderzyły z kilku stron: 

− z północy, z Prus Wschodnich w kierunku na Warszawę i Brześć nad Bugiem, 
− z zachodu na polskie Pomorze, w celu uzyskania połączenia  

z Prusami Wschodnimi 
− z rejonu Śląska wyszło najgroźniejsze i najsilniejsze uderzenie skierowane w 

centrum Polski – na Warszawę i środkową Wisłę;  
z zadaniem zdobycia stolicy Polski i uchwycenia głównych przepraw na 
Wiśle. W ten sposób całe polskie ugrupowanie obronne miało zostać rozcięte 
na 2 części, 

− z południa, ze Słowacji, na Podhale i dalej północny-wschód , przez Tarnów, 
Rzeszów, Zamość i dalej na północ, w kierunku na Brześć nad Bugiem, w celu 
połączenia się z siłami nacierającymi z Prus Wschodnich. 

7 września Westerplatte poddało się po siedmiu dniowych walkach.  
W czasie tych siedmiu dni poległo 15 Ŝołnierzy polskich, 35 było rannych. Niemcy 
przyznali, Ŝe ich straty wyniosły około 300 zabitych i 700 rannych. 
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   17 września -  ZSRR został sojusznikiem Hitlera.  

Wojska radzieckie przekroczyły wschodnią granicę Polski na całej linii. 
Wiadomość o tym zaskoczyła władze polskie i Naczelne Dowództwo. Nie bardzo 
wiedziano, jaką zająć postawę wobec wkraczającej Armii Czerwonej. Dopiero po 
południu tego dnia, marszałek Śmigły-Rydz wydał dyrektywę, aby oddziały polskie 
nie rozpoczynały walki, chyba, Ŝe zostały zaatakowane. Dyrektywa ta ze względu na 
brak dobrej łączności nie dotarła do wielu zgrupowań i rozproszonych oddziałów. 

Ludność Grodna broniła się ostatnimi resztkami sił. Lecz ze wszystkich stron 
dowództwo sowieckie ściąga liczne pułapki pancerne i piechoty dla ujarzmienia 
niepokornego miasta. 

Nie jest to walka wyrozumowana politycznie, militarnie i strategicznie  
i kierowana przez przygotowanych na nią i odpowiedzialnych za jej skutki ludzi. To 
ogólny zryw patriotyczny, zryw szaleńców kierowanych miłością wolności, chęcią 
ofiary, a często i rozpaczą. 

 

 

KĄCIK MOTORYZACYJNY 
Odnowiony Lexus IS F w ParyŜu 

Lexus IS F w wersji na rok 2011 przeszedł delikatną kurację 
odmładzającą.Samochód jest obecnie wyposaŜony w reflektory  
z Ŝarówkami wyładowczymi (HID), których integralną część stanowią lampy 
diodowe do jazdy dziennej. Gama dostępnych kolorów nadwozia została 
poszerzona o czarny Starlight Black GF.  
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We wnętrzu IS F zastosowano nowe aplikacje z włókna w kolorze ciemnego 
srebra, a kontrastujący szew skórzanej tapicerki, który poprzednio był biały, 
teraz jest niebieski. Skorygowany kształt przednich foteli zapewnia kierowcy 
skuteczniejsze podparcie, a nowe koło kierownicy pozwala na pewniejszy 
chwyt i lepsze wyczucie pojazdu.  

W nowym zespole wskaźników przeprojektowano połoŜenie obrotomierza, 
prędkościomierza i wskaźnika wybranego biegu, tak, aby zapewnić 
natychmiastową czytelność i maksymalną przejrzystość podczas szybkiej 
jazdy. DuŜy, centralnie umieszczony obrotomierz wyposaŜony jest we 
wskaźnik prędkości obrotowej, aby pomóc kierowcy w odpowiednim 
doborze przełoŜenia. Wskaźnik świeci się przy trzech wartościach – 5000 
obr/min, 5500 obr/min. oraz 6200-6550 obr/min (w zaleŜności od aktualnie 
wybranego biegu).  

Pod maską bez zmian. Pracuje tu 5-litrowy silnik V8, dysponującym mocą 
420 KM przy 7000 obr/min oraz momentem 500 Nm przy 5200 obr/min. 
Jednostka ta współpracuje z 8-stopniową automatyczną skrzynią biegów 
SPDS (Sports Direct Shift) dającą moŜliwość ręcznego sterowania za pomocą 
dźwigni. Pojazd jest w stanie rozpędzić się od 0 do 100 km/h w zaledwie 4,7 
s, a jego prędkość maksymalna jest ograniczona elektronicznie do 270 km/h. 

Autor: Dawid Kreska 
 

KĄCIK SPORTOWY 
W pojedynku o tytuł mistrza świata IBF kategorii półśredniej Rafał Jackiewicz (36-9-
1, 18 KO) przegrał przez większościową decyzję sędziów z Dejanem Zaveckiem 
(30-1, 17 KO) i tym samym nie został czwartym mistrzem świata w historii polskiego 
boksu zawodowego. Sędziowie punktowali dwukrotnie 117 - 111 dla Słoweńca oraz 
114 - 114. 
 
Reprezentacja Polski zremisowała 1:1 w towarzyskim meczu z Ukrainą 
rozgrywanym na stadionie łódzkiego Widzewa.  
Wynik nie satysfakcjonuje tym bardziej iŜ nasi Polacy stracili bramkę w drugiej 
minucie doliczonego czasu gry. 
Cieszy natomiast fakt, Ŝe nasza reprezentacja zdobyła gola po 430 minutach 
niemocy strzeleckiej. 
Polska - Ukraina 1:1 
                  Jeleń (41.)   -  Selezniow (90+2.)  
 

Losowanie fazy grupowej Ligi Mistrzów  
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Grupa A  
Inter    
Werder Brema   
Tottenham Hotspur   
FC Twente   
 
Grupa B  
Lyon 
SL Benfica 
Schalke 04 
Hapoel Tel Awiw 
 
Grupa C  
Manchester Utd 
Valencia CF 
Rangers FC 
Bursaspor 
 
Grupa D 
FC Barcelona 
Panathinaikos Ateny 
FC Kopenhaga 
Rubin Kazań 

 
Grupa E  
Bayern Monachium 
AS Roma 
FC Basel 
CFR Cluj 
 
Grupa F  
Chelsea Londyn 
Marsylia 
Spartak Moskwa 
MŠK śylina 
 
Grupa G  
AC Milan 
Real Madryt 
Ajax Amsterdam 
Auxerre 
 
Grupa H 
Arsenal 
Szachtar Donieck 
SC Braga 
FK Partizan Belgrad 

 
10 najlepszych piłkarskich transferów lata.  

 
1. David Villa (Valencia - Barcelona, 40 mln) 
2. Javier Mascherano (Liverpool - Barcelona, 21 mln.) 
3. Zlatan Ibrahimović (Barcelona - Milan 8 mln + 24mln) 
4. Marouane Chamakh (Bordeaux - Arsenal, wolny transfer) 
5. Diego (Juventus - Wolfsburg, 15.5 mln) 
6. Yaya Toure (Barcelona - Manchester City, 29 mln) 
7. Robinho (Manchester City - Milan, 18 mln) 
8. Simon Kjaer (Palermo - Wolfsburg, 14 mln)  
9. Mario Balotelli (Inter - Manchester City, 30 mln) 
10. Mesut Oezil (Werder - Real Madryt, 15 mln) 
 
Reprezentacja Polski przegrała w towarzyskim meczu z Australią rozgrywanym  
w Krakowie. Biało - czerwoni ulegli 2:1 jednak styl gry naszej reprezentacji napawa 
optymizmem. 

Polska - Australia 1:2 

Lewandowski 17'     Holman 13' 
                             Wilkshire 26'(P) 
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KKKKącik mola ksicik mola ksicik mola ksicik mola książkowegokowegokowegokowego    
Dorota Terakowska - "Córka Czarownic" 

        KsiąŜka pt: "Córka Czarownic" to piękna opowieść o losach pewnej 
sieroty, która była wychowywana przez Czarownice. W lesie z dala od ludzi, 
pod mądrą opieką czarownic dorasta, pochłaniając magiczne księgi, ucząc się 
czytać w myślach, rozmawiać z gwiazdami. Nie zna swojego imienia, 
przeszłości, przeznaczenia. Nie przypuszcza nawet, jaki cel ma jej nauka oraz 
pełna niebezpieczeństw wędrówka po czterech stronach Wielkiego 
Królestwa. Przed wiekami jej kraj najechali okrutni barbarzyńcy. Według 
słów tajemniczej Pieśni teraz, po siedmiuset siedemdziesięciu latach, zbliŜa 
się koniec ich panowania. Czy na tronie zasiądzie sprawiedliwy i mądry 
władca? Czy tajemnicza sierota dorośnie, by spełnić przeznaczenie? 

        Jeśli tylko chcesz przenieść się w ten fantastyczny świat magii oraz 
poznać dalsze losy bohaterki juŜ teraz biegnij do biblioteki, by wypoŜyczyć 
tę świetną ksiąŜkę. Polecam.;) 

              B.P. 
 

KĄCIK KULINARNY 
Przepis na kebab  
Składniki:  

• Pierś z kurczaka 
• Chlebek pita lub tortilla 
• Sałata 
• Ogórek świeŜy lub kwaszony 
• Pomidor 
• Cebula 
• Czosnek 
• Jogurt naturalny 
• Ketchup pikantny 
• Przyprawa gyros lub kebab 
• Sól pieprz 

Sposób przyrz ądzenia:  
Mięso umyte i osuszone usmaŜ na patelni, wcześniej oprószając je przyprawą gyros 
lub kebab. 
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Do pity lub tortilly włóŜ warzywa, polej jogurtem i ketchupem, zawiń i gotowe. 
(MoŜna dodać oczywiście inne warzywa, które lubisz). 
Banalne,  nieprawdaŜ? A jakie pyszne! 

Polecamy i Ŝyczymy smacznego 

Daniel Wieczorek i Damian Góra kl VI a 

 

H O R O S K O P 
BARAN:  
Z większością ludzi od razu łapiesz 
kontakt, dlatego łatwo nawiązujesz 
znajomości. 
BYK:  
Przyjacielska, wesoła, godna zaufania-
całą ty! Ale by skorzystać z 
dobrodziejstwa takiej konfiguracji cech, 
trzeba najpierw zdobyć twoje zaufanie. 
BLIŹNIĘTA:  
W twoim towarzystwie nikt nie morze 
narzekać na nudy. Jesteś dowcipna, 
inteligentna i wszechstronnie 
uzdolniona- te cechy sprawiają, Ŝe 
kaŜdy chce z tobą zakumplować. 
RAK:  
Nie śmiała, ostroŜna, wycofana...  
z pośród wszystkich znaków zodiaku 
tobie najtrudniej jest odsłonić swoją 
naturę przed drugą osobą i uwierzyć w 
 przyjaźń. 
LEW: 
Samotny wieczór przed telewizorem? 
Wolne Ŝarty! Bez towarzystwa 
kumpelek czujesz się jak zwierze 
uwięzione w klatce. Po za tym 
uwielbiasz się bawić. A jak impreza, to 
tylko w gronie znajomych :-) 
PANNA:  
Boisz się rozczarowań, dlatego zdarza 
Ci się traktować nowych znajomych  
z rezerwą. Zanim odwaŜysz się komuś 
zaufać, uwaŜnie słuchasz głosu 
rozsądku. 

WAGA:  
Stanowisz idealny materiał na 
przyjaciółkę- potrafisz docenić wartość 
wspólnie spędzonego czasu i dbasz  
o to, by nikogo nie ograniczać. 
SKORPION:  
Przyjaźnie traktujesz bardzo powaŜnie. 
Nie wyobraŜasz sobie funkcjonowania 
bez szczerych, zaufanych i rozsądnych 
ludzi u boku. 
KOZIOROśEC: 
Nie lubisz imprez ani przelotnych 
znajomości. Potrzebujesz czasu, by 
komuś zaufać i określić mianem 
przyjaciela. 
WODNIK:  
Jesteś idealnym materiałem na super 
kumpelkę. Gdy twoi znajomi wpadają  
w tarapaty, nie trzeba Cię długo 
namawiać do pomocy- zjawiasz się  
i migiem wyciągasz ich z kłopotów. 
STRZELEC:  
W kontaktach międzyludzkich 
zwracasz szczególną uwagę na 
wzajemną szczerość. Zawsze mówisz 
wprost, co myślisz i wymagasz takiej 
samej postawy od znajomych.  
RYBY:  
Świetnie odnajdujesz się w świecie 
uczuć drugiego człowieka. Wrodzona 
empatia pozwala Ci szybko  reagować 
na potrzeby innych, dzięki czemu  
w twojej obecności czują się oni 
bezpiecznie. 
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CIEKAWOSTKI 
Czy wiesz, dlaczego mrugamy? 
Człowiek mruga średnio co pięć sekund, co daje ilość 12 tysięcy mrugnięć  
w ciągu dnia i 5 lat mrugania w ciągu całego Ŝycia. Po co to robimy? 
Mruganie to czynność, polegająca na błyskawicznym zamykaniu oka – dzieje się w 
przeciągu 200-300ms. Mrugamy nieświadomie, spontanicznie i regularnie, dzięki 
czemu powieka, ocierająca się o gałkę oczną, nawilŜa jej powierzchnię tzw. „filmem 
łzowym”. Jest to warstwa słonej wydzieliny, którą nazywamy łzami, zawierająca 
substancje bakteriobójcze. Oczyszcza ona powierzchnię oka z brudu, kurzu i 
ewentualnych zarazków. Mrugamy takŜe po to, by łatwiej było łzom odpłynąć. 
MoŜemy teŜ mrugać odruchowo. W komiksach postacie mrugają czasem ze 
zdziwienia. Jest to reakcja na bodźce zewnętrzne – ostre światło, nieuwaŜny ruch 
ręką czy obecność jakiegoś przedmiotu w naszym polu widzenia, blisko oczu. To 
odruchowa próba ochrony tych, jakŜe delikatnych, organów. 
Jedna z teorii głosi, Ŝe mruganie to jakby zapisywanie przez mózg informacji, 
zebranych przez oko – jakby utrwalanie ich na kliszy, dzięki czemu mamy czas 
„odpocząć” między jedną informacją wizualną a następną. 
Mruganie jest czasem objawem tiku nerwowego, podobnie jak skurcz mięśni, 
drgnięcie kącika ust czy chrząkanie. 
 
Czy wiesz, dlaczego ludzie ziewaj ą?  

Ziewamy, gdy jesteśmy znudzeni 
powaŜnym wykładem czy zmęczeni 
nieprzespaną nocą. Czy jest jakieś 
naukowe wyjaśnienie tej odruchowej 
czynności?  
Ziewanie towarzyszy róŜnym dziwnym 
sytuacjom, dlatego jego nie do końca 
wyjaśniona przyczyna wzbudza taką 
ciekawość. Czemu niektórzy ziewają, 
gdy jest im zimno? Dlaczego, gdy ktoś 
ziewnie w środku komunikacji miejskiej, 

nagle ziewają wszyscy wokół? Czemu zdarza się nam ziewnąć, gdy jesteśmy 
zdenerwowani przed waŜnym wystąpieniem? Istnieje wiele teorii na temat 
pospolitego ziewania. Według jednej z nich, ziewanie jest spowodowane chwilowym 
niedotlenieniem organizmu. Bierzemy, więc odruchowo głęboki haust powietrza. To 
tłumaczyłoby, dlaczego ziewamy w zatłoczonych miejscach,  
w których tłum „zuŜywa” szybko tlen (np. kościół), albo, gdy budzimy się ze snu, 
podczas którego oddychamy płycej. 
Według innego z tłumaczeń, ziewanie jest reakcją organizmu, pozwalającą 
rozładować napięcie nerwowe. Dlatego ziewamy „z nerwów”, podczas waŜnych, 
stresujących wydarzeń. Ziewanie jest wyrazistym sygnałem niewerbalnym. To 
dlatego wiele osób podświadomie na niego reaguje (np. w autobusie), mimo Ŝe nie 
ma to logicznego uzasadnienia. Na zasadzie podobnego odruchu drapiemy się w 
czoło, jeśli współpasaŜer to zrobi – zwyczajowa psychologia tłumu. 
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Kolejny pomysł na genezę ziewania zaproponowali naukowcy, według których 
ziewanie jest odruchem, który odziedziczyliśmy po odległych przodkach. Kiedyś 
mógł to być sposób porozumiewania się, np. informowania innych o zbliŜającym się 
niebezpieczeństwie. Nie jest to bez sensu, zwłaszcza, Ŝe ziewanie dotlenia mózg i 
usprawnia jego pracę – stawiając nas w stan „gotowości”. 
 
Czy wiesz, Ŝe król Tajlandii jest obecnie najdłu Ŝej urz ędującą głow ą państwa 
na świecie? 
Bhumibol Adulyadej, król Rama IX, objął tron Tajlandii w 
1946 roku, co czyni go najdłuŜej panującą głową państwa 
na świecie. 
Władca Tajlandii jest teŜ jednym z najbogatszych, gdyŜ jego 
prywatny majątek sięga ok. 5  mld dolarów. 
 W referendum w 1987 roku Tajowie, w uznaniu jego zasług 
na drodze do demokratyzacji kraju, nadali mu przydomek 
"Wielki". 
 
 
Czy wiesz, jaki jest najwy Ŝszy szczyt w Układzie Słonecznym? 
Na Marsie znajduje się wygasły wulkan tarczowy o wysokości 27 kilometrów, czyli 
trzykrotnie wyŜszy niŜ ziemski Mount Everest. 
27 km wysokości bezwzględnej i 550 km średnicy u podnóŜa zapewniły temu 
wulkanowi pierwsze miejsce wśród najwyŜszych znanych gór Układu Słonecznego. 
Tak ogromne rozmiary zawdzięcza prawdopodobnie brakowi płyt tektonicznych na 
Marsie. Właśnie dzięki temu gorąca magma formująca wulkan mogła wypływać 
przez bardzo długi okres. 

    
MASŁEM W DÓŁ - NOWY POCZĄTEK  

  
W tym roku przyczepię się do bardzo denerwującego tematu mianowicie: Masłem w 
dół…  
Opiszę wiele ciekawych rzeczy o ludziach nauki oraz zmieszczę kilka przepisów 
kulinarnych.  
 

Nieco o Einsteinie  
Zapewne spotkaliście się z nazwiskiem Einstein. śyjemy  
w czasach, w których wszyscy wiedzą kim on był . 
Albert Einstein urodził się w Ulm, w Niemczech 14 marca 1879 roku. 
Jego matka miała na imię   Pauline, a ojciec Herman. Dwa lata po 
nim przyszła na świat jego siostra Maja.  
Einstein urodził się w roku, w którym skonstruowano pierwszą lampę 

elektryczną z Ŝarnikiem. śarówka Amerykanina Thomasa Alvy Edisona paliła się 
bez przerwy przez trzynaście i pół godziny, wtedy była to rzecz niezwykła i 
prawdziwy rekord.  
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Smaczne… nie inaczej 

Sos do wszystkiego : 
Czas przygotowania: 1 minuta… no góra 2   
Składniki:  Majonez Helmans Babuni, ketchup, szczypta kurkumy, na koniuszek 
najmniejszego noŜajaki uda wam się znaleźć pieprzu cayenne  
i dwie łyŜeczki soli. 
Przygotowanie: Zabrać wszystkie składniki, wrzucić do miseczki i mieszać aŜ nie 
będzie grudek.  
SpoŜycie: Sos nadaje się do wszystkiego co suche i mokre - od ziemniaków przez 
wszelkiego rodzaju mięsa np.: kurczaka, pieczeni z indyka, kiełbasy, karkówki po 
kanapki z szynką lub serem .      

Więcej informacji  

 Przez wakacje przeczytałem wiele ciekawych ksiąŜek. Mianowicie biografię 
Einsteina i ksiąŜkę do fizyki. To wszystko pomogło mi rozwiązać odwieczną 
tajemnice masłem w dół. śeby to zrozumieć trzeba cofnąć się bardzo daleko, 
mianowicie do mojej poprzedniej teorii, którą opisałem „W kręgu tajemnic” w 
ubiegłym roku. Ta teoria okazała się błędna. Opowiem o tym w następnym numerze.  

  Krzysztof Gilek 
 

ANEGDOTY AMERYKAŃSKIE 
Periodyk 

Mark Twain napisał na urodziny swojej teściowej nowelkę, w której porównał 
solenizantkę z dziennikiem. 

− Dlaczego tak napisałeś?- zapytała go Ŝona. 
− A czyŜ twoja matka nie ukazuje się u nas codziennie? - odpowiedział 

spokojnie pisarz. 
 

RóŜyczka 
ReŜyser i aktor filmowy Orson Welles, który Ŝenił sie po raz któryś z kolei, tym 
razem z piękną Włoszką Paolą Mori, udzielał raz wywiadu. Dziennikarz zapytał: 

− Co ma pańska europejska Ŝona, czego nie posiadają kobiety amerykańskie? 
− Mnie – odpowiedział Welles. 

 
Lek na bezsenność 

Znajomy pisarza marka Twaina zanudzał go kiedyś opowiadaniem bezsenności, na 
którą cierpi: 

− Nic mi nie pomaga, absolutnie nic. Nie wiem juŜ doprawdy, co robić... 
− A nie próbował pan mówić do siebie? 
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Ford 

Sławny przemysłowiec Henry Ford wybrał się pewnego dnia na przejaŜdŜkę, 
oczywiście samochodem własnej marki. Po kilkunastu minutach jazdy spotkał na 
szosie jakiegoś nieszczęśnika, któremu zepsuło się auto, i to akurat ford. 
Przemysłowiec zatrzymał się i zaproponował pomoc, na którą nieszczęśliwy 
kierowca natychmiast się zgodził. Henry Ford wczołgał się więc pod samochód, 
pracował tam jakieś pół godziny w pocie czoła, a ukończywszy naprawę, 
zadowolony krzyknął: 
− No, teraz moŜe pan spokojnie jechać dalej! 
Wdzięczny kierowca wyciągnął z kieszeni pięć dolarów i chciał mu zapłacić, ale 
Ford odrzekł z uśmiechem: 
− Dziękuję panu, pieniędzy mam dosyć. 
Ten spojrzał na niego zdumiony, a potem, patrząc na samochód, rzekł: 
− Tego juŜ nie rozumiem! JeŜeli ma pan tyle pieniędzy, to czemu jeździ pan 

fordem?! 
Ania P. 

 

ZDUMIEWAJĄCE FAKTY! 
Największe liście 
Palma Raphia farinifera, która rośnie na wyspach Oceanu 
Indyjskiego, ma liście dorastające 
do 20 metrów długości. 

Pingwiny 
Pingwiny potrafią nurkować na głębokość 265 metrów. 
Mogą utrzymywać się pod wodą bez zaczerpnięcia 
powietrza aŜ przez osiemnaście minut. 

Włosy 
KaŜdy z nas ma około 120.000 włosów na głowie.  Zdrowy człowiek traci pomiędzy 
40 a 120 włosów dziennie. Nasze włosy na głowie rosną w tempie około 1¼ 
centymetra na miesiąc. Znany jest przypadek włosów dorastających do 14,5 metra 
długości! 

Najwolniejsze ssaki 
Leniwce trójpalczaste, Ŝyjące w lasach deszczowych Ameryki Południowej, są 
najwolniejszymi ze wszystkich ssaków. Poruszają się po ziemi z prędkością około 
dwóch metrów na minutę. 

    Bernadetta Polak, kl. I A 
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CZY WIESZ śE… 
− W Libii w 1977r. sąd, zgodnie z prawem islamskim, skazał na miesiąc wiezienia 

psa, który pogryzł człowieka. 

− W Los Angeles (USA) mąŜ ma prawo bić Ŝonę pasem, o ile szerokość pasa nie 
przekracza 3,6 cm. 

− W Sacco w Missouri (USA) kobiety nie mogą nosić kapeluszy, które mogłyby 
przerazić dzieci, osoby wraŜliwe i zwierzęta. 

− KaŜdy Brytyjczyk usiłujący sprzedać np. odkurzacz w miejscu publicznym 
naraŜa się na karę ograniczenia wolności (3 miesiące) i 180 funtów (ok. 1250 
zł) grzywny. 

− Piramida Cheopsa z budowana jest z 2,3 mln ociosanych bloków wagi, średnio 
2,5 t., wysokość 146,5 m długość u podstawy 231 m. 

− Władze libańskiego wiezienia Roumieh zakazały skazanym nudzenia się w 
celach. Kiedy zaczynają się znudzić, maja głośno śpiewać, a wtedy organizuje 
się im zajęcia. 

− W czasie całego swojego Ŝycia człowiek przesypia około 20 lat.  

− NajdłuŜej Ŝyją ci, którzy śpią 7 godzin na dobę - taki wniosek wysunął prof. 
Kripke po przeanalizowaniu ponad miliona osób.  

− Japońscy naukowcy Akiko Tamakoshi i Yoshiyuki Ohno ustalili, Ŝe optymalna 
długość snu to odpowiedni 7 godzin 58 minut dla męŜczyzn oraz 7 godzin 12 
minut dla kobiet. 

− W Nowym Jorku znajduje się pomnik Władysława II Jagiełły, (odsłonięty 15 
lipca 1945 roku). 

− U osób korzystających codziennie z komputera występuje drŜenie palców 
podczas snu oraz charakterystyczne mocniejsze drgnięcia kciuka 
(przypominające wciskanie klawisza enter).  

− Noworodki śpią po 16 godzin na dobę 

− Zapalniczkę wynaleziono wcześniej niŜ zapałki ... 

− Budowa ciała świni uniemoŜliwia jej spojrzenie w niebo ... 

− Słonie są jedynymi zwierzętami, które nie potrafią skakać ... 

− Oko strusia jest większe niŜ jego mózg ... 

− NiemoŜliwe jest polizanie własnego łokcia ... 

− Mur Chiński zaczęto budować w 220 roku p.n.e., a skończono w 1644 roku ... 
NajdłuŜszy autobus mierzy 32 metry długości i wyposaŜony jest w fotele dla 
170 osób ... 
NajdłuŜszy pociąg zestawiono w RPA (miał długość 7 km!) ... 

− Serce kobiety bije szybciej niŜ męŜczyzny ... 

− Kobieta mruga dwa razy szybciej od męŜczyzny ... 
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Zagadki ;) 
⇒ Co naleŜy zrobić, gdy gołąb napaskudzi na głowę? 

(Podziękować Bogu, Ŝe nie dał skrzydeł krowom...) 
⇒ Co powstanie z połączenia 2 stonóg wyedukowanych 

matematycznie? (Suwak logarytmiczny) 

⇒ Czym się roŜni kura od studenta? (Kura znosi jaja, a student 
musi znosić wszystko) 

⇒ Jak się nazywa syn optyka? (Synoptyk) 

⇒ Jak stolarze czytają ksiąŜki i gazety? (Od deski do deski) 

⇒ Co to jest:, kto o nią dba - ten jej nie ma, a kto o nią nie dba - ten ją ma? 
(Pajęczyna) 

⇒ Jak policjant otwiera konserwę rybną? ('Otwierać, policja!') 

⇒ W Warszawie - warszawianki, w Gdańsku - gdańszczanki, w Krakowie - 
krakowianki, a w Kole? (Szprychy) 

⇒ Dlaczego Ziemia ciągle kręci się wokół Słońca? (Bo nie moŜe znaleźć miejsca 
na zaparkowanie) 

⇒ Dlaczego orkiestra nie gra na moście? (Bo most, to nie instrument) 

⇒ Co to jest: mieszka w korycie przez całe Ŝycie? (Rzeka) 

⇒ Gdzie są pustynie bez piasku? (Na globusie) 

⇒ Było sobie w domu A i B. A wyszło drzwiami, a B oknami. Co zostało?  (Zostało 
'i') 

⇒ Kto się cieszy, gdy zostaje bez chleba? (Piekarz) 

⇒ Dlaczego bocian stoi na jednej nodze? (Bo jakby podniósł drugą, to by upadł) 

⇒ Jak nazywa się ulubiony zespół owiec? ('Wilki') 

⇒ Jak podzielić cztery jabłka między pięć osób? (Ugotować kompot) 

⇒ Przed kim król musi zdjąć kapelusz? (Przed fryzjerem) 

Humor :D 
 

Na lekcji pani mówi dzieciom:  
- Pod Ŝadnym pozorem nie całujcie zwierząt! One przenoszą wiele zarazków!  
- Eee tam, moja ciocia całowała swojego kota...  
- I co się stało?  
- Kot zdechł... 

PrzyjeŜdŜa babcia do Jasia i mówi:  
-Wnusiu jakiś ty do mnie podobny  
Rozpłakane dziecko biegnie do mamy i mówi  
-mamusiu babcia mnie straszy! 
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Kura z kogutem jadą ze wsi do miasta napotykają budkę z kurczakiem z roŜna.  
Kura mówi do koguta:  
- Patrz my tam na wsi harujemy a tu karuzela z solarium. 
 
Stoją dwie blondynki na przystanku autobusowym.  
Jedna pyta się drugiej:  
-Którym jedziesz autobusem?  
-Jedynką. A ty?  
-Dwójką.  
Jedzie autobus z numerem 12 blondynka mówi do drugiej:  
-Patrz jedziemy razem! 

 
Przez pustynię idzie Polak, Niemiec i Rosjanin.  
Są bardzo zmęczeni.  
Nagle widzą dwugarbnego wielbłąda.  
Polak usiadł na jednym garbie, Niemiec na drugim.  
- A gdzie ja? - pyta Ŝałośnie Rosjanin.  
Polak podnosi ogon wielbłąda i mówi:  
- A ty, Sasza, do kabiny.. 
 

Ojciec przegląda dzienniczek szkolny Jasia: 
- Co Ty? Znowu jedynka z historii? 
- Niestety, historia lubi się powtarzać. 

 

Humor rysunkowy :)) 
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KRZYśÓWKA   NR 1 
 

1         

2          

4            

5        

6            

7              

8         

9           

10          

 

Pytania do krzyŜówki : 

1. Zima, lato, jesień to... 
2. Na pastwisku 
3. Bolący 
4. Np. Konie krowy kury itd 
5. Do wyszywania 
6. Zimą do lepienia 
7. Na wózku 
8. Np. Papuga 
9. Do jeŜdŜenia na lodzie 
10. Nowa skoda 4x4 
 

CHWILA ROZRYWKI - REBUS  

Kupon KrzyŜówki nr.1 
 
 

Imię, Nazwisko i klasa 

 
_________________________ 

Hasło 


