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Wmarcu:
1 Marca
•  Narodowy  Dzień  Pamięci
"Żołnierzy Wyklętych"
•  Międzynarodowy  Dzień  Walki
przeciwko Zbrojeniom Atomowym
2 Marca
•  Międzynarodowy  Dzień  Obrony
Cywilnej
3 Marca
•  Międzynarodowy Dzień Pisarzy
5 Marca
•  Dzień Teściowej
•   Dzień Dentysty
8 Marca
•  Dzień Kobiet
•   Dzień Praw Kobiet i Pokoju Na
Świecie (ONZ)
•  Światowy Dzień Nerek
10 Marca
•  Międzynarodowy Dzień Mężczyzn
11 Marca
•  Dzień Sołtysa
•  Międzynarodowy Dzień Chorego
14 Marca
•  Dzień Liczby Pi
•  Międzynarodowy Dzień Sprzeciwu
Wobec Tam

15 Marca
•  Międzynarodowy  Dzień
Konsumenta
17 Marca
•  Światowy Dzień Morza
•  Dzień Świętego Patryka
18 Marca
•  Międzynarodowy Dzień Słońca
(NASA)
•  Międzynarodowy Dzień Inwalidów
i  Ludzi  Niepełnosprawnych 
20 Marca
•  Międzynarodowy Dzień Astrologii
•   Międzynarodowy  Dzień
Frankofonii
•   Dzień bez Mięsa
21 Marca
•  Wiosna - pierwszy dzień
•  Jare (etniczne słowiańskie)
•   Światowy Dzień Poezji (ONZ)
•  Międzynarodowy Dzień Walki
z Dyskryminacją Rasową (ONZ)
•  Dzień Wierzby

Zima odeszła! Przypomijcie sobie, jak 6b
w lutym radziła sobie na deskach teatru (str. 1 6
-17). W nowym semestrze zachęcamy Was do
poznania polskich uczonych w komiksowych
kadrach  (str.   29-32).
Wiosna już jest! Pora na myślenie o wiosen-

nych wyprawach. Sprawdźcie jak spakować
plecak (str. 9) i nie zapomnijcie o apratach fo-
tograficznych  (str.   1 3-1 4)!
Tymczasem przed nami Święta Wielkanocne.

Niech  będą  zdrowe  i  radosne!

Od redakcji Kartka z kalendarza
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21 -27 Marca
•  Tydzień Solidarności z Ludami
Zmagającymi się z Rasizmem i
Dyskryminacją Rasową (ONZ)
22 Marca
•  Dzień Ochrony Bałtyku
•  Międzynarodowy Dzień Wody
(ONZ)
23 Marca
•  Dzień Przyjaźni Polsko-
Węgierskiej
•   Światowy Dzień Meteorologii
(ONZ)
•  Światowy Dzień Lasu
24 Marca
•  Narodowy Dzień Życia
•  Światowy Dzień Walki z Gruźlicą
25 Marca
•  Dzień Świętości Życia (katolickie)
•   Zmiana Czasu z Zimowego na
Letni
27 Marca
•  Międzynarodowy Dzień Teatru
(ONZ)
•  Ogólnopolski Dzień Wolnej
Konkurencji
29 Marca
•  Dzień Metalowca

W kwietniu:
1 Kwietnia
•  Prima aprilis

•   Międzynarodowy Dzień Ptaków
1 -6 Kwietnia
•  Światowy Tydzień Bezpieczeństwa
na Drodze (ONZ)
2 Kwietnia
•  Dzień Trzeźwości
•   Międzynarodowy Dzień Książki
dla Dzieci
4 Kwietnia
•  Międzynarodowy Dzień Wiedzy o
Minach i Działań Zapobiegających
Minom (ONZ)
•  Dzień Mężczyzn (polskie)
•   Święto Wojskowej Służby Zdrowia
5 Kwietnia
•  Dzień Leśnika i Drzewiarza
7 Kwietnia
•  Wielka Sobota
•  Światowy Dzień Zdrowia (ONZ)
•  Dzień Pamięci o Holocauście
8 Kwietnia
•  Międzynarodowy Dzień Romów
10 Kwietnia
•  Dzień Służby Zdrowia
11 Kwietnia
•  Światowy Dzień Osób z Chorobą
Parkinsona
•  Dzień Radia
•  Ogólnopolski Dzień Walki z
Bezrobociem

11 Kwietnia
•  Światowy Dzień Osób z Chorobą
Parkinsona
•  Dzień Radia
•  Ogólnopolski Dzień Walki z
Bezrobociem
12 Kwietnia
•  Międzynarodowy Dzień Lotnictwa
i Kosmonautyki
•   Dzień czekolady
13 Kwietnia
•  Światowy Dzień Pamięci Ofiar
Katynia
•  Niedziela Palmowa
13-19 Kwietnia
•  Wielki Tydzień
14 Kwietnia
•  Wielki Poniedziałek
•  Dzień Ludzi Bezdomnych
15 Kwietnia
•  Wielki Wtorek
•  Międzynarodowy  Dzień 
Kombatanta
16 Kwietnia
•  Wielka Środa
•  Święto Sapera
17 Kwietnia
•  Wielki Czwartek
17 – 19 Kwietnia
•  Triduum Paschalne
18 Kwietnia
•  Wielki Piątek
•  Międzynarodowy Dzień Ochrony

Zabytków
19 Kwietnia
•  Wielka Sobota
20 Kwietnia
•  Wielka Niedziela
•  Międzynarodowy Dzień Wolnej
Prasy
21 Kwietnia
•  Drugi Dzień Świąt Wielkiej Nocy
•  Śmigus-Dyngus
22 Kwietnia
•  Dzień Ziemi
23 Kwietnia
•  Światowy Dzień Książki i Praw
Autorskich (ONZ)
24 Kwietnia
•  Międzynarodowy  Dzień
Solidarności Młodzieży
25 Kwietnia
•  Międzynarodowy  Dzień
Świadomości Zagrożenia Hałasem
•  Międzynarodowy Dzień Sekretarki
•   Święto polskiej Służby Więziennej
26 Kwietnia
•  Dzień Drogowca i Transportowca
28 Kwietnia
•  Światowy Dzien Pamieci Ofiar
Wypadków przy Pracy
29 Kwietnia
•  Międzynarodowy Dzien Tanca

Alicja Kozłowska



Właściciele willi Halina i Janusz Re-
gulscy (rys. 3) należeli do Automobil-
klubu Polskiego, byli pasjonatami
automobilizmu, a także brali udział w
zawodach samochodowych krajo-
wych i zagranicznych. Janusz Regul-
ski przed wojną został uhonorowany
Złotym Krzyżem Zasługi „za pracę
dla rozwoju automobilizmu w Pol-
sce”. Ta działalność stała się inspira-
cją do udziału Automobilklubu w
budowie kościoła w Podkowie.
  Okres II wojny światowej stanowił
czas udziału Haliny i Janusza Regul-

skich w walce z okupantem niemiec-
kim.   Janusz  Regulski  był
Komendantem Głównego Straży
Obywatelskiej przy Prezydencie
Warszawy Stefanie Starzyńskim – z
uwagi na te zasługi po wojnie został
odznaczony Krzyżem Virtuti Militari
oraz Krzyżem Walecznych, a jego
żona Halina początkowo była sanita-
riuszką w szpitalu, a następnie orga-
nizowała opiekę nad wysiedlonymi
naukowcami z Uniwersytetu Poznań-
skiego  w  Zarybiu.

Nieruchomość nazwaną później
„Zarybie” została zakupiona w 1923
roku przez Janusza Regulskiego peł-
niącego funkcję dyrektora finanso-
wego spółki „Siła i Światło”. W tym
samym roku wzniesiono na działce
okazały budynek przekryty dachem
mansardowym, z tarasem opartym na
kolumnadzie (rys. 1 ). Na elewacji
budynku umieszczono herb rodziny
Ciołek (rys. 2). Dworek został usytu-
owany na działce o powierzchni 40

hektarów, a zaprojektowana wraz z
pięknym ogrodem w stylu francu-
skim przez inż. Leona Danielewicza.
  Dworek „Zarybie” miał równie
okazałe, jak elewacje, wnętrze z ob-
szernym hallem zdobionym trofeami
myśliwskimi oraz odznaczeniami z
wyścigów samochodowych właści-
ciela i kominkiem. Bogate wyposa-
żenie budynku zostało skradzione
przez niemieckich żołnierzy we
wrześniu  1 939  roku.

Dworek „Zarybie”

Rys. 1 Dworek "Zarybie"
Rys. 3 Halina i Janusz Regulscy wraz
z przedstawicielami automobilklubu



Później w Zarybiu Halina Regulska
prowadziła pensjonat, a wśród jego
gości byli ukrywający się działacze
podziemia Armii Krajowej , Zofia i
Stefan Korbońscy, rodzina pułkowni-
ka Porwita, Jerzy Iłłakowicz, a także
Czesław Miłosz. Posiadłość ta słu-
żyła również do odbioru cichociem-
nych skoczków przybywających z
Londynu, a także 6 zrzutów broni.
Państwo Regulscy ratowali uczestni-
ków Powstania Warszawskiego, w
tym mieszkańców Warszawy osadzo-
nych w obozie w Pruszkowie.

Obecnie ten piękny budynek stanowi
zabudowę seminarium i Kościoła
Adwentystów Dnia Siódmego.

Karolina Michalak

Z plecaka harcerki

Życie w koronie

Rys. 2 Elewacja frontowa ozdobiona herbem rodzinnym

Dzisiejszy artykuł będzie o tym, co
w plecaku powinna mieć harcerka.
Będzie to wypoażenie na obóz. Ple-
cak to najlepszy przyjaciel harcerza.
Towarzyszy mu we wszystkich przy-
godach. Zabiera do niego wszystko
to, co potrzebne, czy to na dwudnio-
wy biwak, czy na trzytygodnio-
wy  obóz.
W długą podróż harcerka wybiera

się w mundurze polowym lub w tzw.
cywilu, czyli w zwyczajnym ubraniu.
W plecaku natomiast ma starannie
złożony mundur. Nie może też oczy-
wiście zabraknąć menażki, sztućców i
kubka. Bez tego nie było by czym
jeść. Na obozie myjemy się najczę-
ściej w zimnej wodzie, używamy do
tego myjołów, czyli saszetki z przy-
borami. Oprócz tego plecak wypeł-
niają przydatne albo konieczne
drobiazgi np. latarka, zapałki,   sznu-
rek.
Do przeżycia na obozie będzie też

przydatna linka, z której wyplatamy
prycze. Noce pod namiotem bywają

chłodne, pomocny będzie więc koc.
Oczywiście,   oprócz  śpiwora  i kari-
maty, przytroczonych na zewnątrz
plecaka. Na obozie jest też czas na
przyjemności, dlatego warto wziąć
kostium  kąpielowy.   Wyjazdy harcer-
skie kojarzą się z ogniskiem i śpiewa-
niem. Zanim nauczymy się piosenek
na pamięć, musimy wspoma-
gać  się  śpiewnikiem.
Jak widać spakowanie takiego ple-

caka to nie lada sztuka. Trzeba się nad
tym  porządnie  nagłowić.

Marysia  Wolska



Watykan
  Watykan jest najmniejszym
państwem świata zlokalizowanym w
stolicy Włoch Rzymie. Stanowi
siedzibę najwyższych władz kościoła
katolickiego – Ojca Świętego.
Państwo to ma swoją konstytucję, a
także instytucje takie jak bank,
gazetę, rozgłośnię radiową, telewizję.
Ma również flagę i herb (rys. 1 ), a
także straż przyboczną papieża
będącą najstarszą i najmniejszą
istniejącą armią świata – Gwardię
Szwajcarską.
  „Wieczne Miasto” słynie z
założonej w 1603 roku Papieskiej
Akademii Nauk  z  najwybitniejszymi
naukowcami  i  intelektualistami
głównie  z  zakresu  nauk
matematyczno-przyrodniczych  i
humanistycznych działającymi jako
organ opiniodawczy dla papieża.
Watykan stanowi centrum kultu

religijnego  i  „kolebkę  chrześcijańst
wa”. Na niewielkiej powierzchni 0,44
km2 (rys. 2) skupia najcenniejsze
zabytki Rzymu i dzieła sztuki świata.
Z tych względów jest odwiedzany
przez tłumy pielgrzymów i liczne
rzesze  turystów.

Na walizkach

Rys.   1   Flaga  Watykanu

Rys.   2  Plan  Watykanu

Centralną budowlą państwa usytu-
owana na Placu Świętego Piotra jest
Bazylika upamiętniającą miejsce
ukrzyżowania i pochówku pierwsze-
go apostoła Świętego Piotra, wznie-
siona  w  miejscu
wczesnochrześcijańskiej świątyni z
czasów Konstantyna Wielkiego, tj .
324 roku.
Bazylika była wznoszona w okresie
od 1506 do 1626 roku według pro-
jektów  najwybitniejszych architek-
tów i budowniczych okresu
renesansu,   w  tym  Donato Braman-
tego, Rafaela, Baldassare Peruzzi,
Michała Anioła, Pirro Ligorio, Gia-
como della Porte, Domenico Fonta-
nę, Giovanniego Fontanę i Carlo
Madernę. Bryła świątyni  ulega-

ła  wielu przekształceniom,  począt-
kowo została ukształtowana na
planie krzyża greckiego z kopułą nad
miejscem przecięcia naw, a w okresie
sprawowania władzy nad kościołem
przez papieża Pawła V rzut bazyliki
zmodyfikowano na plan krzyża ła-
cińskiego.
Jest drugim co do wielkości kościo-
łem w świecie zajmującym po-
wierzchnię 23 000 m², ponadto ma
długość po zewnętrznym obrysie
ścian wynoszącą ponad 211 ,50 m
(wewnętrzną 186,00 m), długość na-
wy poprzecznej – 1 37,50 m, a jej
wysokość – 46,00 m (rys. 3).

Rys. 3 Bazylika sw. Piotra



W nawie głównej w miejscu
przecięcia z nawą poprzeczną,
bezpośrednio nad grobem Świętego
Piotra, jest usytuowany ołtarz
papieski przekryty wykonanym z
brązu barokowym baldachimem
spoczywającym na czterech
kolumnach. Ołtarz ten został
zaprojektowany przez Berniniego.
Wnętrze bazyliki jest bogato
zdobione malowidłami ściennymi,
mozaikami, rzeźbami.

Plac Świętego Piotra ukształtowany
według projektu Berniniego otacza
czterorzędowa  monumentalna
kolumnada zwieńczona attyką (rys.
4).
Watykan jest wyjątkowym miejscem
w którym warto spędzić co najmniej
kilka dni, aby poznać kunszt
najwybitniejszych artystów Europy i
świata.

Karolina Michalak

Rys. 4 Kolumnada Berniniego

Moja pasja fotografia

Zapewne każdy z nas, będąc małym
dzieckiem, zobaczył u swoich dziad-
ków bądź rodziców stary aparat foto-
graficzny. Różnił się wyglądem od
sprzętu, z którego dziś korzystamy.
Dziś dużo osób powiedziałoby o nim
„stary grat”.  
Pierwowzorem aparatu był bardzo

prosty przyrząd optyczny, camera ob-
scura, którego opisu możemy się do-
szukać już w Starożytnej Grecji.
Mimo to, pierwsze trwałe zdjęcie zo-
stało wykonane w 1826 r. przez fran-
cuskiego wynalazcę Josepha
Nicéphore'a Niépce'a, zatytułowane
„Widok z okna w Le Gras”. Było ono
czarno-białe.
W 1839r. Louis Daguerre, współ-

pracownik Niépce'a, wynalazł proces
(dagerotyp), który używany jest nadal
w aparatach Polaroid, które tuż po
zrobieniu zdjęcia „drukują” je. W dal-
szych latach proces ten był wykorzy-
stywany  w  fotografiach
portretowych.  
Kolejnym kamieniem milowym był

rok 1861 . Tomas Sutton skonstruował
wówczas pierwszą „lustrzankę”. Tego
samego roku zostało wykonane
pierwsze kolorowe zdjęcie, przez Ja-

mesa Maxwella.
  W latach 80' XIX wieku starannie
ulepszano  proces  tworzenia fotogra-
fii,   aby  był  tańszy, wygodniejszy i
bardziej dostępny. Nad udoskonala-
niem efektywnie pracował  Geor-
ge  Eastman,  współzałożyciel  firmy 
Kodak. Zaczęto proces upowszech-
niania fotografii. Skutkiem tego była
jej dostępność także dla amatorów
już od początku XX wieku. Od tego
momentu fotografia stała się też ko-
mercyjną usługą.
  Do momentu powstania pierwszego
aparatu cyfrowego, zdjęcia były zapi-
sywane na błonie fotograficznej .
  Wywoływanie zdjęć zajmowało du-
żo czasu, wymagało odpowiednich
pomieszczeń  –  ciemni fotograficz-
nych, a także używania szkodli-
wych  dla  zdrowia odczynników
chemicznych.
Dziś aparaty fotograficzne występu-
ją powszechnie, są m.in. w telefonach
komórkowych.   Pomimo  tego profe-
sjonaliści używają drogich specjali-
stycznych  aparatów cyfrowych.

Historia fotografii



W internecie możemy oglądać prace
fotografów zarówno profesjonalistów
jak i amatorów na specjalnie
utworzonych w tym celu stronach.

  Czy wiesz, że… Pierwszy telefon
komórkowy z aparatem, było
urządzenie firmy Sharp J-SH04?

Jakub Piotrowski

„Widok z okna w Le Gras”- pierwsze
trwałe zdjęcie czarno-białe.

Na fotografii: po prawej Hania Lilpo-
pówna  (później   Anna Iwaszkiewi-
czowa) z przyjaciółką Marią
Wysocką. Ogród willi Lilpopów Aida
w Podkowie Leśnej , 1 909. Fot. Stani-
sław Wilhelm Lilpop. To najpraw-
dopodobniej pierwsza polska
fotografia.

Moja pasja fotografia

Obraz został namalowany w 1478
roku, przez florenckiego malarza
Sandro Botticelliego, znanego też ja-
ko Alessandro di Mariano Filipepi.
Artysta początkowo pracował jako

złotnik, a później wstąpił do pracow-
ni artystycznej Filippo Lip-
pi’ego.   Dzieła  Botticellego zaczęły
szybko uzyskiwać uznanie i podziw.
W 1481 roku został zaproszony przez
papieża do Rzymu do zdobienia
bocznej ściany Kaplicy Sykstyńskiej .
Namalował kilka fresków  przedsta-
wiających wcześniejszych papieży i
sceny z życia Chrystusa i Mojżesza.
„Wiosna” jest jednym z najbardziej
znanych obrazów Botticelliego.
W centralnej części obrazu jest

przedstawiona brzemienna Wenus,
bogini miłości, wiosny, ogrodów i ro-
ślinności. Nad Wenus unosi się anio-
łek Kupidyn z przepaską na oczach
posyłający strzałę w kierunku jednej
z trzech Gracji. Gracje tańczą, w je-
dwabnych zwiewnych szatach, trzy-
mając się za dłonie. Jedna z nich
spogląda z zainteresowaniem na bo-
skiego posłańca - Merkurego. Po pra-
wej

stronie obrazu została namalowana
nimfa Chloris, którą obejmuje Zefir -
bóg wiatru. Dotyk Zefira powoduje
przemianę Chloris w Wiosnę. Wypły-
wające z jej ust kwiaty zdobią suknię
Wiosny.
Botticelli jest jednym z moich ulu-
bionych malarzy, zwraca uwagę wy-
jątkowy kunszt malowania ludzkiej
twarzy. Delikatne piękno obrazu jest
ukryte w lekkim uśmiechu Wiosny
czy powadze twarzy Gracji.

Sandro Botticelli ,,Wiosna”

Moja pasja malarstwo



Oczy Wiosny zwiastują radość
narodzin nowej pory roku, ale także
wszechogarniające kulę ziemską
piękno  uwidocznione  w
rozwijających  się  kolorowych
kwiatach.
W moim odczuciu obraz niesie

przesłanie radości i optymizmu, które
może stać się życzeniem dla każdego
z  nas.

Karolina Michalak

Moja pasja malarstwo /My na scenie My na scenie /Okiem widza

Klasa 6b na scenie

KLASA 6B PRZYGOTOWAŁA DLA NAS

CIEKAWE  PRZEDSTAWIENIE. OBEJ-
RZELIŚMY JE W MIEJSKIM OŚRODKU

KULTURY PRZY UL. ŚWIERKOWEJ  1.

Na początku uczniowie wcielili się
w rolę rodziców, którzy narzekają na
swoje dzieci. Okazuje się, że małe
pociechy czasami figlują, dostają je-
dynki,   są  nieposłuszne.   Po rozmo-
wie rodziców z dziećmi młodzi
aktorzy narzekali, że ich opiekuno-
wie nakładają na nich zbyt wiele
obowiązków. Muszą sprzątać, uczyć
się, myć naczynia i prasować. W
końcu dwoje dzieci o imieniu Jaś i
Małgosia postanawiają uciec z domu.

Idą do starej chatki babci, by odpo-
cząć i posilić się. Niestety, bohatero-
wie zostają napadnięci przez
bandytów. Na szczęście udaje im się
zbiec. W domu Małgosi i Jasia panu-
je zamęt, rodzice bardzo martwią się
o swoje dzieci, pełni niepokoju
dzwonią na policję. Pani nauczyciel-
ka włączyła się do poszuki-
wań.   Przepytuje  wychowanków, czy
nie widziały gdzieś małych ucieki-
nierów. Po niedługim czasie Jaś i
Małgosia wracają do domu. Na ko-
niec aktorzy klasy 6b podają przy-
czyny takich ucieczek i liczbę
zaginionych dzieci w Polsce.

W przedstawieniu było dużo wątków
i nie zawsze mogłam zdążyć ze
zrozumieniem. Podobał mi się
pomysł i wykonanie w stylu zupełnie
innym niż typowa inscenizacja baśni.
Nie było na scenie domku z piernika
ani Baby Jagi. Autorzy scenariusza,
wykorzystując znaną nam baśń,
ukazali nam ważne sprawy
współczesnych dzieci i rodziców.

Karolina Pańczyk

fot. p. I. Grabowska-Gralak

Jest rok 1930. Wiele kobiet po
obejrzeniu wspaniałych występów
najmodniejszych gwiazd, takich jak
Velma Kelly (Cathrine Zeta-Johens),
marzy o sławie i fortunie. Jedną z
nich jest Roxie Hart (Renée
Zellweger). Z czasem obydwie
kobiety dokonują okrutnych czynów,
przez co lądują w więzieniu. Jednak
nie przejmują się aktualnym losem,
dalej żyją w swoim świecie, w
którym liczą się tylko marzenia. Po
kilku dniach trafiają w ręce

najlepszego prawnika – Billa Flyna
(Richard Gere).

Śpiewający zabójca



Film wyreżyserowany przez Roba
Marshala zawiera ogromną „dawkę”
piosenek, których dobrze się słucha i
układów tanecznych, które z
satysfakcją  się  ogląda.    
Kostiumy i scenografia wyglądają
bardzo autentycznie dzięki czemu
musical wygląda na realistyczny.
Gra aktorska jest na wysokim
poziomie. Oprócz tego sama historia
jest ciekawa i pokazuje plusy, a także
minusy życia w latach 20.
  Po obejrzeniu tego musicalu wielu

osobom nasuwa się pytanie, czy
dzisiejsze czasy naprawdę są lepsze i
czy dobrą zabawą jest gra na
komputerze. Uważam, że każdy
powinien obejrzeć ten film dla
przyjemności i podjęcia próby
porównania dwóch epok: tej , w
której   żyjemy  i  tej   lat  20.

Natalia Fabisiak

Tym razem chciałabym zrecenzować
dla Was film ,,Kraina Lodu''.
Opowiada on o dwóch siostrach,
Elzie i Ani. Elza ma moc władania
śniegiem. Gdy pewnego razu
dziewczynki bawią się w domu
dochodzi do tragedii. Ania zostaje
trafiona przez Elzę soplem lodu.
Dziewczynka przeżywa, lecz zapada
decyzja: Ania nie może wiedzieć o
mocy siostry. Rodzice postanawiają
więc je rozdzielić. Brak dawnych
dobrych relacj i z siostrą Anią zamyka
jeszcze bardziej Elzę w sobie.

Mroczna historia
w płatkach śniegu

Po przejęciu przez Elzę tronu
dochodzi do kłótni między siostrami.
Elza ucieka, natomiast Ania
postanawia wyruszyć w pogoń za
siostrą. Po drodze napotyka wiele
niespodzianek. Jest to bardzo
zabawna i wzruszająca historia o
dwóch siostrach.
  Twórcy „Zaplątanych” po raz drugi
zaskoczyli. „Kraina lodu” zgarnęła
wiele prestiżowych nagród takich jak
: Złoty Glob i dwie nominacje do
Oscara mi.in. za piosenkę ,,Let it

go”. Przez cały czas trwania filmu
albo płakałam i trzymałam się mocno
krzesła albo śmiałam się bez
opanowania. Moim zdaniem jest to
najlepsza bajka 2013/2014 roku.
Naprawdę  polecam!

Karolina Średzińska

„Strażnicy Historii. Tom 1 .
Nadciągająca burza” to książka pełna
przygód i niespodziewanych
zwrotów akcji. Pokazuje prawdziwą
moc przyjaźni, której nikt nie jest w
stanie zniszczyć.
Jest to historia chłopaka imieniem
Jake, który razem ze swoimi
przyjaciółmi: Nathanem, Topaz i
Charlim, a także tajemniczą
organizacją, zwaną „Strażnikami
Historii”, muszą ocalić historię
całego świata przed złym i okrutnym
klanem Zeldów.

Według mnie ta książka to idealne
połączenie magicznej przygody i
science – fiction. Na mnie zrobiła
świetne wrażenie i od razu sięgnęłam
po część drugą, polecam ją fanom
fantasy i życzę wspaniałej lektury!

Anna Samoraj

„Strażnicy Historii”
Damiana Dibbena

Okiem widza /Warto przeczytaćOkiem widza



  „Wybrani” to pierwszy tom serii aut
orstwa C.J.Daugherty. Świat Allie
(głównej bohaterki) legł w gruzach,
gdy jej ukochany brat zaginął. Po
pewnym czasie dziewczyna zaczęła
często zmieniać szkoły – z reguły
była wyrzucana, bądź przenoszona
przez rodziców. Wynikało to z jej
wybryków. Pewnego dnia trafia do
Akademii Cimmeri – elitarnej szkoły
dla osób, którzy mają bogatych i
wpływowych rodziców. Allie szybko
nawiązuje nowe znajomości.
Niestety, okazuje się, że wszyscy
wokół niej kłamią. Z czasem w
Akademii zaczynają się dziać dziwne
rzeczy, a gdy dochodzi do
przerażających napadów wszyscy się
boją. Allie musi dowiedzieć się,
komu zaufać i rozwiązać zagadkę
szkoły.
  Powieść przez cały czas trzyma
czytelnika w napięciu i
zaciekawieniu. Bardzo szybko i łatwo
się ją czyta m.in. dlatego, że akcja
rozgrywa się w dzisiejszych czasach i
język jest współczesny. W powieści
jest wystarczająco dużo tajemnicy,

romansu, kryminału, a także
zwykłego codziennego życia, by
wciągnąć czytelnika w lekturę.
Książka, choć nie pobudza do
głębszej refleksj i na pewno zostanie
w naszej pamięci na długo. Całe
opowiadanie jest bardzo realistyczne
i zapewne przypadnie do gustu wielu
czytelnikom. Osobiście mogłabym
nazwać tę powieść Książką 2013,
oczywiście w kategorii książki
młodzieżowej .

Natalia Fabisiak

Szkoła kłamstw

Chciałabym Wam opisać książkę pt.
„Kocham Paryż” I. Lafleche.
Opowiada ona o francuskiej
prawniczce. Dziewczyna o imieniu
Catherine po roku nieobecności
wraca do Paryża, razem ze swoim
asystentem Rikashem. Catherine
dostaje pracę w luksusowej firmie
modowej . Zawsze jest dobrze ubrana
i niezwykle pomocna. Z nie jednym
problemem będzie musiała się
jednak zmierzyć. To będzie dla niej
ekscytujący rok. Nie raz też zwątpi
w swoje siły.
  Moim zdaniem jest to książka dla
ludzi zainteresowanych światem
mody i Francją. Autorka ciekawie
opisuje stroje, a także sam Paryż
przytaczając autentyczne miejsca.
Natomiast muzyka, o której
wspomina od dłuższego czasu „nie
wychodzi” z mojego odtwarzacza.
Książka ma też słabsze momenty, tak

że moje zainteresowanie opadało. Z
pewnością nie należy do tych, które
przeczytałabym powtórnie. Mimo
wszystko dla wspomnianych opisów
warta jest lektury.

Karolina Średzińska

Definicja Paryża

Warto przeczytać Warto przeczytać



tBeatboxowe rytmy, nie dla
każdego…

HIP-HOP, JAK WIELU NAM SIĘ WYDAJE,
TO RYMOWANIE Z PROSTYM,
RYTMICZNYM  PODKŁADEM.
NIEPRAWDA, MA 4 ROZGAŁĘZIENIA,
KTÓRE RÓŻNIĄ SIĘ OD SIEBIE

BRZMIENIEM I WYRAŻANYMI TAM

SŁOWAMI.
Jak zdążyłem wspomnieć, hip-hop
dzieli się na 4 główne filary – Rap,
DJing, Graffiti i B-boying, powstałe
w latach 70. XX wieku. Rap to
rytmiczne rymowanie słów z
mocnym akompaniamentem, jest
najbardziej rozrywkowym i
najchętniej słuchanym przez ludzi
filarem hip-hopu. Przykładowymi
reprezentantami tej muzyki są:
Eminem, Hemp Gru, Mezzo, Wiz
Khalifa, Jay Z. DJing jak sama
nazwa wskazuje, to sztuka
prezentowana przez DJ’ów. Polega na
*scratchowaniu (czyt. skreczowaniu)
i modyfikowaniu głosu, co dziś jest

niezwykle popularne w różnego typu
remixach. Przykładowym DJ’em jest
David Guetta. Graffiti jest uliczną
odmianą hip-hopu stosowaną przez
gangi. Najczęściej do oznaczania
swojego terenu w miastach. W tej
odmianie skupiano się na
improwizacji i rytmach tworzonych
w „dzikich” warunkach. B-boying to
także filar hip-hopowy, ale różniący
się od innych. Otóż nie był on
muzyką, ale tańcem. Przy muzyce
Graffiti były tańczone przeróżne
układy, ponieważ był to rodzaj walki
i pokazania wyższości nad innymi
gangami. Przykładowymi gangami
ulicznymi w USA byli: Savage
Skulls, La Familia czy Savage
Nomads.

Jan Filipp

Świat wokół nas

Piranie – potwory z głębi

AMERYKA ŚRODKOWA TO KONTY-
NENT  PEŁEN NIEBEZPIECZEŃSTW.
MOŻNA SIĘ TU NATKNĄĆ NA STRASZ-
LIWE ZWIERZĘTA POTRAFIĄCE ZABIĆ

CZŁOWIEKA. JEDNAK JEST TO NIESA-
MOWITE MIEJSCE. W TROPIKALNYCH

LASACH ZNAJDUJĄ SIĘ BARDZO CIEKA-
WE GATUNKI FAUNY I FLORY. W PO-
WIETRZU, NA ZIEMI, POD ZIEMIĄ I W

WODZIE. TO WŁAŚNIE W TYM OSTAT-
NIM MIEJSCU, WŚRÓD MUŁU RZECZ-
NEGO CZAI SIĘ NAJWIĘCEJ STWORZEŃ.
AMAZONKA PRZECINA WSZERZ CAŁY

KONTYNENT I TO WŁAŚNIE W NIEJ ŻY-
JĄ PIRANIE.
Piranie to słodkowodne ryby. Za-
mieszkują Amazonkę i tereny do niej
przyległe. Są szybkie i zawsze polują
w grupie, co gwarantuje im niezwy-
kłą skuteczność. Ludzie łowią piranie
dla celów jadalnych. Mięso piranii
można zakupić w sklepach. Piranie
przystosowały się do życia w różnych

warunkach i gdyby zostały przetrans-
portowane mogłyby osiedlić się na-
wet w Europie. Co dziwne, te ryby
zajmują się swoim potomstwem. Pi-
ranie są wielkie, mogą osiągnąć dłu-
gość ponad jednego metra. Mają
silne, boczne spłaszczone ciało o sre-
brzystych łuskach. Ich głowa jest
duża i wyposażona w ostre trójkątne
zęby osadzone przeciwlegle na oby-
dwu szczękach, umożliwiające im
rozszarpywanie  ofiary. Piranie ży-
wią się rybami, padliną, a czasem,
gdy zabraknie pokarmu nawet więk-
szymi kręgowcami. Jednak niektóre
gatunki są roślinożernie i niegroźne.
Na szczęście tylko dwa gatunki tych
ryb stwarzają zagrożenie  dla  czło-
wieka.



WITAM  PONOWNIE WSZYSTKICH, KTÓ-
RZY PRZEGLĄDAJĄ MOJĄ KRÓTKĄ GA-
LERIĘ!
DŁUGO OCZEKIWANA ZIMA, DŁUGO

PRZYCHODZIŁA, A SKOŃCZYŁA SIĘ

JESZCZE SZYBCIEJ, NIŻ BATERIA W APA-
RACIE. ;-) UDAŁO MI SIĘ UCHWYCIĆ

PIĘKNO NATURY, ZANIM ŚNIEG ROZTO-
PIŁ  SIĘ.

  ZAPRASZAM  ZARÓWNO  DO OGLĄDA-
NIA GALERII, JAK I PRZECZYTANIA AR-
TYKUŁU NA TEMAT HISTORII

FOTOGRAFII  (S.   1 3-1 4).

Jakub Piotrowski

Piranie są ciekawym obiektem do
hodowli w akwarium. W jednym
zbiorniku należy trzymać razem co
najmniej kilkanaście osobników, po-
nieważ piranie to zwierzęta stadne,
żyjące w grupie. Akwaria, w których
umieszcza się te ryby są ogromne, o
pojemności kilkuset litrów. Niektó-
rzy hodowcy posiadają jednak zbior-
niki mieszczące nawet tysiące litrów
wody.  
  Piranie  to  ciekawe  lecz niebez-
pieczne zwierzęta i o ile pięknie wy-

glądają za szybą to chyba nikt nie
chciałby ich spotkać na wolności.

Olga Tałasiewicz

Szkolna galeria



O żelkach słów kilka
Zastanawiałeś/łaś się kiedyś, skąd
biorą  sie  słodycze?
Jeżeli chodzi o batoniki, to sprawa
jest bardzo prosta: wafelek, krem i
czekolada. Zastanawiałeś się jednak
kiedyś nad tym skąd w sklepach, na
urodzinach, imieninach albo na
zwyczajnej wycieczce biorą się ta-
kie małe kolorowe, cukierkowe ga-
laretki  zwane  żelkami?
Liczby  i  tabele:
• Żelki – rodzaj cukierka z galaretki.
Żelki wytwarzane są głownie z żela-
tyny oraz cukru buraczanego, do ich
wytwarzania może służyć także
agar  i  pektyny.
• W 100 gramach żelek znajduje się
310  kalorii,   71   gramów węglowo-
danów oraz 6,2 grama białka.
• Największymi międzynarodowymi
firmami, które produkują żelki są:
Haribo (Złote Misie), Nestlé (JoJo),
Perfetti Van Melle (Fruittella)
Jak  to  się  robi?
Wszystko zaczyna się od projektu.
Czy to będzie kształt misia, dżdżow-
nicy czy butelki z colą, każdy żelek
HARIBO powstaje najpierw jako
szkic na papierze. Odręczny rysunek

jest skanowany do komputera, a
program graficzny tworzy z niego
dokładny trójwymiarowy obraz. Da-
ne z rysunku  technicznego prze-
kształcane są za pomocą frezarki w
gipsowy model, na którym ręcznie
dopracowuje się najdrobniejsze
szczegóły. Tak stworzony ostatecz-
ny kształt żelka służy jako wzór dla
tysięcy stempli w matrycy. Maszyna
wyciska stemple do tac ze skrobią
kukurydzianą, tworząc w ten sposób
formy  do  żelków.
Twórcy żelków HARIBO nie zdra-
dzają dokładnych proporcji składni-
ków i magicznego know-how, w
których tkwi sekret pysznego smaku
żelków, ale podstawowymi składni-
kami są zawsze: syrop glukozowy
(dzięki któremu są przezroczyste),
cukier i dekstroza (która nadaje im
słodki smak) oraz żelatyna (która
sprawia, że stają się ciągnące i sprę-
żyste).
W produkcji owocowych żelków
firma HARIBO stosuje żelatynę
wieprzową, która jest całkowicie
wolna od szkodliwych prionów.
Przy wytwarzaniu żelek są również

wykorzystywane składniki roślinne,
takie jak skrobia i agar – rodzaj tro-
pikalnej algi, dzięki czemu mogą
cieszyć się nimi również wegetaria-
nie. Receptury produktów są stale
doskonalone: cukier zastępowany
jest fruktozą i cukrem owocowym z
drzewa karobowego, a skład Złotych
Misiów z Sokiem zawiera o 22%
więcej naturalnych soków owoco-
wych. Żelki zawdzięczają swoje
piękne kolory tylko naturalnym
składnikom, takim jak np: antocja-
ny, chlorofile i węgiel roślinny. Nie-
zbędna paleta barw otrzymywana
jest również z wyciągów np. z czer-
wonej i czarnej porzeczki, pomarań-
czy, cytryny, czarnego bzu, aronii,
winogron, passiflory, mango, kiwi, a
nawet marchwi, szpinaku i pokrzy-
wy.
Podstawowe składniki owocowych
żelków są podgrzewane i mieszane
do uzyskania jednolitej gęstej masy.
Przygotowana mieszanka jest na-
stępnie łączona z oddzielnie przygo-
towanymi naturalnymi aromatami i
barwnikami. Na końcu dodawana
jest skrobia, olej roślinny i kwas cy-
trynowy.
Pierwsza partia żelków jest zawsze
produkowana ręcznie, aby wyelimi-

nować ewentualne nieprawidłowo-
ści. Maszynowa produkcja żelków
polega na wyciskaniu przez dozow-
nik mieszanki do form. Przez na-
stępne 5 dni gotowe żelki schną na
tacach ze skrobią kukurydzianą. Po
wyschnięciu oddziela się gotowy
produkt od skrobi, która jest ponow-
nie wykorzystywana w procesie
produkcyjnym. Żelki oczyszcza się
powietrzem z resztek skrobi i po-
wleka woskiem pszczelim i wo-
skiem carnauba, aby nadać im
połysk i zapobiec sklejaniu się ze
sobą.
Na koniec żelki są automatycznie

ważone i pakowane, a później roz-
syłane po całym świecie. Codzien-
nie w 18 fabrykach HARIBO
produkuje się ponad 80 milionów
Złotych  Misiów.



Polscy uczeni
w komiksowym kadrze

Niektórzy jednak o żelkach mają
inne  zdanie…
Na forach i blogach można często

spotkać sie z wpisami typu: ,,Aby
przekonać się, że słodycze tego typu
są niezdrowe czy wręcz szkodliwe,
wystarczy spojrzeć na skład dowol-
nych żelków. Sprawdziliśmy – w
jednej z paczek znalazł się m.in. cu-
kier, syrop skrobiowy, substancja
zagęszczająca, regulator kwasowo-
ści, aromaty oraz barwniki (E-104,
E-122, E-124, E-129, E-1 33, E-
1 51 ). Inne popularne żelki, jak wy-
czytaliśmy z etykiety, zawierały
również syrop glukozowy, zagęsz-
czacze czy substancje glazurujące.
To nie wszystko – jeden z producen-
tów umieścił nawet na paczce infor-
mację, że „barwniki E-104, E-122,
E-124, E-129 mogą powodować
nadaktywność  u  dzieci”.
Inni ludzie popierają to słowami:

,,W sklepach znajdziemy masę żel-
ków, w różnych kolorach i kształ-
tach. Przypominają misie,
serduszka, kółeczka, zwierzęta, wę-
że, owoce, gwiazdy, sprężyny itp.
Coraz częściej możemy natrafić
również na ciągutki i żelki w kształ-
cie lodów, duchów czy kwiatków.
Trudno się zatem dziwić, że nie mo-

gą się im oprzeć zwłaszcza dzieci.
Niestety – jak podkreśla dietetyczka
Dominika Gorel – większość z nich
poza energią nie dostarcza organi-
zmowi żadnych wartości odżyw-
czych, a jedynie substancje, które w
przyszłości mogą powodować nad-
wagę, otyłość, cukrzycę oraz nowo-
twory. Dlatego objadanie się nimi
jest szczególnie ryzykowne w przy-
padku  najmłodszych.”

Teraz żelki prawie nie mają przed
Tobą  tajemnic!

Anna Jakubiak





Rozmawia dwóch żołnierzy:
- Co tam masz? - zapytał pierwszy.
- Granaty - rzucił drugi.

Sekretarka wchodzi do gabinetu:
- Panie dyrektorze, wiosna przyszła!
- Niech wejdzie!

Zima. Dwa jelenie stoją na paśniku i
żują siano nałożone tu przez
gajowego. W pewnej chwili jeden z
jeleni mówi:
- Chciałbym, żeby już była wiosna.
- Tak ci mróz doskwiera?
- Nie, tylko już mi obrzydło to
stołówkowe jedzenie!

-  Szeregowy Oferma! Już po raz

trzeci w tym miesiącu prosicie o
przepustkę z powodu nagłej choroby
dziadka.
- Tak jest panie sierżancie. Sam już
się  nawet  zastanawiałem,  czy
dziadek nie symuluje.

Na  komisj i  wojskowej   pytają
poborowego:
- Do you speak English?
- Hęę?!
Pytają następnego:
- Do you speak English?
- Hęę?!
I następnego:
- Do you speak Eglish?
- Yes, I do.
- Hęę?!

Humor




