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Możecie uwierzyć, że to już kwiecień za pasem?
Wiosna przywitała nas mrozem i śniegiem,
ale w przydomowych ogródkach można
dostrzec nieśmiało kwitnące krokusy. Słychać
ptaki, na twarzy czuć promienie słońca. Nie
pozostaje nam nic innego, jak odkurzyć rowery,
rolki, hulajnogi... No i przeczytać kolejny numer
"Młodych Gniewnych"!
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SZKOLNE ŻYCIE NA GORĄCO
KONKURS PLASTYCZNY
Leśny Bank Genów w Kostrzycy zorganizował konkurs plastyczny dla klas
46 pn. "Zimowy las". Komisja
konkursowa, spośród wielu prac,
wybrała te najlepsze. Wśród nich
znalazł się rysunek naszej
koleżanki Martyny Wiewióry
z klasy 6b. Jej wizja zimowego
lasu w formie plastycznej zajęła 1.
miejsce! Martyno, gratulujemy Ci
talentu plastycznego
i kreatywności. Życzymy kolejnych
sukcesów!
Martyna odbierająca nagrodę.
fot. Rafał Wiewióra
Patrycja Pałyska

Dyplom Martyny za zajęcie 1. miejsca.
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DZIEŃ LICZBY PI
Dzień Liczby Pi był celebrowany w naszej szkole 14 marca. Uczniowie
przygotowali prace plastyczne przedstawiające dobrze znany znak π oraz upiekli
ciastka w jego kształcie. Na przerwach można było skorzystać z wielu atrakcji,
takich jak: układanie tangramów u pani Małgorzaty Sochackiej, rozwiązywanie
zadań logicznych z zapałkami u pani Joanny Politańskiej oraz rozwiązywanie
sudoku i granie w domino, chińczyka, szachy u pani Marty Płuszewskiej.
Po raz kolejny odbył się konkurs na zapamiętanie jak największej ilości cyfr
rozwinięcia dziesiętnego liczby Pi. Nowy rekord szkoły ustanowił Michał
Krzeczowski, który zapamiętał ich aż 224. Serdecznie gratulujemy pamięci!
Mamy nadzieję, że z roku na rok ten ciekawy dzień będzie się cieszył coraz
większą popularnością.
Wiktoria Lupa

Uczniowie przygotowali rysunki z liczbą Pi.
fot. Wojterek

3

DZIEŃ KOBIET
Dzień Kobiet, jak co roku, był uroczyście obchodzony 8 marca odbył się
apel poświęcony wszystkim uczennicom, nauczycielkom oraz pracownicom szkoły.
Uczniowie pod opieką pana Rafała Wiewióry, pana Jacka Ziarkowskiego
i pani Marzeny Chyży przedstawili kobiety w różnych sytuacjach, zarówno tych
codziennych, jak i zupełnie nietypowych. Niemałym zaskoczeniem była
prezentacja multimedialna przedstawiająca zdjęcia płci pięknej z naszej szkoły.
Gromkie brawa zebrał pan Jacek Ziarkowski za swój występ gitarowy i śpiewająca
Wiktoria Świerczek. Jak zwykle kabaret rozbawił publiczność do łez.
Na koniec wręczono wszystkim kobietom i kobietkom upominki oraz życzono
im wszystkiego najlepszego.
Kasia Winiarska

Występ pana Jacka Ziarkowskiego i Wiktorii Świerczek.
fot. Magdalena Przychocka

Dyplom naszego laureata.
Scenka kabaretowa.
fot. Andrzej Dąbek
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RECYTACJA I POEZJA ŚPIEWANA
16 marca podczas etapu powiatowego 63. Dolnośląskiego Konkursu
Recytatorskiego i Poezji Śpiewanej, który odbył się w Młodzieżowym Domu
Kultury w Jeleniej Górze, naszą szkołę wspaniale reprezentowali uczniowie:
Paulina Pałyska z kl. 2a, Patrycja Chojnacka z kl. 3a, Wiktoria Świerczek z kl. 3b,
Jakub Wygnański z kl. 7b i Martyna Wiewióra z kl. 6b.
Jesteśmy dumni z Wiktorii Świerczek, która znalazła się w gronie 5
laureatów konkursu (spośród 34 prezentacji) i będzie reprezentowała naszą
szkołę podczas eliminacji rejonowych w Bolesławcu (10 kwietnia 2018 r.).
Natomiast Patrycja Chojnacka zdobyła wyróżnienie I stopnia za recytację wiersza
Bolesława Leśmiana. Takie samo wyróżnienie, ale w kategorii poezja śpiewana,
otrzymał Jakub Wygnański.
Serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.
Patrycja Pałyska

Martyna Wiewióra, Kuba Wygnański, Wiktoria Świerczek, Patrycja Chojnacka, i Paulina Pałyska
z aktorką Teatru im. Cypriana Kamila Norwida W Jeleniej Górze panią Magdaleną Kępińską.
fot. Rafał Wiewióra
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Z WIZYTĄ W SZKOLE PONADGIMNAZJALNEJ
W środę 21 marca, klasy trzecie gimnazjum wybrały się na warsztaty
z zakresu orientacji zawodowej. Spotkanie odbyło się w Zespole Szkół
Ponadgimnazjalnych w Karpaczu i było połączone z prezentacją placówki.
Szkoła mieści się w malowniczym centrum Karpacza i posiada bardzo
nowoczesną halę sportową, a także internat z pięćdziesięcioma miejscami
noclegowymi. Uczniowie mogą wybrać kształcenie w liceum ogólnokształcącym,
a także w technikum hotelarskim, technikum żywienia i usług gastronomicznych,
a także w branżowej szkole I stopnia.
Spotkanie rozpoczęło się uroczystym powitaniem w pięknej, historycznej auli
szkolnej. Następnie uczniowie wzięli udział w warsztatach o charakterze
biochemicznym (rozpoznawali zapachy i smaki w laboratorium, dokonywali
obserwacji mikroskopowych w gabinecie biologicznym, a także poznawali tajniki
fizyki i chemii). Część uczniów mogła skorzystać z nowoczesnego zaplecza
sportowego i udała się na turniej koszykówki i piłki ręcznej. Po trzech godzinach
zajęć zostaliśmy miło zaskoczeni własnoręcznie wykonanym cateringiem, który
przygotowali uczniowie technikum żywienia i usług gastronomicznych.
Izabela Kampczyk

Uczniowie klasy 3a i 3b jak widać, humory dopisywały.
fot. Izabela Kampczyk
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ROZMOWA KONTROLOWANA
Andrzej Łakomski  były kolarz, mieszkaniec Mysłakowic. Człowiek, który
swoje sukcesy zawdzięcza sile woli, ciężkiej pracy oraz wytrwałości.
Jak zaczęła się Pana kariera sportowca?
Moja kariera zaczęła się od tego, że dostałem w prezencie od mojej chrzestnej
rower. Mając 9 lat, przejechałem 105 kilometrów. Później w 1968 roku, gdy miałem
14 lat, wystartowałem w wyścigu Dzikich Drużyn. Zostałem wtedy zauważony
przez trenera Janusza Macelucha, który zaproponował mi zapisanie się do klubu
"Sportowy Dolnoślązak". Od tamtego czasu zacząłem regularne treningi i starty w
wyścigach kolarskich.
Kiedy zaczęły się Pana prawdziwe sukcesy?
W 1971 zajmowałem miejsca na podium w różnych wyścigach. Kilkakrotnie
zostałem mistrzem Dolnego Śląska w kolarstwie szosowym i przełajowym. Udało
mi się dostać do kadry z seniorami (byłem tam jako junior) i do Mistrzostw Świata
w Kolarstwie Przełajowym. W 1972 zostałem mistrzem Polski w kolarstwie
przełajowym i wicemistrzem w kolarstwie szosowym.
Jak wyglądał Pana trening?
Treningi były bardzo wyczerpujące. Składały się z dwóch zajęć dziennie (do
południa i po południu). Były uzależnione od pory roku i od tego, w jakich
wyścigach brałem udział (przełajowych czy szosowych).
Czy miał Pan specjalną dietę?
Jako sportowiec musiałem jeść dużo węglowodanów. Niestety, w tamtych czasach
takie rzeczy jak banany czy czekolada były trudno dostępne i niełatwo było je
dostać. Mimo wszystko radziłem sobie.
Jak długo trwała Pana kariera?
Moje treningi i starty trwały trzynaście lat. Wydaje mi się, że działałbym
w kolarstwie dłużej, gdyby nie ówczesna trudna sytuacja polityczna w Polsce oraz
stan wojenny. Zabrano mi wtedy paszport, więc nie mogłem wyjeżdżać na Zachód,
aby brać udział w zawodach. Wtedy przerwałem swoją karierę.
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Jakie miał Pan inne zainteresowania poza sportem?
Niestety, nie miałem wtedy czasu na robienie czegoś innego poza trenowaniem.
Moja cała uwaga skupiała się na wyścigach i to było moim głównym,
wymagającym czasu, zajęciem.
Co Pana najbardziej motywowało?
Moją największą motywacją była chęć osiągania jeszcze większych sukcesów.
Kto Pana najbardziej wspierał?
Moja żona i mama. Zawsze dodawały mi otuchy i wspierały w ciężkich chwilach.
Czy miał Pan jakieś kontuzje? Jeśli tak, to jak sobie Pan z nimi radził?
Najczęściej były to silne potłuczenia. Wtedy trzeba było wycofać się z zawodów
i poczekać, aż się wyzdrowieje. Pamiętam, że na Litwie miałem ciężki wypadek
i byłem leczony w szpitalu. Czasem musiałem przerwać mój udział w wyścigu,
ponieważ nie byłem w stanie go kontynuować. Na szczęście nigdy nie miałem
żadnych złamań.
Kto był Pana autorytetem?
Moimi największymi autorytetami byli: Eddy Merckx (Belg), Ryszard Szurkowski,
Stanisław Szozda, Tadeusz Mytnik, Mieczysław Nowicki. Wszystkich bardzo
podziwiałem za wytrzymałość i osiągnięcia. Niektórych miałem okazję poznać
i rywalizować z nimi w wyścigach.
Co w Pana karierze sportowca najbardziej utkwiło Panu w pamięci?
Przednie koło (śmiech).
Na koniec chciałam zapytać, czym się Pan obecnie zajmuje?
Zajmuję się kupnem i sprzedażą samochodów. Prowadzę również pralnię.
Dziękuję za rozmowę.
Wywiad z Andrzejem Łakomskim przeprowadziła Dominika Gajda.
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Zdjęcie pana Andrzeja Łakomskiego, które ukazało się w Kronice Ilustrowanej Kolarstwa Dolnośląskiego 19451975
Autor: Józef Maciej Zajączkowski
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CO W X MUZIE PISZCZY?
TWÓJ VINCENT
„Twój Vincent” to niezwykły film w reżyserii Doroty Kobieli i HughaWelchmana.
Jest pierwszą pełnometrażową animacją malarską. Została ona wykonana z około
65 tysięcy obrazów olejnych namalowanych przez 125 artystów z całego świata.
Płótna te wiernie naśladują technikę Vincenta van Gogha. Część obrazów samego
mistrza wpleciono w kadry filmu „Twój Vincent”. To historia dzieciństwa, twórczości,
zagadkowej śmierci i geniuszu artysty. Szczegóły jego życia poznajemy razem
z głównym bohaterem Armandem Roulinem, który chcąc dostarczyć ostatni list
Vincenta jego krewnym, natrafia na wielu ciekawych bohaterów związanych
z życiem malarza. Każdy z nich ma inne zdanie o van Goghu, ale co do jednego są
zgodni…  był to wielki artysta.
Film „Twój Vincent” pomaga uważniej, pełniej spojrzeć na dzieła sztuki
malarskiej.
Z twórczością Vincenta van Gogha zetknęłam się przede wszystkim,
zwiedzając jego muzeum w Amsterdamie, ale obejrzenie tego filmu pozwoliło mi
poznać van Gogha jako człowieka niezwykle samotnego i zagubionego. Dzięki tej
pięknej animacji możemy lepiej zrozumieć twórczość artysty, dowiedzieć się, co go
poruszało i nie pozwalało przejść bez „uwiecznienia”. Jestem przekonana, że wobec
tego filmu nikt nie pozostanie obojętny.

Ciekawostki:
 film ten był nominowany do Oscara za najlepszy pełnometrażowy film animowany
 przez ułamek sekundy na ekranie można zobaczyć muchę, która przykleiła się do
płótna
 prace nad filmem trwały ponad 6 lat
 około 130 obrazów zawartych w animacji namalował Vincent van Gogh
 większość dzieł z filmu jest na sprzedaż.
Amelia Panek
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"OBCE RZECZY WIEDZIEĆ
DOBRZE JEST,
SWOJE OBOWIĄZEK"
DAWNE KWIETNIOWE OBYCZAJE
23 kwietnia św. Jerzego i św. Wojciecha.
Św. Jerzy to patron rolników, hodowców i pasterzy. Czczono go głównie na
wschodnich terenach Polski. Tego dnia gospodarz chodził po polu i oglądał
zasiew zimowy, zabierał ze sobą żytni chleb, tak zwany piróg, i butelkę wódki.
Gdy dochodził do granicy pola, czekał na gospodynię, która donosiła obrus
i przekąskę. W tym miejscu spotykali również sąsiadów i częstowali się
wzajemnie przyniesionym jadłem i wódką. Gospodarz kładł piróg na zagonie
i obserwował jeśli schowa się cały w życie, można było spodziewać się urodzaju.
Później piróg przetaczano po zbożu, na końcu krojono go i spożywano. Na św.
Jerzego i Wojciecha zwykle pierwszy raz wypędzano bydło na pastwiska. W tym
czasie również każdą krowę uderzano palmą wielkanocną, żeby się dobrze
chowały. Gospodyni kropiła je również święconą wodą. Starano się również tego
dnia nie wykonywać prac, szczególnie z użyciem zwierząt, których św. Jerzy jest
też patronem. W intencji ochrony bydła przez świętego dawano również pieniądze
na odprawienie mszy, co miało zabezpieczyć zwierzęta przed chorobami
i czarami.
Dziady wiosenne – piąty dzień po Wielkanocy.
Dawniej lud obchodził tzw. dziady wiosenne w czwartek po Wielkanocy,
o świcie w każdej chacie jedna lub dwie kobiety szykowały się na odwiedziny
dusz. Kobieta ubierała się odświętnie w białe płótno, przynosiła przechowane
resztki święconki i zapowiadała rodzinie, że idzie na dziady. Kobiety udawały się
na cmentarz, gdzie w pierwszych promieniach wschodzącego słońca odnajdywały
bliskie sobie mogiły, na których rozkładały obrusy i wkładały do nich: kołacz, ser,
jaja, kiełbasę i flaszkę wódki. Następnie rozpoczynały "rozmowę" ze zmarłymi. Po
zakończeniu modlitwy kobiety polewały wódką mogiłę, jadły przyniesione potrawy
i opowiadały zmarłym o tym, co dzieje się we wsi, w życiu doczesnym. Cząstki
spożywanych posiłków kładziono na mogiłę, dla dusz. Po posiłku przybyłe kobiety
zbierały się razem, rozmawiały o sprawach doczesnych, o wiośnie, swatach,
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weselach, itp. Na koniec sprzątały resztki jadła i wracały do wioski. Wieczorem
pastuszkowie często odwiedzali cmentarz w poszukiwaniu resztek pokarmu
i pozostawionych na grobach cenniejszych przedmiotów.
Pierwsza niedziela po Wielkanocy zwana jest "przewodami". W tym czasie
dziewczęta wręczały chłopcom pisanki, w nagrodę że nie wykorzystali prawa
powtórnego śmigustrowania, czyli kolejnego oblewania wodą. Zabawa kończyła
się wspólnymi tańcami w karczmie.
Martyna Dembińska
Źródło:teatrnn.pl

Autor obrazu: Jakub Schikaneder.
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CO SŁYCHAĆ ZA MIEDZĄ?
PRIMA APRILIS NA ŚWIECIE
W Wielkiej Brytanii prima aprilis to April Fools' Day, czyli Dzień Głupców.
Przez Brytyjczyków jest bardzo lubiany i chętnie obchodzony. Wszystkie portale
internetowe, radio, telewizja oraz gazety przygotowują na ten dzień coś
specjalnego. Przyjęło się, że dowcipy i kawały na prima aprilis są robione do
południa. Jeśli się zapomni i zrobi psikusa po godzinie dwunastej, samemu
zostaje się „głupkiem”.
W Hiszpanii prima aprilis to obchodzony 28 grudnia Día de los Santos
Inocentes, czyli Dzień Niewiniątek. Jest to katolickie święto, które stanowi okazję
do robienia sobie żartów i kawałów. W tym dniu należy z przymrużeniem oka
traktować niektóre informacje przeczytane w gazetach. Pojawiły się kiedyś
doniesienia o podwyżkach za prąd dla wybranych mieszkańców Hiszpanii. Żarty
dotyczyły również informacji o powrocie do Realu Madryt słynnego napastnika,
Raula Gonzaleza.
We Francji nasz prima aprilis to Poisson d'avril, czyli "kwietniowa ryba".
Francuzi uwielbiają żarty i kawały, a w mediach roi się od niestworzonych historii.
Ludzie „serdecznie” klepią się po plecach, ozdabiając przyjaciół wielką naklejką
ryby. O tym, że Francuzi mają poczucie humoru, może świadczyć sytuacja
związana z tygodnikiem „Le Point”. Pewnego razu na stronie poważnego
tygodnika pojawił się news, że Barack Obama poinformował Nicolasa Sarkozy’ego
o odkryciu życia na innej planecie. Prezydent Francji zaproponował więc wysłanie
tam ambasadora ludzkości.
W Rosji mówi się o Dniu Śmiechu. Pierwszy żart na prima aprilis w Rosji
miał miejsce w 1703 roku w Moskwie. Wtedy to urzędnicy dworscy zaprosili
mieszkańców na wyjątkowe przedstawienie. Kiedy tłum ludzi zebrał się we
wskazanym miejscu, została podniesiona kurtyna odsłaniająca napis: „Pierwszy
kwietnia – nie wierz nikomu!” i na tym przedstawienie się zakończyło.
Martyna Dembińska
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CO MĄDREGO POWIEDZIANO?
Jeśli w kwietniu pszczoły nie latają, to jeszcze długie chłody się zapowiadają.
Jeżeli w kwietniu posuszy, nic się w polu nie ruszy.
Jak przygrzeje słonko, przejdzie kwiecień łąką.
W kwietniu łagodne kwiatki, w grudniu śnieżne płatki.
Gdy na Wojciecha rano plucha, do połowy lata będzie ziemia sucha.
Przysłowia przygotowała Natalia Wolak

Źródło obrazka: grafika Google
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O NICH MÓWILI, MÓWIĄ
I MÓWIĆ BĘDĄ
KAZIMIERZ ŻEGLEŃ
Kazimierz Żegleń był synem Bartłomieja i Marianny Żegleń. Urodził się
w 1869 roku we wsi Kaczanówka należącej do zaboru austriackiego. W wieku
osiemnastu lat wstąpił do Zakonu Zmartwychwstańców we Lwowie. Trzy lata
później wyjechał do Chicago (USA), gdzie przyjął funkcje zakrystianina w polskim
kościele pod wezwaniem Świętego Stanisława Kostki.
Jego życie odmieniło się po trzech latach mieszkania w Chicago, kiedy
zamordowano burmistrza Cartera Harrisona, który zginął od strzału z broni palnej.
Kazimierz uznał, że podejmie się próby stworzenia zbroi odpornej na kule.
Wynalazek działał na zasadzie przeplatanych na krzyż włókien jedwabiu i lnu
 opatentował go już cztery lata po rozpoczęciu prac. Swój wynalazek sprzedawał
razem z Janem Szczepniakiem innym wynalazcą który pomagał mu przy
pracach. Niedługo potem Kazimierz odszedł z zakonu, założył rodzinę i trzy firmy.
Wynalazł również kilka innych rzeczy, np. bezdętkowe i odporne na uszkodzenia
opony samochodowe oraz kuloodporną płytę pancerną. Zmarł bardzo krótko po
osiągnięciu sukcesu w 1910 roku, w Chicago. Jednak nawet po śmierci jego
wynalazki ratują życie ludziom.
Aleksander Woźniak
Źródła: https://pl.wikipedia.org/wiki/Kazimierz_%C5%BBegle%C5%84
https://cozahistoria.pl/zapomnianipolscynaukowcyichwynalazekuratowaltysiaceludzinacalymswiecie/2/

Źródło obrazka: grafika Google
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UCZNIOWIE TEŻ
SWOJE ZDANIE MAJĄ...
RECENZJA KSIĄŻKI „SYRENI ŚPIEW”
Anne Ursu to amerykańska powieściopisarka i pisarka dziecięca. Urodziła
się w Minneapolis w stanie Minnesota. Pierwszą nowelą, jaką napisała dla
nastolatków, jest „Spilling Clarence”.
„Syreni śpiew” jest drugą księgą Kronik
Kronosa. A w niej przeczytacie o tym, jak w szkole
Charlotte pojawia się nowy chłopak  Jason Hart,
który natychmiast wpada jej w oko. Ponadto ojciec
Charlotte wygrywa rodzinny rejs statkiem
połączony ze zwiedzaniem historycznych miejsc na
wschodnim wybrzeżu. Na krótko przed wyjazdem
Charlotte zauważa, że jej przyjaciel Zee zaczął się
dziwnie zachowywać. Tymczasem Filonekron
sprzymierzył się z Posejdonem, który zaplanował
rejs. Los jego uczestników zależy od Charlotte,
która musi zdobyć trójząb Posejdona, aby uratować
wszystkich pasażerów, w tym także swoją rodzinę. W drugiej części trylogii
rzeczywistość znów miesza się ze światem mitologicznym, pojawiają się jednak
nowi bogowie i nowe mityczne stwory, a akcja przenosi się na Morze Śródziemne.
W książce bohaterowie, wydarzenia oraz przedmioty są ciekawie opisane.
Ułatwia to czytelnikowi wyobrażenie sobie zdarzeń rozgrywających się w lekturze.
Sprawia to, że czytający „wciąga” się w fabułę. W „Syrenim śpiewie” poznajemy
świat mitologii od zupełnie innej strony.
Polecam lekturę każdej osobie, która ma ochotę oderwać się od
rzeczywistości i przenieść się do świata mitologii, o którym jeszcze nie słyszała.
Dominika Gajda
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Aby osiągnąć szczęście w życiu, należy kierować się rozsądkiem czy
lekkomyślnością i beztroską? Na to pytanie próbowali odpowiedzieć
uczniowie klasy 7a. Przeczytajcie, proszę, ich rozprawki i zastanówcie się,
jakie Wy mielibyście zdanie na ten temat.
Marta Łukoszko: Czym jest szczęście? Na to pytanie próbowało odpowiedzieć
już wielu znanych filozofów. Towarzyszy ono także każdemu z nas, zwykłym
ludziom, i dla każdego definicja szczęścia jest inna. Jedni chcą realizować się
w pracy zawodowej, inni osiągnąć dobre materialne, a dla kolejnych szczęście
będzie dawaniem radości innym i czerpaniem szczęścia z pomagania. Od
hedonizmu po altruizm. Myślę, że jak wielu jest ludzi, tak wiele jest definicji
szczęścia. Czym jednak trzeba kierować się w życiu, aby to szczęście osiągnąć?
Moim zdaniem potrzebny jest balans pomiędzy rozsądkiem a beztroską i ta
właśnie równowaga pozwala nam w większości osiągnąć szczęście. Ani
śmiertelna powaga, ani totalna lekkomyślność nie są w moim odczuciu w stanie
sprawić, że człowiek osiągnie szczęście. Dlatego potrzebna jest nam kombinacja
rozsądku i odrobiny beztroski.
Człowiek jest skonstruowany w ten sposób, że przeplatają się w nim różne
cechy, czasami skrajne: od spokoju po gniew, od radości po smutek. To naturalne,
że po burzy przychodzi słońce, dlatego uważam, że połączenie obu cech daje
nam poczucie błogiego balansu, spokoju i szczęścia.
Aby osiągnąć szczęście, człowiek stopniowo dąży do realizacji celów
wyznaczonych sobie wcześniej. Wydawałoby się, że musi stworzyć sobie plan
i trzymać się go, po kolei realizując mniejsze lub większe przedsięwzięcia.
Logiczne wydaje się więc, że rozsądek bardzo pomaga w dążeniu do celu. Ciężka
praca, nauka, zdobywanie kolejnych doświadczeń zbliża nas do stawianego sobie
zadania osiągnięcia szczęścia. Czy jednak po drodze do tego celu nie mamy
prawa czuć się szczęśliwymi? Moim zdaniem odrobinę beztroski czy szaleństwa
jest potrzebne nam także na co dzień, aby ciągle pamiętać, czym jest dla nas
szczęście i móc go wciąż doświadczać pod różnymi postaciami, w mniejszych lub
większych dawkach.
Podsumowując, chciałabym podkreślić, że tak jak w życiu potrzebna jest
równowaga, jak po zimie przychodzi wiosna, a po nocy dzień... tak dla każdego
człowieka ważne jest zachowanie balansu pomiędzy rozsądkiem a beztroską. To
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połączenie powyższych cech pozwala nam, ludziom, na osiągnięcie szczęścia
i życie nim na co dzień.
Błażej Madej: Niektórzy myślą, że lekkomyślność jest potrzebna do
radośniejszego i beztroskiego życia. Jednak najważniejszy jest rozsądek. Jeśli
mamy tę cechę, nasza egzystencja staje się łatwiejsza. Bez trudu, poprzez swoje
wybory, będziemy potrafili rozróżniać dobro i zło. Zaoszczędzimy sobie kłopotu
i nie zrobimy krzywdy innym. Aby osiągnąć szczęście w życiu, należy kierować się
rozsądkiem, czy lekkomyślnością i beztroską?
Po pierwsze, rozsądek jest ważniejszy, ponieważ dzięki niemu rozważamy
jakiś wybór i przez to podejmujemy dobre, przemyślane decyzje. Ci, którzy kierują
się logiką, wiedzą, co w życiu najważniejsze, najlepsze. Jeśli lekkomyślność jest
dla nas ważniejsza, jest nam wszystko jedno. Oczywiście można żyć beztrosko,
ale wiąże się to z popełnianiem błędów i wyrzutami sumienia w przyszłości.
Po drugie, rozsądek pomoże w przewidywaniu, planowaniu i lepszej
organizacji. Człowiek rozumny potrafi coś przewidzieć, wyobrazić sobie
i w rezultacie doskonalej coś zaplanować. Da to większą satysfakcję. Jeśli
człowiek kierowałby się lekkomyślnością, naraziłby się na niepotrzebne kłopoty,
chaos i stratę.
Po trzecie, w życiu nieodłączne są sprawy, z którymi trzeba sobie radzić.
Człowiek rozsądny pomoże lepiej sobie i innym. Poczuje się wartościowy
i potrzebny.
Rozsądek pomaga w normalnym życiu podejmować wybory. Ci, którzy
kierują się logiką, wiedzą, co w świecie jest najważniejsze i jakość ich życia jest
lepsza.
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DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ
CZY WIESZ, ŻE...
w kwietniu urodzili m. in. Sylwia Grzeszczak, Joanna Krupa, Adolf Hitler, Tomasz
Gollob i Charlie Chaplin
 5 kwietnia obchodzimy Dzień Leśnika, a 23 Światowy Dzień Książki i Praw
Autorskich
 nazwa miesiąca pochodzi najprawdopodobniej od "kwitnących kwiatów"
 balsam wymyślono w starożytnym Egipcie
 koliber to najmniejszy ptak świata
 istnieje ok. 650700 gatunków roślin mięsożernych
 kangury potrafią wstrzymać swoją ciążę i opóźnić poród
 dawniej do barwienia ubrań używano owoców i ziół
 pisanki mają pogańskie korzenie
 średnia długość życia w Japonii jest równa 84 lata.
Wiktoria Lupa
Źródła: kalendarz.onet.pl, biografia24.pl, pl.wikipedia.org

Źródło obrazka: grafika Google.
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NIEZWYKŁA OŚMIORNICA
Naukowcy z ekspedycji Nautilus badali wybrzeże Kanady i USA, gdy nagle
w głębinach napotkali dziwne zwierzątko.
Ośmiornica z ogromnymi oczami mieszka w okolicach wybrzeża
Południowej Karoliny, należy do gatunku rossia pacifica. Zamieszkuje dno oceanu
na głębokości około 300 metrów, choć widywano ją nawet na 1,3 km pod
powierzchnią. Z daleka może być wzięta za zabawkę wyrzuconą przez dziecko.
Wielkie oczy wyglądają jak namalowane. Są jednak bardzo potrzebne ośmiornicy
podczas nocnych łowów w głębinach.
Ośmiornice te mają także wyjątkową umiejętność. Potrafią wytworzyć rodzaj
kleistego śluzu, do którego przyczepia się piasek i drobiny pływające wokół. Dzięki
temu powstaje doskonały kamuflaż. Zwierzęta te grzebią się w piasku lub błocie,
pozostawiając tylko oczy na zewnątrz  w ten sposób szukają ofiary, takiej jak
krewetki lub małe ryby.
W artykule zostawiam link to obejrzenia filmu, który nagrali naukowcy:
https://www.youtube.com/watch?v=lEhYJEQmExE
Dlaczego zwierzątko na video jest tak nieruchome? Naukowcy tłumaczą to
zaskoczeniem. Żyjąca na co dzień w ciemnościach ośmiornica zachowała się jak
sarna złapana w światła nadjeżdżającego samochodu.
Patrycja Pałyska
Źródła: https://sputniknews.com/us/201608161044332948purplesquidexpressiveeyes/,
http://www.nationalgeographic.pl

Źródło obrazka: grafika Google.
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WIEWIÓRCZYM OKIEM,
CZYLI Z MARTYNĄ NA TROPIE ZWIERZĄT
BOCIAN BIAŁY
W ostatnim artykule zachęcałam do obserwowania otaczającej nas przyrody
i wypatrywania naszych „szkolnych” bocianów. Minął już rok, odkąd jestem
uczennicą SP w Mysłakowicach. Pamiętam dobrze, jak w ubiegłym roku zrobiło na
mnie ogromne wrażenie pojawienie się w gnieździe bocianów. Nasza szkoła pod
wieloma względami jest wyjątkowa. Po pierwsze, mieści się w królewskim pałacu,
a po drugie na jej terenie znajduje się gniazdo bocianie, które co roku jest
zasiedlane. Mamy zatem podwójne szczęście, które powinniśmy doceniać.
Powszechnie uważa się, że przylot bocianów to jeden ze zwiastunów wiosny.
Mimo że mamy początek wiosny, aura za oknem wcale nie jest wiosenna. Nie
dziwi więc fakt, że na bociany, przynajmniej na razie, nie mamy co liczyć. Nic
jednak nie stoi na przeszkodzie, aby przygotować się na ich powrót. No właśnie
skąd? „Jeszcze do XVIII w. sądzono, że bociany przesypiają zimę w bagnach,
między skałami lub w innych tego typu miejscach. Potem uważano, że lecą do
Indii, na Jawę lub pustynie Jordanii, aż w końcu relacje podróżników pozwoliły
wskazać Afrykę jako zimowisko bocianów”  podaje serwis bocianopedia.pl. Dzisiaj
oprócz garści podstawowych informacji
zachęcę Was do zapoznania się w wieloma
serwisami internetowymi poświęconymi właśnie
bocianom. Jedna ze stron jest naprawdę
intrygująca, ponieważ znajdują się na niej
podstrony do lokalnych kamer, które pozwalają
śledzić, co się dzieje w bocianich gniazdach.
Podglądanie bocianich rodzin znajdziecie na stronie:
http://www.bocianyonline.pl/kamery.html
Z kronikarskiego obowiązku podam: „Bocian biały jest ptakiem brodzącym
z rodziny bocianowatych. Zamieszkuje on tereny uprawne, bagienne, a także
wilgotne łąki i pastwiska w okolicach jezior. Długość jego ciała wynosi 95130 cm.
Ma on białoczarne upierzenie oraz długie czerwone nogi i dziób w tym samy
kolorze. Bociany żywią się płazami, gryzoniami, jaszczurkami i wężami. Wbrew
21

częstym sądom, żaby nie są ulubionym pożywieniem bocianów” („Zwierzęta
Polski”).
Wśród ciekawostek na temat bocianów możemy znaleźć np. takie:
1) Zdolność dorosłych bocianów do wytwarzania dźwięków jest niewielka,
ponieważ ptaki te mają uwsteczniony narząd głosowy. Bociany mogą czasami
odzywać się syczącym głosem, jednak nie potrafią śpiewać, a ich głównym
sposobem komunikacji jest klekotanie.
2) Konstrukcję gniazda tworzą patyki i gałęzie układane w formie pierścienia.
Nieckę środkową, czyli wyściółkę stanowi drobniejszy materiał: siano, słoma, perz,
często szmaty, kawałki folii plastikowej lub papieru, a od niedawna nylonowe
sznurki. Niestety, te ostanie są ogromnym zagrożeniem zarówno dla piskląt, jak
i dorosłych. Często są przyczyną zgonów tych pięknych ptaków.
3) Pierwszą na świecie próbę policzenia gniazd bocianich na dużym obszarze
wykonał ks. prof. Eugeniusz Janota w roku 1876. Zwrócił się do nauczycieli
ówczesnej Galicji z prośbą o nadsyłanie informacji o bocianach. Uzyskano wtedy
dane o 1919 gniazdach.
To tylko nieliczne informacje o bocianach. Pozostałych szukajcie
w albumach, encyklopediach lub na stronach internetowych. No i oczywiście nie
zapomnijcie obserwować na żywo naszych bocianów. Mamy naprawdę
niepowtarzalną okazję przyglądać się im z bliska, i podziwiać ich majestatyczny lot
nad szkołą. Tak już na koniec i na marginesie dodam, że w logo na plakietkę
Rajdu Pieszego PTTK, którego nasza szkoła była współorganizatorem, też
umieściłam bociana, szybującego nad naszą szkołą. Chodzą słuchy, że na
sztandarze szkoły też znajdzie się bocian biały jak jeden z symboli,
nierozwiązalnie związanych z naszą szkołą.
Martyna Wiewióra
W tekście wykorzystano informacje z następujących publikacji lub źródeł:
1. „Zwierzęta Polski”, wyd. SBM Sp. z o.o.
2. https://pl.wikipedia.org/wiki/Bocian_baly
3. http://www.bocianopedia.pl/
4. Zdjęcie bociana: http://esensjonalni.blogspot.com/2016/08/Bocian.html
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KULTURALNYM CZŁOWIEKIEM
BYĆ
OKO
Oko w znaczeniu narząd wzroku rzeczownik ten ma następujące formy
w liczbie mnogiej: oczy, oczu (przestarzała forma ócz), oczom, oczami (rzadziej
oczyma), oczach. W pozostałych znaczeniach (np. pętla w sieci, kropla tłuszczu,
kamień w pierścionku) formy liczby mnogiej są inne: oka, ok, okom, okami, okach.
Formy o temacie ocz łączą się z liczebnikami głównymi, np. dwa oka, dwóch
okach. Wyjątkiem są związki frazeologiczne: ślepy na oba oczy i rozmawiać
(mówić, spotkać się itp.) w cztery oczy.
Kalina Wojtasz

Źródło: Słownik wyrazów kłopotliwych.

Źródło obrazka: Grafika Google
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CO TO JEST PLEONAZM?
"Masłem maślanym" nazywamy połączenie wyrazów znaczących to samo
lub prawie to samo. Fachowo takie połączenie nazywa się pleonazmem i jest ono
błędne. Nie powinno się dublować tych samych informacji w sąsiadujących ze
sobą wyrazach, język jest przecież ekonomiczny! Nie opłaca się powtarzać tego
samego w sąsiednich słowach, dlatego stwierdzenia "podnieść do góry" czy
"opuścić w dół" są niepoprawne, podobnie jak sformułowanie "cofnij do tyłu".
Takim pleonazmem jest też "masło maślane", dlatego używamy tego określenia,
gdy chcemy mniej uczenie, a bardziej przystępnie nazywać pleonazm.
Patrycja Chojnacka

Źródło obrazka: Grafika Google
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PODRÓŻE MARZEŃ
KANADA
Kanada to państwo Ameryki Północnej otoczone wodami Oceanu Spokojnego,
Atlantyckiego i Arktycznego. Jest drugim pod względem wielkości państwem na
świecie. Rdzennymi mieszkańcami Kanady są Indianie i Innuci, których dziś jest
tam niewielu.

Co warto zobaczyć?
Moraine – jezioro zasilane lodowcowo znajdujące się w Parku Narodowym Banff.
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HorseshoeFalls – największy z trzech wodospadów tworzących Niagara Falls.
Jego wysokość wynosi 51 metrów.

Mont Royal – to 233 metrowe wzgórze w Montrealu i jednocześnie jego najwyższy
punkt.

Wieża CN – 533 metrowa wieża znajdująca
się w Toronta

26

Bazylika Matki Bożej Królowej Świata – kościół rzymskokatolicki w Montrealu.

Sławni ludzie
Jim Carrey – aktor

Celine Dion – wokalistka

Justin Bieber  piosenkarz

Brendan Fraser – aktor
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Kuchnia
Kuchnia kanadyjska jest połączeniem smaków z wielu stron świata.
Ukształtowała ją ludność emigrująca z Europy i Azji. Jednak podstawą tej kuchni
są lokalne produkty, często różniące się w zależności od regionów. Do najbardziej
popularnych w całym kraju należą:
 ryby, głównie dorsz i łosoś,
 owoce morza, np. ostrygi, homary i małże,
 syrop klonowy,
 owoce leśne (jagody, żurawina, borówki),
 dziczyzna.

Klub Geografa i Podróżnika Amelia Panek
Źródła: wikipedia.org

Źródło obrazka: Grafika Google
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SUCHAR POWSZEDNI
NAJLEPSZE W HISTORII KAWAŁY
NA PRIMA APRILIS
Jeden z najlepszych żartów w historii miał
miejsce 1 kwietnia 1957 roku na antenie stacji BBC.
Telewizja podała, że szwajcarscy rolnicy zaczęli
zbierać pierwsze plony spaghetti. A to wszystko
dzięki sprzyjającej zimie i wielu innym czynnikom.
Do informacji dołączono nagranie, na którym było
widać, jak rolnicy zbierali z drzewa makaron.
Tysiące widzów zainteresowało się podaną
informacją i wydzwaniało do stacji z pytaniami.

Źródło obrazka: Grafika Google

Podobno sieć restauracji Burger King też zrobiła żart na prima aprilis.
Zaprezentowali swoim gościom specjalną wersję hamburgera – „Whooper dla
leworęcznych”. Miał on, specjalnie dla osób leworęcznych, posiadać składniki
odwrócone o 180 stopni. Nowa kanapka podobno cieszyła się sporą
popularnością.
Kolejny spektakularny żart na prima aprilis został zrobiony w 1962 roku
w Szwecji. W tym czasie w szwedzkiej telewizji był dostępny tylko jeden kanał,
który wyświetlał obraz w czarno–białych barwach. Ekspert stacji Kjell Stensson
ogłosił, że dzięki nowej technologii będzie można uzyskać kolorowy obraz. Zalecił
naciągnięcie na telewizor nylonowej pończochy w celu zmiany koloru
wyświetlanego obrazu. Po emisji programu do stacji dzwoniło tysiące zdziwionych
widzów, którzy pytali, dlaczego po założeniu nylonowej pończochy ich telewizor
nie zmienił kolorów.
Brytyjska gazeta „The Sun” również zafundowała swoim czytelnikom żart na
prima aprilis. 1 kwietnia 2005 roku poinformowała o zakazie primaaprilisowych
żartów. Gazeta powołała się na unijną dyrektywę, w której była mowa o tym, że
prima aprilis zagraża zdrowiu psychicznemu i fizycznemu.
Martyna Dembińska
Źródło: magazyn.ceneo.pl
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