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WIOSNA CORAZ BLIŻEJ… 

 
Tym wiosennym numerem żegnamy stary rok,     

a ponieważ obfitował on w różne ciekawe wydarzenia, 
przypomnimy niektóre z nich. O niejednych  będziemy 

jeszcze słyszeć, ponieważ ciąg dalszy niewątpliwie 
nastąpi. Przepowiedziany przez Majów koniec świata, 
przebiegł na szczęście cicho i niezauważalnie. I jak tu 
wierzyć Majom?! Koniec świata jest zdarzeniem bardzo 
niepewnym, ale w marcu, jak co roku od lat, będzie na 
pewno Dzień Kobiet. Z tej okazji wszystkim Paniom 

pracującym i uczącym się w naszej szkole 
składamy najserdeczniejsze życzenia. Przypomnimy nazwiska Polek znanych na całym 
świecie i zdradzimy opinie Europejczyków o Polkach. 

Niedługo Walentynki, może to banalny dzień, ale ma 
niewątpliwie swoisty urok. Poważnie zainteresowani znajdą na 
następnych stronach garść cennych informacji… warto skorzystać! 

Ostatnia strona pozwoli nam 
zapomnieć o zimie i mrozach. Tam 
każdy z nas może znaleźć coś 
ciekawego dla siebie. Wracając do 
wiosny… redakcja gazetki ogłasza 
konkurs fotograficzny pod 
tytułem PIERWSZE ZWIASTUNY 
WIOSNY. Zdjęcia mogą dotyczyć 

zarówno fauny, jak i flory. 
Zainteresowani fotografią mogą 
dostarczać zdjęcia do opiekunów 

gazetki. Nagrodzone prace zostaną zaprezentowane w następnym wydaniu. Na zwycięzców 
czekają nagrody rzeczowe, a dla wszystkich uczestników – upominki. Na prace czekamy    
do 15. maja 2013. 

Niedługo Wielkanoc. Najbardziej wielkanocne są chyba… Wyspy Wielkanocne.         
Na następnych stronach możecie się dowiedzieć, jak mieszkańcy tych wysp spędzają Święta 
Wielkanocne i dlaczego wyspy te zwane są Wielkanocnymi. 



IDZIE WIOSNA! 

 
PTASIE ZWIASTUNY WIOSNY 
 

Przysłowie ludowe mówi - „Święta Agnieszka wypuszcza skowronka z mieszka”. 
Faktycznie, skowronek jest jednym z ptaków, które najwcześniej do nas przylatują. 

 
Skowronek pojawia się w Polsce już w połowie lutego. 

Często wracają one w grupach. Tak jak żurawie. Przylatują do 
nas na przełomie lutego i marca. W locie lecą w skupieniach 

nazywanych kluczami. Od drugiej połowy marca pojawiają się 
bociany. Te ptaki nie tworzą kluczy, lecz lecą w luźnym szyku.   
W połowie kwietnia przylatują jaskółki, a jerzyki na przełomie 
kwietnia i maja. I to będzie znak, że wiosna jest już w pełni! 

W marcu nadlecą niezimujące u nas stada czapli siwej, 
bociany białe, gęsi gęgawy, czajki, rycyki, pliszki siwe, zięby, 
strzyżyki, szpaki, drozdy śpiewaki, paszkoty oraz mniej znane 
kuliki wielkie, ostrygojady, krwawodzioby, samotniki czy 
słonki. 
 W maju, z wysokich traw usłyszymy derkacza. W lesie 
osiądą turkawki i lelki. Gdy owadów będą wielkie roje, pojawią 
się jerzyki, żołny, jaskółki-brzegówki. 
 
SSAKI BUDZĄCE SIĘ ZE ZNU ZIMOWEGO 
 
 Sen zimowy jest stanem w którym spowolnione są niektóre procesy życiowe. 
Dotyczy ssaków stałocieplnych i trwa od kilku tygodni, nawet do kilku miesięcy. W tym celu 
gromadzą one duże ilości specjalnego rodzaju tkankę tłuszczową, która zapewnia im energię 
na cały okres trwania snu. 
  

 Niedźwiedź - Jest bardzo dużym drapieżnikiem. Podczas 
zapadania w sen zimowy, zwierzę to musi się dobrze najeść. 
Gromadzi w tym czasie specjalny rodzaj tłuszczu z którego korzysta 
przez cały okres snu. Po wybudzeniu się, zwierzę wychodzi nawet    
około 200 kg lżejsze!  
 Wiewiórki - Są pod ochroną, ale mogą być nosicielami wścieklizny, dlatego nie należy 
ich karmić. Są bardzo sprytne, zwinne i szybkie.  

 Jeż - Nasi kolczaści przyjaciele także zapadają w sen 
zimowy. Jeże pod koniec września nabierają prawie 100% 
dodatkowej masy swojego ciała. Przeciętny jeż waży około 
kilograma. 
 Nietoperz - W zimie nie mają pokarmu jakim są owady, 
więc też muszą zapadać w sen. Do tego celu zbierają się           

w okolicach października i listopada w ciemnych i wilgotnych 
jaskiniach. 

 Borsuk - Ciekawostką jest, że borsuki mogą dzielić swoje nory z lisami. Zwierzę żyje 
kilkanaście lat i jego dom jest bardzo zaawansowany architektonicznie.  
 Na zimę zasypiają również zwierzęta takie jak: popielica, świstak, koszatka, kilka 
innych ssaków, plus wszystkie płazy i gady. Sen zimowy daje zwierzętom możliwość 
uniknięcia ciężkich warunków spowodowanych niskimi temperaturami. Chodzi głównie o brak 
pożywienia.  
 

                                                                                                            Aleksandra 



                         CO  PAMIĘTAMY  Z  ROKU  2012? 

BURZA WOKÓŁ POROZUMIENIA ACTA 

24 stycznia – Premier podpisał upoważnienie dla 
ambasador w Tokio dotyczące  podpisania porozumienia 
ws. ACTA mimo trwających w kraju protestów. "Nie będzie 
ustępstwa przed brutalnym szantażem" - powiedział Tusk. 
 
3 lipca –  Parlament Europejski odrzucił międzynarodową 
umowę ACTA dotyczącą zwalczania handlu podrabianymi 
artykułami. Polska była jednym z państw, które zawiesiły 
ratyfikację podpisanej w styczniu umowy. 

 

SPRAWA MADZI Z SOSNOWCA 

4 lutego – Katowicka policja znalazła ciało półrocznej Magdy     
z Sosnowca. Jej matka Katarzyna W. wcześniej twierdziła, że 
dziecko porwano. Potem przyznała, że zmarło ono w wyniku 
nieszczęśliwego wypadku. Prokuratura - w lipcu, po uzyskaniu 
opinii biegłych - postawiła kobiecie zarzut zabójstwa dziecka. 
Katarzyna W. została zwolniona z aresztu, bo sąd uznał, że nie 

ma uzasadnionej obawy utrudniania przez nią śledztwa; 
zatrzymano ją w listopadzie, po wydaniu listu gończego, gdy 
przestała stawiać się na komisariacie. 

 

SPÓR O WIEK EMERYTALNY 

14 lutego – Premier zaprezentował projekt ustawy dot. podniesienia 
wieku emerytalnego; poinformował, że rozpoczęły się konsultacje 
społeczne w tej sprawie. Projekt zakładał, że od 2013 r. ma być 
stopniowo zrównywany i podwyższany wiek przechodzenia na 
emeryturę kobiet i mężczyzn - docelowo do 67. roku życia. 
11 maja – Sejm w atmosferze gorących politycznych kłótni przyjął 

rządową ustawę wydłużającą i zrównującą wiek emerytalny kobiet    
i mężczyzn do 67 lat, oraz zmiany w emeryturach mundurowych. 

Związkowcy z "S" zablokowali wyjścia z Sejmu, przez kilka godzin nie wypuszczając             
z budynku posłów. 
1 czerwca –  Prezydent Bronisław Komorowski podpisał ustawę wydłużającą wiek emerytalny 
do 67 lat. 

MISTRZOSTWA EUROPY W PIŁCE NOŻNEJ 

 
8 czerwca 2012 –  Turniej rozpoczął mecz otwarcia na Stadionie 
Narodowym w Warszawie, w którym Polska zremisowała 
z Grecją, a faza grupowa zakończyła się 19 czerwca. Ćwierćfinały 
zostały rozegrane od 21 do 24 czerwca, a półfinały 27 i 28 
czerwca. Finał Mistrzostw odbył się 1 lipca 2012 na Stadionie 
Olimpijskim w Kijowie. Mistrzostwa wygrała Hiszpania. 
 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Stadion_Narodowy_w_Warszawie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stadion_Narodowy_w_Warszawie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Polski_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Reprezentacja_Grecji_w_pi%C5%82ce_no%C5%BCnej
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stadion_Olimpijski_w_Kijowie
http://pl.wikipedia.org/wiki/Stadion_Olimpijski_w_Kijowie


TRĄBA POWIETRZNA W POLSCE 

14 lipca – nad Polską przeszła trąba 
powietrzna. Jedna osoba nie żyje, 10 

jest rannych – to bilans ofiar po 
nawałnicach i burzach, które przeszły 
nad Polską 14 lipca 2012 roku. Silny 
wiatr powyrywał drzewa, połamał 
słupy energetyczne, a nawet pozrywał 
trakcje kolejowe. W powiecie 
starogardzkim wiatr przewrócił domek 
letniskowy, w wyniku czego zginął 60-
letni mężczyzna. W województwach 

kujawsko-pomorskim i pomorskim nawałnice dokonały największych zniszczeń. Pas, którym 
przeszła trąba powietrzna, jest zupełnie zniszczony. Z lasów powyrywało drzewa, a leśnicy 
twierdzą, że siła wiatru musiała być ogromna, skoro uległy mu tak stare drzewa. 

 

 

TRAGICZNA PREMIERA „BATMANA” W DENVER 
 
20 lipca – 12 osób zginęło, a 59 odniosło obrażenia w  

strzelaninie w kinie pod Denver w Kolorado. Policja 
zatrzymała młodego mężczyznę. Do tragedii doszło 
podczas projekcji najnowszego filmu o Batmanie. 

 

 

AFERA AMBER GOLD 

14 sierpnia – Donald Tusk zapowiedział zwołanie Komitetu 
Stabilności Finansowej w związku ze sprawą Amber Gold. Ocenił, 
że służby państwowe, w tym KNF, zadziałały zgodnie                  
z procedurami. Zwrócił jednak uwagę na dość "pasywną rolę" 

niektórych prokuratorów i sędziów. Firma Amber Gold oferowała 
klientom wysoko oprocentowane inwestycje; była głównym 
udziałowcem linii lotniczych OLT Express, z którymi 
współpracował syn premiera, Michał. 
 

30 sierpnia – Gdański sąd aresztował Marcina P., szefa spółki Amber Gold, podejrzanego 
m.in. o oszustwa znacznej wartości i prowadzenia bez zezwolenia działalności bankowej. 

Prokuratorzy z Łodzi, którzy w październiku przejęli śledztwo z Gdańska i szacują wartość 
lokat niewypłaconych po upadku firmy na ponad 500 mln zł. 
 
27 września – Krajowa Rada Sądownictwa wyraziła zgodę, a zaraz potem minister 
sprawiedliwości Jarosław Gowin odwołał sędziego Ryszarda Milewskiego z funkcji prezesa 
sądu w Gdańsku po ujawnieniu, że omawiał z osobą podającą się za pracownika kancelarii 
premiera termin posiedzenia sądu ws. Amber Gold. 

 



EKSHUMACJE OFIAR KATASTROFY SMOLEŃSKIEJ, ZDJĘCIA OFIAR PROSTO              
Z MIEJSCA KATASTROFY WYCIEKŁY DO INTERNETU 

27 września – Donald Tusk w Sejmowym wystąpieniu 

przeprosił rodziny ofiar katastrofy smoleńskiej; oświadczył, 
że bierze na siebie pełną odpowiedzialność za działania 
państwa polskiego, jakie po niej nastąpiły. Prokurator 
Generalny poinformował, że przyczyną nieprawidłowej 
identyfikacji dwóch ekshumowanych ciał ofiar katastrofy 
smoleńskiej było nietrafne ich rozpoznanie przez członków 
rodzin. 

 

 

AFERA STADIONOWA 

16 października – Przełożenie meczu eliminacji 
mistrzostw świata w piłce nożnej Polska - Anglia              
z powodu złego stanu murawy na Stadionie Narodowym 
wywołało lawinę oskarżeń m.in. wobec minister sportu 
Joanny Muchy. Premier Tusk zapowiedział kontrolę        
w resorcie sportu i Narodowym Centrum Sportu             
w związku z przełożeniem meczu. 

 
 

 
22 października –  Joanna Mucha oddała się do dyspozycji 
premiera. Jak mówiła, czuje się politycznie 
odpowiedzialna za sytuację związaną ze Stadionem 
Narodowym. Ostatecznie dwa dni później premier dymisji 
nie przyjął. Donald Tusk stwierdził jednak, że nadzór 
resortu sportu nad NCS nie jest wystarczający. 

 

                                                                                                 Marta 

 

 

NASA: „Jest prawdopodobieństwo,   

że asteroida uderzy w Ziemię 15 lutego 2013”. 

 

Niebezpieczeństwo już dawno nie było tak wielkie. Już w połowie przyszłego miesiąca w 

pobliżu naszej planety znajdzie się asteroida o kryptonimie 2012 DA14. Nie brakuje 

osób, które sugerują, że istnieje poważne zagrożenie, iż dojdzie do kolizji z obiektem. 

 

Przedstawiciele wielu środowisk są zgodni. Sytuacja staje się coraz bardziej niepokojąca. 

Jeśli wierzyć komentarzom naukowców, którzy monitorują sytuację na niebie, to już wkrótce 

staniemy się świadkami prawdziwego thrillera. Kosmiczny obiekt zbliży się do Ziemi na 

odległość, która w kosmicznych realiach przestaje stanowić jakąkolwiek barierę. Tymczasem 

NASA przez większość czasu milczy. 

http://iluminaci.com/ads/nasa-jest-prawdopodobienstwo-ze-asteroida-uderzy-ziemie-15-lutego-2013/
http://iluminaci.com/ads/nasa-jest-prawdopodobienstwo-ze-asteroida-uderzy-ziemie-15-lutego-2013/


O zagrożeniu ze strony obiektu, którego szacunkowa odległość od Błękitnej Planety wyniesie 

w szczytowym punkcie zaledwie 27 tysięcy kilometrów, wiadomo już od dawna. Pomimo 

tego, o obiekcie 2012 DA14 w większości mediów głównego nurtu jest na razie cicho. Tę 

swoistą zmowę milczenia przerwał niedawno na chwilę dr David Dunham, przedstawiciel 

NASA, który w wymownych słowach dał do zrozumienia, że obawy tych, którzy drżą przed 

zbliżającą się asteroidą, są uzasadnione. 

„Asteroida znana jako DA14 minie Ziemię 

w odległości 27 tysięcy kilometrów w lutym 

2013 r. Jej odległość od Ziemi będzie 

mniejsza niż orbit geostacjonarnych 

niektórych satelitów” – powiedział dr David 

Dunham podczas wykładu na jednej              

z moskiewskich uczelni.  „Jest poważne 

prawdopodobieństwo, że asteroida 

uderzy w Ziemię, ale potrzebne są dalsze 

wyliczenia, które ocenią, jak duże jest 

potencjalne zagrożenie i pokażą, jak 

zapobiec ewentualnej katastrofie”. 

Jeśli ktoś myśli, że w ten sposób NASA 

postanowiła przestrzec nas przed 

zagrożeniem, jest jednak w błędzie. 

Stanowisko Davida Dunhama zaprezentowane podczas spotkania ze studentami nie jest 

bowiem oficjalnym głosem Narodowej Agencji Aeronautyki i Przestrzeni Kosmicznej. Można 

wręcz odnieść wrażenie, że NASA nie tylko stara się nie komentować publicznie bieżącego 

zagrożenia, związanego ze zbliżającym się do Ziemi obiektem, ale wręcz usiłuje wszystkiemu 

zaprzeczyć – zauważył serwis Veterans Today. 

Tymczasem fakty są nieubłagane, a istniejące już symulacje pokazują, że tym razem nie są 

to przelewki. W przypadku, gdyby doszło do najgorszego i asteroida 2012 DA14, której 

średnica wynosi ok. 60 metrów, rzeczywiście uderzyła w Ziemię, doszłoby do uwolnienia 

energii porównywalnej z detonacją ładunku termojądrowego. Do zderzenia może dojść 

dokładnie 15 lutego. 

Obiekt 2012 DA14 został odkryty przez specjalistów z hiszpańskiego ośrodka 

badawczego Observatorio Astronomico de La Sagra. Pochodzi prawdopodobnie z 

grupy Apolla – zbioru planetoid, które znajdują się blisko Ziemi, stanowiąc 

bezpośrednie zagrożenie dla bezpieczeństwa naszej planety. 

Naukowcy wskazują, że 2012 DA14, pod względem wielkości, należy do tej samej klasy 

obiektów, do której należy zaliczyć także słynny meteoryt, który 115 lat temu spowodował 

spustoszenie w środkowej części Syberii. Szacuje się, że w wyniku katastrofy tunguskiej, do 

której doszło na początku XX w., powalonych zostało 80 milionów drzew, a siła samej 

eksplozji wyniosła 15 megaton. Świadkowie tamtych wydarzeń mówili o jasnym świetle i 

potężnej fali uderzeniowej. Według niektórych relacji, widowisko, które towarzyszyło 

katastrofie, dostrzec można było z odległości ponad 600 kilometrów. Na szczęście nie 

stwierdzono wtedy ofiar śmiertelnych.                                                               Marta 



Walentynki to jedno ze świąt, które wciąż budzi sprzeczne uczucia. Jedni je 

uwielbiają, inni wręcz przeciwnie i niekoniecznie wiąże się to z tym, że nie mają z 

kim go spędzić. Jedno jest pewne ― nie sposób o nim zapomnieć i przejść 

obojętnie. 

Trochę historii –14 lutego przypadają Walentynki. Ich nazwa pochodzi od Świętego 

Walentego, który uważany jest za patrona 

zakochanych, ale także chorych na epilepsję. 

Był on biskupem w czasach Cesarstwa 

Rzymskiego za panowania Klaudiusza II 

Gockiego. Cesarz zabronił młodym 

mężczyznom wchodzić w związki małżeńskie, 

gdyż wtedy byli lepszymi legionistami. Zakaz 

złamał właśnie Walenty udzielając ślubów i 

błogosławieństwa młodym parom. Za 

działania te spotkała go surowa kara i został 

wtrącony do więzienia. Zakochał się tam w 

niewidomej córce strażnika, która dzięki tej miłości odzyskała wzrok.  Cesarz kazał jednak 

zgładzić biskupa, a jego egzekucja odbyła się 14.02.269 roku. W pożegnalnym liście do 

ukochanej duchowny podpisał się: „od Twojego Walentego”. 

Pomysły na prezenty i spędzenie walentynek 

 Kwiaty i kartki walentynkowe - Rzadko która kobieta nie lubi kwiatów. Jest to jeden    

z najbardziej sprawdzonych prezentów dla wybranek serca. 

 Kalendarz ze swoimi zdjęciami - Miło oglądać swoją ukochaną co miesiąc każdego 

dnia.  

 Kino, teatr, kolacja - Dla bardziej romantycznych, tradycyjny prezent, ale chyba 

najważniejsze są chęci i towarzystwo. 

 Maile i SMS-y - wydają się dobrym rozwiązaniem dla tych, którzy są daleko od siebie. 

Niełatwo jest utrzymać związek, kiedy dzieli nas tysiące kilometrów. 

 Słodkości - „Życie bym ci osłodził, gdybym mógł ... I można”. Choć niektórym wyda 

się to trochę "babciowate", ale to właśnie słodycze są idealnym dodatkiem do 

każdego walentynkowego podarunku. 

 Romantyczny weekend - Wyjazd na romantyczny weekend, to taka rozbudowana 

wersja romantycznego wieczoru. Wszystkie atrakcje, jak kino, teatr, kolacja itp., są   

w niej zawarte, tyle, że miejsce nie to samo. A pamiętaj, czasem jeden szczegół 

może odegrać zasadniczą rolę. 

 Jeśli twoja połowa jest typowym molem książkowym, to spokojnie możesz "zaszaleć" 

w księgarni i zdobyć dla niej najnowsze wydanie jednego z ulubionych autorów. Taka 

lektura, niekoniecznie do poduszki, ma tylko jedną wadę - może się okazać, że będzie 

warta przeczytania natychmiast. 

 Coś do przytulania i ...karmienia - Pluszaki to takie kochane "milusińskie", tyle, że    

w wersji pluszowej. A co powiesz na pewną innowację i "żywy" prezent"? Mały psiak, 

kociak lub uroczy szynszylek? 

                                                                   



Jeszcze nie wiesz, jaki prezent sprawić swojej sympatii? Nie wpadaj w panikę czasu jeszcze 

trochę masz. Ale kluczem do twoich rozważań, będzie chwila skupienia, a czasem może 

drobny podstęp. Bo jeśli jeszcze nie jesteś pewien, co sprawi przyjemność ukochanej/nemu 

pomyśl, co jest bliskie jej/ jego sercu. Może poszukaj pomocy u bliskich, którzy mają lepszą 

w tym zakresie orientację? Czasem wystarczy zwyczajny drobiazg, by sprawić komuś wielką 

radość. I pamiętaj, twoje wsparcie, czułość i dowody miłości dawane każdego dnia są o wiele 

cenniejsze, więc nie zapominaj o nich, gdy dzień Świętego Walentego już minie.  

Antywalentynki 

Co do celebrowania tego święta społeczeństwo jest podzielone. Walentynki krytykowane są 

za przejaw amerykanizacji, a także za to że są bardzo komercyjne i wykorzystywane przez 

biznes dla zapełnienia luki między świętami Bożego Narodzenia, a Wielkanocą. W ten dzień 

na ulicach, kinach, kawiarniach czy restauracjach spotkać można mnóstwo zakochanych par. 

To ciężkie chwile dla samotnych. Ci, którzy nie przepadają za tym świętem: albo je 

bojkotują, albo wybierają się na organizowane przez kluby imprezy antywalentynkowe. 

Pierwsza tego typu zabawa odbyła się w 1990 roku w amerykańskim stanie New Jersey. 

Student Marc Leonard i jego dziewczyna zmęczeni komercyjną otoczką towarzyszącą Dniu 

Świętego Walentego, zorganizowali przyjęcie o nazwie „Black Hearts Party”. Wystrój           

w kolorach czarnych, w tle muzyka rockowa, a na imprezę mogą przychodzić samotni,      

ale i pary, pod warunkiem, że bawią się osobno. Pomysł ten cieszył się dużym 

zainteresowaniem, a na przyjęcie co roku przychodziło coraz więcej osób. 

                                                                                                               Katarzyna 

                                                                                                                                                                   

HISTORIA DNIA KOBIET 

 Za pierwowzór Dnia Kobiet przyjąć można 
obchodzone w starożytnym Rzymie Matronalia. Było to 
święto przypadające na pierwszy tydzień marca, 
związane z początkiem nowego roku, macierzyństwem 
i płodnością. 

 Początki Międzynarodowego Dnia Kobiet 
wywodzą się z ruchów robotniczych w Ameryce 
Północnej i Europie. Pierwsze obchody Narodowego 
Dnia Kobiet odbyły się 28 lutego 1909 r. w Stanach 
Zjednoczonych mające w założeniu upamiętniać 
bezimienne ofiary walki o równe traktowanie kobiet, 

poszanowanie ich praw, wolności i godności osobistej. 

 W Polsce po II wojnie wprowadzono obchody Dnia Kobiet, gdyż pasowały do 
socjalistycznej propagandy. W zakładach pracy były życzenia i prezenty - rajstopy czy 
mydełko i… obowiązkowo goździk albo tulipan. W szkołach organizowano akademie 
i grupowo wręczano podarki dziewczynkom i nauczycielkom. 

 

 

http://www.weltbild.pl/prezenty-dla-dziecka


SŁYNNE  POLKI 

Szereg nazwisk znanych w Polsce i na świecie jest bardzo długi. Z okazji Dnia Kobiet 
przypomnimy nazwiska tych kobiet,  które są wymieniane przez obcokrajowców, które znane 

są im ze swoich osiągnięć i sukcesów. Z ich osiągnięć korzystali i nadal korzystają ludzie na 
całym świecie. Ich nazwiska to najlepsza promocja naszego kraju. 

Jakie Polki znane są na świecie? 

1. Maria Skłodowska-Curie (1867-1934) – wykryła dwa pierwiastki, rad i polon, 
dwukrotnie otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie chemii i fizyki, pod jej kierunkiem 
prowadzono pierwsze na świecie badania promieniotwórcze nad leczeniem raka. 
 

2. Helena Modrzejewska (1840-1909) – aktorka, zaliczana do najpiękniejszych kobiet 
epoki, po sukcesach w kraju wyjechała do Stanów Zjednoczonych, gdzie odniosła 
ogromny sukces i sławę, zdobyła serca wielu Amerykanów. 
 

3. Maria Konopnicka (1842-1910) – poetka, pisarka i publicystka, działaczka na rzecz 
praw kobiet, autorka ,,Roty”, jednej z najpopularniejszych pieśni patriotycznych. 
 

4. Wisława Szymborska (1923-2012) – poetka, laureatka Nagrody Nobla w dziedzinie 
literatury. 
 

5. Irena Szewińska (ur.1946) – lekkoatletka, zdobywczyni 3 złotych, 2 srebrnych i 2 
brązowych medali olimpijskich, trzykrotna rekordzistka świata w biegach na 200 
metrów. Obecnie działaczka sportowa. 

Ostatnio coraz więcej mówi się w polskich i zagranicznych mediach o jeszcze jednej Polce, 
która zasługuje na podziw i podziękowanie. 

6. …nic nie wynalazła, nic nie odkryła, niczego nie napisała, nie skomponowała, 

a „tylko” uratowała od śmierci około 2,5 tysiąca istnień ludzkich. 

IRENA  SENDLER (ur. w 1910 w Warszawie – zm. w 2008 
także w Warszawie). Podczas likwidacji warszawskiego 
getta, narażając się na śmierć, wyprowadziła stamtąd około 
2,5 tysiąca żydowskich dzieci skazanych przez gestapowców 
na zagładę. Jak tego dokonała? Bo przecież nie mogła 
wyprowadzić ich pod okiem Niemców na spacer za rączkę. 
Podczas wojny Irena Sendlerowa  oficjalnie pracowała w 
opiece społecznej. W przebraniu pielęgniarki wjeżdżała 
ambulansem na teren getta, podawała dzieciom środki 
usypiające i uśpione umieszczała w workach lub 
skrzynkach. Wywożono je z getta tłumacząc gestapowcom, 
że zmarły na tyfus. To tłumaczy usypianie dzieci - do 
tragedii mógł doprowadzić maleńki ruch powieki, palca lub cichy, ledwo słyszalny jęk. 
Wywiezione dzieci umieszczano w sierocińcach, klasztorach i polskich rodzinach. Wielką 
odwagą wykazała się zwłaszcza naczelna matka przełożona prowincji warszawskiej – 
MATYLDA  GETTER, która nie patrząc na niebezpieczeństwo (przechowywanie żydowskiego 
dziecka  wówczas kończyło się pewną śmiercią), podjęła decyzję o przyjmowaniu każdego 
dziecka przemyconego z getta do sierocińców będących pod jej nadzorem. Zaszyfrowane 

dane osobowe dzieci przechowała Irena Sendlerowa w słoikach zakopywanych w jej 
ogrodzie. 



 Dzięki temu te dane nie zaginęły, przetrwały wojnę i po wojnie uratowane dzieci mogły 
odzyskać swoją tożsamość i odnaleźć swoje rodziny. 

Irena Sendler trafiła na Pawiak, była torturowana przez gestapowców        

i skazana na śmierć. Ogromnym wysiłkiem uratowano ją przekupując 
niemieckich strażników. Gdy po wojnie świat usłyszał o jej działalności, 
jako osoba niezwykle skromna odpowiadała:,,Tak zrobiłby każdy człowiek, 
tak po prostu trzeba było zrobić.” Nie widziała w tym niczego 
bohaterskiego. 

Po wojnie została odznaczona m.in. medalem ,,Sprawiedliwej Wśród 
Narodów Świata”, Orderem Orła Białego i Orderem Uśmiechu. Ceniła 
sobie bardzo zwłaszcza ten ostatni.  

Irena Sendler i kierowana przez nią grupa ludzi ocaliła od śmierci dwa razy więcej istnień 
ludzkich niż znany  na całym świecie Oskar Schindler. Dla upamiętnienia Ireny Sendler 
powstały już dwa filmy: w 2008 ,,Dzieci Ireny Sendlerowej”  i w 2011 ,,Wróżka z getta.”  
Według historyków była dobrą  przyjaciółką Marii Skłodowskiej-Curie.   Trudno naśladować  

ich życie, do tego trzeba tego …czegoś. Nie każdy to ma, to dar dany nielicznym, ale 
pamiętać o Nich i im podobnych – to nasz obowiązek.  

                                                                                                                Paulina 

 

EUROPEJCZYCY  O  POLKACH 

Współczesne Polki to już Europejki – tak uważają panowie w Niemczech, Francji, Włoszech… 
Stereotyp ,,Matki Polki” odszedł do lamusa  Obecnie Polki chcą się kształcić, podróżować, 
dążą do niezależności. Bardziej dbają o swoje zdrowie i wygląd, aktywnie uprawiają sporty, 
częściej odwiedzają fitness kluby, sauny i ośrodki SPA. Są ambitne, częściej od mężczyzn 
uczą się języków obcych, czytają więcej od nich książek. Są przebojowe i niezależne, nie 
zrażają się niepowodzeniami i porażkami, ich żywioł – to kariera, do której idą jak 
przysłowiowa burza. Są pracowite i energiczne, niemal połowa Polek pracuje na dwóch 
etatach lub dorabia do jednego etatu. Oprócz pracy zawodowej Polki są sumiennymi 
matkami i żonami (gotują, sprzątają, dbają o ogród). Polki stawiane są na pierwszym 
miejscu pod względem miłości i wierności w życiu rodzinnym. Są tolerancyjne i skłonne      
do poświęceń dla dobra rodziny. 

Polskie dziewczyny słyną z urody i kobiecości. Znane są z dobrego gustu, jeżeli chodzi o styl 
i ubiór. Poczucie elegancji mają w sobie. Czym wyróżniają się od innych kobiet w Europie?    
,,Znawcy” tego tematu twierdzą, że wyróżnia nas romantyczna słowiańska dusza. Mimo tej 
zdobywanej niezależności, nadal chcemy być całowane w rękę i otrzymywać jak najczęściej 
kwiaty.   A prezenty? Polki to tradycjonalistki: uwielbiają czekoladki, szczególnie 
wielosmakowe, uwielbiają kwiaty, szczególnie róże. Dobrym prezentem będą perfumy, 
chociaż w tym temacie trzeba nieco znać gust obdarowywanej dziewczyny. 

Tak nas widzą Europejczycy. Brzmi nieźle… Czy to aby rzeczywisty obraz? Polki są ładne, 
zadbane, sympatyczne, ambitne, pracowite, energiczne, … chyba tyle mądrych ludzi nie 
może się mylić. 
                                                                                                           
                                                                                                                Paulina 

 
 



 

SKĄD ZWYCZAJ TOPIENIA MARZANNY? 

Marzanna to również nazwa kukły 
przedstawiającej boginię, którą w rytualny sposób palono 
bądź topiono       w czasie wiosennego święta Jarego, aby 
przywołać wiosnę. Zwyczaj ten, zakorzeniony w 
pogańskich obrzędach ofiarnych, miał zapewnić urodzaj w 
nadchodzącym roku. 

Marzanna to kukła symbolizująca zimę, choroby, zło 
i śmierć, nazywana także śmiercichą, moreną lub 
śmiertką. Dawniej topiono ją w czwartą niedzielę 
wielkopostną tzw. Białą Niedzielę. Czasami przypominała 
Śmierć lub pannę młodą. Istniała także męska odmiana 
Marzanny, zwana Marzaniok. 

Pozwalano dzieciom na ciągnięcie kukły przez wieś, 
obrzucanie błotem, tak aby nie chciała wracać. Później 
była wynoszona poza wioskę i palona lub wrzucana do 
wody. 
 Na Śląsku dziewczęta niosły ją przez wieś, od obejścia do obejścia, żeby zabrała        
z nich całe zło i nieszczęścia. Zaczynały przy tym od plebanii, domu sołtysa, znaczniejszych 
gospodarzy, a potem wszystkich innych. Śpiewały przy tym okolicznościowe pieśni. 
Następnie wynosiły ją za wieś, rozdzierały na części, podpalały i wrzucały do wody. 

Nie wolno było jej dotykać, ani próbować wyciągnąć. Nawet najmniejsze kawałki kukły 
mogły się mścić. Po zniszczeniu Marzanny dzieci uciekały do domów, nie oglądając się za 
siebie. Nie wolno było podczas ucieczki się potknąć, bo to wróżyło późną i zimną wiosnę. 
 Chrześcijaństwo próbowało zakazać tego starosłowiańskiego zwyczaju. 
W 1420 roku Synod Poznański nakazywał duchowieństwu: Nie dozwalajcie, aby w niedzielę 
odbywał się zabobonny zwyczaj wynoszenia jakiejś postaci, którą śmiercią nazywają            
i w kałuży topią. Rodzima tradycja okazała się jednak silniejsza. W konsekwencji na 
przełomie XVII i XVIII wieku próbowano tradycję topienia Marzanny zastąpić (w środę 
przed Wielkanocą) zrzucaniem z wieży kościelnej kukły symbolizującej Judasza, co również 
zakończyło się niepowodzeniem.  

Paulina 

 

   

                                      ZAPROSZENIE  DO  WSPÓŁPRACY 

Wiemy, że wielu z Was pisze wiersze. Nie trzymajcie ich w szufladzie. Wydrukujemy je na 

stronach szkolnej gazetki. Jedna z naszych koleżanek, Ewa Tomera, zdobyła w roku 2011 

pierwsze miejsce w Ogólnopolskim Poetyckim Konkursie Walentynkowym. 

Prezentowaliśmy jej wiersz z prawdziwą przyjemnością i dumą. 

Na Wasze wiersze (podpisane lub anonimowe) czekają każdego dnia opiekunowie pisma. 

            Piszesz?  Przynieś!  Masz talent – pokaż swoje wiersze, wydrukujemy! 

                                                                                                                             Zespół redakcyjny 



 

ŚWIĘTA  WIELKANOCNE NA WYSPACH WIELKANOCNYCH 
 

Dokładnie 55 lat temu norweski podróżnik Thor 

Heyerdahl, chcąc udowodnić swoją teorię dotyczącą 
kolonizacji Polinezji przez dawnych mieszkańców Peru, 
skonstruował tratwę i w ciągu 101 dni przebył na niej 
prawie 8000 kilometrów – od peruwiańskiego portu aż 
do raf przy jednej z wysp Polinezji Francuskiej. W ten 
sposób rozpowszechniła się teza mówiąca, że ludy 

zamieszkujące Wyspę Wielkanocną to potomkowie 
indiańskich podróżników. Na cześć wielkiego, 
norweskiego poszukiwacza przygód, prezentujemy kilka  

ciekawostek o Wyspie Wielkanocnej i tajemniczych „moai” - ogromnych, wykutych ze skał, 
rzeźbach stojących na kamiennych tarasach zwanych „ahu”.   
 
- Jedna z teorii, która świadczy za teorią proponowaną przez Heyerdahla są właśnie 
wspomniane posągi – niektóre z nich mają wyraźnie dłuższe małżowiny uszne niż pozostałe. 
Badacze znajdują tu analogię do m.in. arystokracji inkaskiej, która rozciągała sobie uszy 
- Badania DNA wykluczyły jednak hipotezę Norwega i teoria o Indianach, którzy tratwami 
dotarli na Wyspę Wielkanocną, została odrzucona. Do czasu. Otóż, historia mówi, że klan 
Długouchych (domniemani przybysze z Peru) należał do klasy rządzącej, uciskającej plebs – 
Krótkouchych. Pewnego dnia ciemiężony lud zbuntował się i wybił swych oprawców             
co do jednego. 

- Pierwszym Europejczykiem, który dotarł na wyspę był Holender – 
kapitan Jacob Roggeveen. Było to w roku 1722. Dokładnie                  
w Wielkanoc. Stąd też pomysł nadania lądowi takiej nazwy. Wówczas 
na załodze ogromne wrażenie zrobiły „witające ich”, stojące rzędem, 
posągi zwrócone twarzami w stronę morza. 
 

- Na wyspie znajduje się łącznie 800 
moai – wielkich rzeźb. Mają one od 6 
do 10 metrów wysokości i ważą 
nawet do 75 ton. Wiele z nich nigdy 
nie zostało ukończonych. 

Pozostawiono je w wielkim kamieniołomie Rango Raraku 
wśród porozrzucanych narzędzi. Na szczególną uwagę 

zasługuje posąg, który ma 21 metrów wysokości i waży 
270 ton! 
- Nie wiadomo jak udało się twórcom tych monumentalnych figur transportować je na brzeg 
morza i umieszczać na ich głowach przeszło trzytonowe kapelusze. 
- Kolejną tajemnicą jest cel, dla którego stawiano te figury. Pewna legenda mówi o wodzu 
plemienia Hotu Matu, który dotarł ze swym ludem na ten ląd. Po śmierci wielkiego władcy, 
teren ten przeszedł w ręce jego synów. Potomkowie pierwszego przybysza wierzyli, że 
stawiając gigantyczne posągi będą w stanie przechwycić jego nadnaturalne moce (manę), 
które sprawią, że na ziemiach zawsze panować będzie urodzaj.                                                                                                                                                
- Zanim moai objęte zostały ochroną (należą do zabytków Światowego Dziedzictwa Unesco), 
wiele z figur ukradziono – trafiły do muzeów lub prywatnych zbiorów. W 2008 roku złapano 
pewnego fińskiego turystę na odłupywaniu kawałka ucha z jednego z posągów. Wyrzucono 
go z wyspy, wręczając  rachunek – karę za uszkodzenie rzeźby –  17 000 dolarów. 
-Wydawało się, że rzeźby przedstawiają jedynie głowy. Otóż okazało się, że wiele z figur 
kryje swe tajemnice głęboko pod ziemią i są jeszcze większe niż początkowo sądzono. 
-Podsumowanie: mieszkańcy Wysp Wielkanocnych nie znają Świąt Wielkanocnych!       



                                                                                                                   Michał 

            SZKOLNY KWARTALNIK INFORMACYNY 
 
  Co ciekawego  dzieje się w Nysie?   
   Jeśli nie masz co robić lub masz wolną chwilę - sprawdź to: 
 
- Różne spojrzenia: szkło i ceramika - Anna Wierdak i Piotr Micek od 8 Lutego - 22 Marca  
godzina 18:00 - Bastion Św. Jadwigi, ul. Piastowska 19. 
 
- 14.02.2013 ''Walentynki na Lodowisku'' godz.16:00 

 
- 15.02.2013, godz.19:00 -Scena NDK -Koncert Grupy MoCarta, bilety: 50 zł./45 zł. 
 
- 15.02.2013, Wystawa prac uczniów Zespołu Szkół Technicznych w Miejskiej          
i  Gminnej Bibliotece Publicznej. 
 
- 16.02.2013, godz.18:00 -Scena NDK - Maciej Maleńczuk – Psychodancing, bilety- 60zł. 
 
- 19.02.2013, godz.17:00 - w studiu nagrań NDK (II piętro) nabór do nowo powstającego 
chóru. 
 
- 22.02.2013, godz.18:00- w Muzeum: ''Kolory Prawosławia'' - wystawa fotograficzna, 
wernisaż. 
 
- 24.02.2013, godz.17:00 - Scena NDK - ''Nasze Najlepsze'' - przegląd zespołów ruchu 
artystycznego działającego przy Nyskim Domu Kultury, gościnnie wystąpią również zespoły   
z Kluczborka. Wstęp wolny z zaproszeniami. 
 
- 07.03.2013, godz.20:00 - Scena NDK -  ,,Single i remiksy” -  najnowsza komedia Marcina 
Szczygielskiego. Obsada: Katarzyna Glinka Anna Mucha, Lesław Żurek, Wojciech Medyński, 

Weronika Książkiewicz. Bilety: 70zł. 
 
- 08.03.2013, godz.16:00 - wystawa fotografii Rafała Okrzymowskiego w Miejskiej i Gminnej 
Bibliotece Publicznej. 
 
- 08.03.2013, godz.19:00 - Scena NDK - ''Naga prawda o klasyce '' Waldemar Malicki. 
 
- 27.03.2013, godz.19:00 - Scena NDK - ''Andropauza 2'', czyli męska rzecz być z kobietą. 
Obsada: Maciej Damięcki, Marek Siudym, Jacek Kawalec, Paweł Królikowski, Dariusz 
Gnatowski, Ryszard Kotys, Piotr Skarga. Bilety: 70zł. 
 
Zapraszamy serdecznie.                                                                           Roksana 
 

Więcej dowiesz się na www.ndk.nysa.pl/pl oraz na www.nysa.eu 
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