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Słowo wstępne

Drodzy Czytelnicy!

Święta już tuż, tuż, dlatego w grudniowym 

numerze gazetki mamy dla Was mnóstwo 
tematów związanych z nimi. Na początek warto 

zajrzeć do artykułu o świątecznym szale, który 
zawsze trwa od początku grudnia, a czasami 

nawet wcześniej. Świąteczna atmosfera jest 
wyczuwalna w sklepach, galeriach handlowych, 

na ulicach czy nawet w telewizji. Wszyscy są 
również zachęcani poprzez reklamy do zakupu 

prezentów, jednak niektórzy, poprzez braku 
czasu, czekają na ostatnią chwilę. Co kupić 

rodzinie dzień przed Wigilią? O tym dowiecie się
z tekstu o prezentach „last minute”.

Boże Narodzenie w każdym kraju jest inaczej 
obchodzone. W Polsce, na przykład, tradycją jest

rozpoczęcie Wigilii po zmroku i pojawieniu się 
pierwszej gwiazdki. A jakie obyczaje mają inne 

państwa? O tym przeczytacie w artykule 
o tradycjach bożonarodzeniowych. 

Zachęcam również do zapoznania się 
z propozycją wykonania własnoręcznie ozdób 

choinkowych. Może to zabrać więcej czasu, niż 
kupienie gotowych artykułów, lecz wszystko 

zrobione przez nas samych daje nam poczucie 
satysfakcji i wiemy, że zostanie to docenione.

Poza „świątecznymi” artykułami, 
przygotowaliśmy dla Was również inne tematy. 

Pierwszym z nich jest kontrowersja
 wokół napoi energetycznych. Istnieje 

wiele szkód wyrządzonych przez nie, 
dlatego ludzie nie powinni po nie 

sięgać. Jednak niektórzy są od nich 
uzależnieni i nieumyślnie niszczą 

swoje zdrowie.
W tym roku klasa 3 f udała się na 

wycieczkę do kopalni w Bełchatowie. 
Jesteście ciekawi co tam robili? Czego

się dowiedzieli? Jeśli tak, to zachęcam
do zapoznania się z informacją 

o wyjeździe.
Amerykański reżyser Woody Allen co 

roku wypuszcza spod swych skrzydeł 
nowy film. Od sierpnia w polskich 

kinach można było obejrzeć jego 
najnowsze dzieło pt. „Śmietanka 

towarzyska". Ciekawa obsada 
i intrygująca fabuła to klucz do 

sukcesu. Jeżeli do tego filmu nie 
jesteście do końca przekonani, to 

recenzja na pewno pomoże Wam 
rozwiać wątpliwości.

Na koniec mamy dla Was dwie 
kolejne sylwetki wybitnych Polaków, 

z którymi warto zapoznać się.

Malwina Witkowska

Zdrowych i pogodnych Świąt
Bożego Narodzenia oraz

szczęśliwego Nowego Roku
życzy redakcja gazetki
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Święta, święta i po świętach

Z  dniem  pierwszego  grudnia,  albo  i  wcześniej,
zaczyna  się  uwielbiany  przez  wszystkich
świąteczny szał, w którym wszyscy, chcemy czy
nie,  uczestniczymy.  Zaczyna  się  ten  magiczny  
i  niepowtarzalny  czas  w  roku,  gdy  legendarny
zespół z lat 80 Wham wraca na listy przebojów  
i wokalista znów obiecuje, że w tym roku odda
serce komuś bardziej  wyjątkowemu. Kolejki nie
mieszczą się już w sklepach, a reklamy maltretują
nas  piosenkami  i  melodiami,  które  będziemy,
chcąc nie chcąc, nucić co najmniej do stycznia…
Kupowanie  prezentów  przyjaciołom  i  rodzinie
przerasta  nas  wszystkich  i  nawet  najpiękniejsze
bajki  o  tym,  że  to  „wspaniale  jest  dawać”  
i  „uśmiech  oraz  radość  bliskiego  są
najważniejsze”   nie  zmienią  smutnego faktu,  że
stoimy w kolejce  już  drugą  godzinę,  a  z  każdą
minutą  prezent  w  naszej  ręce  wydaje  się  coraz
bardziej nietrafiony, a no i jeszcze ta paląca cena,
która  chyba  była  niższa  przed  ogromną
świąteczną promocją… 
Jest  jeszcze jedna rzecz,  której  już  wszyscy nie
możemy  się  doczekać,  rodzinne  mordowanie,
bogu ducha winnego, karpia. Ale to nie tak prosto,

zanim dokonamy tego pięknego i tradycyjnego
rytualnego  świątecznego  uboju  musimy
stoczyć walkę o owego karpia w sklepie . Na
starcie wiadomo, że nie będzie łatwo go kupić,
są dwie opcje albo jest wyprzedany od siódmej
rano,  albo  kolejka  wylewa  się  ze  sklepu  
i osoba przed nami weźmie ostatniego. 
Plusem  tego  wszystkiego  byłyby  lampki  
i  ozdoby,  które  w  swojej  pierwotnej  wersji
miały dekorować i ocieplać świąteczny mróz.
Z  czasem  jednak  ich  zadanie  się  zmieniło  
i wszystko zaczęło przypominać jeden wielki
kolorowy  kicz.  W  sumie,  zastanawiam  się
skąd wszyscy ci  producenci  i  twórcy owego
kiczu  czerpią  swoje  inspiracje,  łańcuch
choinkowy  zrobiony  ze  sztucznej  trawy
każdego roku mnie zadziwia. 
Tak czy owak, z łańcuchem z trawy czy bez,  
z  karpiem  martwym  czy  żywym,  w  kolejce
czy nie, życzę Wam Wesołych Świąt. 

Magdalena Szemioth

Tradycje bożonarodzeniowe na świecie

Na świecie od wieków obchodzone jest święto Bożego 
Narodzenia. W tradycji chrześcijańskiej, jest to święto 
upamiętniające narodziny Jezusa Chrystusa. Jest to stała
uroczystość liturgiczna przypadająca na 25 grudnia. 
Boże Narodzenie poprzedzone jest okresem 
trzytygodniowego oczekiwania (dokładnie czterech 
niedziel), zwanego adwentem. W Kościele 
rzymskokatolickim jest to święto nakazane. Natomiast 
w Kościołach, które nadal celebrują liturgię według 
kalendarza juliańskiego (tzw. Kościoły wschodnie, 
głównie Cerkiew greckokatolicka i Kościół 
prawosławny), Boże Narodzenie przypada na 
25 grudnia kalendarza juliańskiego, tzn. obecnie 
7 stycznia kalendarza gregoriańskiego. Ale czy 
wszędzie święta Bożego Narodzenia są obchodzone tak 
samo? 

Kiedy polskie dzieci czekają na św. 
Mikołaja, austriackie drżą z obawy przed
Krampusem. Jest to brat Mikołaja, który 
wygląda jak demon, ma rogi i bije dzieci
rózgą, niegrzeczne dzieci. W austriacką 
Noc Krampusa, czyli 5 grudnia, można 
spotkać mnóstwo takich potworów na 
ulicach miast. 
Kolejnym  zwyczajem świątecznym jest 
kubełek z KFC na świąteczny obiad. 
W Japonii Boże Narodzenie nie jest 
żadnym świętem religijnym, tylko 
kolejnym znanym z filmów zachodnim 
zwyczajem, takim jak, na przykład, 
walentynki. Japończycy mają zwyczaj 
masowo wybierać się na obiad do KFC. 
Często stoi się godzinami w kolejce 
tylko po to, by zjeść tradycyjny 
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świąteczny kubełek kurczaka. 
W Indiach niełatwo jest o choinkę, dlatego 
hinduscy chrześcijanie często dekorują 
bombkami drzewka bananowe albo mangowe.
Czeszki mają zwyczaj w Boże Narodzenie 
wróżyć. Na początku grudnia ścina się gałązki 
czereśni, jabłoni. Jeśli zakwitną one w święta, 
dziewczyna wyjdzie za mąż. Jeśli zakwitną 
przed świętami, najpierw będzie dziecko, 
a dopiero potem zamążpójście. Gałązka bez 
kwiatków oznacza, że przed jej właścicielką 
kolejny rok spędzony w samotności.
W Niemczech, bombki w kształcie pikli są 
wieszane na choinkach. Taki ogórek ukrywany 
jest w gałęziach drzewka. Dziecko, które 
pierwsze go znajdzie, nie tylko dostanie 
dodatkowy prezent, ale też ma zapewnione 
szczęście na cały kolejny rok.

We Włoszech świątecznych prezentów nie 
przynosi Mikołaj, tylko wiedźma La Befana. 

Niegrzecznym dzieciom zamiast prezentu 
zostawia węgiel, popiół, cebulę albo czosnek.

Oliwia Grużewska

Prezenty last minute

23 grudnia… o nie!  Jutro Wigilia,  a ja
nie przygotowałam żadnych prezentów!
Na  szczęście  mam  trochę  pieniędzy  
w portfelu. Wchodzę do autobusu, który
zawiezie  mnie do najbliższego centrum
handlowego.  Na  szczęście  omijam
wszystkie  zakorkowania  na  drodze.  No
dobrze, jest 17.00, mam cztery godziny
na  znalezienie  upominków  dla  całej
rodziny.  W witrynach  lampki,  bombki,
choinki  -  wszystko  mryga,  świeci,  

dzwoni,  przyciąga  uwagę.  W  tle  sączą  się  swojskie
świąteczne  hity,  typu  Last  Christmas  zespołu  Wham!
Słyszę  jak  niektórzy  nucą  melodię  piosenki,  ciekawi
mnie  czy  znają  jej  tekst.  Idę  wzdłuż  korytarza,
oglądając  wystawy sklepowe,  aż  nagle  zaczepia mnie
dziewczyna przebrana za anioła, która sprzedaje opłatki
z siankiem. Hmm, świetny pomysł by zebrać pieniądze
dla różnych fundacji. 
Wchodzę  do  drogerii,  widzę  promocję  -50%  na
wszystkie kremy do rąk. Tylko czy moja mama używa
kremu do rąk?  Jedno jest  pewne,  tata  na pewno nie!
Rozglądam się  za  zestawami kosmetycznymi  i  słyszę

„Zośkowy”  Hyde Park 

Wkrótce Boże Narodzenie. Wszyscy cieszymy się na świąteczne dni. Tylko czy  to, co dzieje się
dużo wcześniej, sprawia nam autentyczną radość?
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rozmowę  dwojga  ludzi,  kobiety  
i mężczyzny, prawdopodobnie są razem.
Kłócą się o to, który papier prezentowy
wybrać. Zrezygnowany mężczyzna idzie
do  kasy  z  różowym  papierem  
w  pierniczki.  Wybieram  zestaw  
z  kremem  nawilżającym  i  żelem  pod
prysznic.  Nagle  moją  uwagę  przyciąga
pewna  starsza  pani,  która  krzyczy  na
ekspedientkę. Domyślam się, że chodzi  
o  zbyt  długą  kolejkę  do  kasy.  Młoda
sprzedawczyni,  która  wygląda  na
zmęczoną, stara się załagodzić sytuację  
i robi co w swojej mocy, aby kolejka się
zmniejszyła.  Szkoda  mi  jej  trochę,
dlatego z uśmiechem życzę jej wesołych
świąt. 
Niedaleko sklepu z  biżuterią  zbiera  się
duża  gromada  ludzi.  Zaciekawiło  mnie
co się dzieje, dlatego idę w tamtą stronę.
Okazuje  się,  że  młody  chłopak
oświadcza się dziewczynie. Na szczęście
przyjęła  pierścionek.  Wszyscy  biją
brawo i śpiewają „Sto lat”. 
Gdy  już  mam  większość  prezentów,
postanawiam  pójść  na  małe  co  nieco.
Wybieram  McDonald's  i  kupuję  kawę  
z ciastkiem. Przy okazji postanawiam 
wesprzeć  charytatywną  akcję  i  kupuję
breloczek McHappy Day. Płacę za niego
z  myślą  o  chorych  i  potrzebujących
dzieciach.  Na  koniec  idę  do  księgarni.
Uważam,  że  książka  to  najlepszy
prezent,  dlatego  kupuję  cztery  różne.
Biorę  jeszcze  jakieś  słodkości  do
prezentów  i  kieruję  się  do  wyjścia.

Słyszę  krzyki  w  oddali.  Ktoś  ucieka  z  torebką,
prawdopodobnie złodziej. 
Na  szczęście,  ochroniarz  dał  radę  go  złapać.
Instynktownie, mocniej trzymam swoją torebkę. Trzeba
być bardzo uważnym. Wyszłam z centrum handlowego
i  skierowałam  się  zadowolona  na  przystanek
autobusowy. 

Przy  świątecznych  zakupach  należy  pamiętać,  by  nie
popaść  w  szał  i  racjonalnie  się  zachowywać.  Jeśli
musimy  znaleźć  coś  na  szybko  to  kupujemy  więcej,
chętniej  oraz jesteśmy mniej  odporni  na zachęty typu
gratisy.  Czasem  można  przepłacić  za  dany  produkt
nawet  dwukrotnie.  Pamiętajmy,  że  niezliczone  ilości
choinek, lampek, chodzące mikołaje, aniołki to sposób
na  „zwabienie”  klientów  i  działanie  na  ich
podświadomość, aby kupowali więcej. 
Nie  pozwólmy,  aby  święta  stały  się  dla  nas  tylko
czasem  zakupów  i  konsumpcji.  Pomyślmy  
o spotkaniach z rodziną, przyjaciółmi i cieszmy się tymi
radosnymi dniami. 

Joanna Wojciechowska

Zrób to sam

Jeśli znudziły Ci się już starodawne bombki 
i chcesz ozdobić swoją choinkę czymś 
pomysłowym, zabawnym, efektownym 
i własnoręcznie zrobionym, to te ozdoby są 
właśnie dla Ciebie. 
Rzeczy, których potrzebujesz to:

- styropianowe kule (do kupienia np. w Empiku)
- wykałaczki
- kasza jaglana, ryż, styropianowe kuleczki
- klej 
- pędzle
- lakier w sprayu ( złoty lub srebrny, najlepiej 
z brokatem)
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Sposób przygotowania:
1. W styropianowe kule wbijamy 

wykałaczkę i smarujemy kulę grubą 
warstwą kleju

2. Obtaczamy kule w ryżu, kaszy lub 
w kulkach styropianowych (lub 
w czymś co nam jeszcze przyjdzie do 
głowy)

3. Bombki zostawiamy do wyschnięcia 
4. Malujemy bombki lakierem w sprayu 

i zostawiamy do wyschnięcia
5. Gotowe, możemy dodać mały 

sznureczek, aby powiesić bombki na 
choince

Pomysł i zdjęcia: blog 
www.mamadomowa.pl   

Magdalena Szemioth

Wycieczka do Bełchatowa

Dnia  3.11.2016  roku  klasa  3f  wraz  z  wychowawcami  
p.  Grzegorzem  Czarneckim  i  p.  Anną  Szymczak  była  na
wycieczce  w  odkrywkowej  kopalni  węgla  brunatnego  
w Bełchatowie. Po przybyciu na miejsce odbyła się projekcja
w  sali  tradycji  Kopalni  Bełchatów.  Uczniowie  poznali
historię wydobywania węgla brunatnego, jego wykorzystanie

w kraju oraz plany eksploatacyjne na
przyszłość.  Kolejnym  etapem  był
przejazd terenowym samochodem na
dno  wyrobiska,  gdzie  można  było
zobaczyć z bliska maszyny: koparki,
taśmociągi,  zwałowarki.  Dno
odkrywki  wypełnione  było  węglem,
którego kawałki  można było  zabrać
na pamiątkę.
Wyjazd,  mimo  jesiennej  aury,  był
bardzo  udany.  Klasa  3f  zobaczyła  
z  bliska,  jak  funkcjonuje
odkrywkowa  kopalnia  węgla  co  
z  pewnością  przyda  im  się  na
lekcjach geografii

Aleksandra Koc

Z życia szkoły

Fot. Anna Szymczak

http://www.mamadomowa.pl/
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Potwór, byk i inni cisi zabójcy

Często kupując produkty w sklepie nie zastanawiamy
się  nad  ich  składem,  tudzież  zawartością
energetyczną, do czasu aż usłyszymy o szkodliwości
danego produktu.
W  przypadku  niezdrowej  żywności  jest  tak,  że
zdajemy sobie  sprawę  ze  szkodliwych  właściwości
danych produktów jednak serce podpowiada nam, by
i  tak  nie  sprawdzać  składu.  Smak,  zapach  albo
właściwości pobudzające, jakimi  obdarowują nas te
smakołyki  często  przeważają  nad  zdrowym
rozsądkiem czy przestrogą specjalisty. Jednak istnieją
produkty, których szkodliwość jest tak duża, że każdy
z nas powinien zadać sobie pytanie: Czy na pewno
warto?
Mowa  tu  oczywiście  o  napojach  energetycznych
zwanych  potocznie  „energetykami”,  którym
nauczyciele  poświęcają  wykłady,  gdy  dochodzi  do
tematu zdrowego odżywiania, a dietetycy najchętniej
polali by je wodą święconą i uznali za dzieło szatana.
Mogło by się wydawać, że wyżej wymienione grupy
społeczne  przesadzają  ze  swoją  obawą  co  do  tych
produktów „spożywczych”, wyjątkowo jednak trzeba
przyznać im rację. Strach w tym przypadku jest jak
najbardziej uzasadniony tym bardziej, że odnotowano
nawet zgony po spożyciu tak bardzo lubianych przez
wielu napojów energetycznych.
Ale zacznijmy po kolei! Najpierw zastanówmy się co
jest  takiego  ciekawego  w  zawartości  tych
kolorowych puszeczek? Albo lepszym pytaniem by
było  czego  nie  ma…  Nie  ma  na  pewno  białek  
i tłuszczy. Możecie zapytać czemu czyni to je takimi
niezdrowymi.  Woda  przecież  też  nie  ma  białek  
i tłuszczy, a pić powinien każdy i to nawet po 2 litry
dziennie! Różnica polega na tym, że organizm ludzki
by  wytworzyć  energię  potrzebną  do  prawidłowego
funkcjonowania,  potrzebuje związków organicznych
takich jak wyżej wymienione białka i tłuszcze. Zatem
związki  te  powinny  obowiązkowo  figurować  
w składzie napoju, który ma za zadanie dodać nam
energii.  Ci  z was,  którzy są bardziej  zaznajomieni  
z fizjologią człowieka mogą mówić: Halo, halo! A co
z cukrami? Rzeczywiście, z nich też można pozyskać
energię i o dziwo znajdują się na liście składników
napoju  wśród  węglowodanów,  których  średnia
zawartość  na  100  ml  energetyka  to  10  g.  Dla
porównania  tyle  samo węglowodanów posiada taka
sama ilość soku jabłkowego firmy Tymbark™.
Co więc sprawia, że po wypiciu energetyka czujemy
się  pobudzeni?  To,  co  ma  pobudzać,  pochodzi  
z  kofeiny  i  tauryny.  Kofeina  wpływa  na  centralny
system  nerwowy,  zaś  tauryna  jest  aminokwasem
wytwarzanym w naszym ustroju  – pomaga  między

innymi w regeneracji mięśni po wysiłku. Substancje
te  rzeczywiście  mają  właściwości  pobudzające,  ale
ich  nadmiar  może  być  dla  nas  niekorzystny.  Sama
obecność  wyżej  wymienionych  substancji  nie  jest
przyczyną  szkodliwości  napojów.  W końcu  kawa  
(i zawarta w niej kofeina) wielokrotnie ratowała nas
rano przed  zaśnięciem w autobusie  czy na  lekcji.  
W  odpowiednich  ilościach  nie  może  nam  trwale
zaszkodzić,  jednak  wszystko  zależy  od  dawki.
Kofeina w nadmiarze może wywoływać bezsenność,
nerwowość,  niepokój,  drgawki,  a  nawet  omamy  
i dolegliwości żołądkowe. Oczywiście energy drinki,
by  załatać  dziurę  po  małych  ilościach  związków
organicznych posiadają bardzo wysoką jej zawartość.
Organizm  ma  również  pewne  zdolności
przystosowawcze.  Przy  długotrwałym  spożywaniu
kofeiny organizm przyzwyczaja się do niej, a efekty
pobudzające są znacznie słabsze.  Jednak nie jest to
korzystne  zwłaszcza  dla  organizmu  młodego
człowieka. Oprócz działania pobudzającego, kofeina
ma  także  właściwości  odwadniające.  Należy
pamiętać o tym, gdy chcemy (zamiast wody) sięgnąć
po napój energetyczny.
Nasza  puszeczka  oprócz  kofeiny i  tauryny posiada
także np. guaranę. Oprócz tego cukier oraz wyciągi  
z miłorzębu czy żeń-szenia. Te z kolei mogą zawierać
efedrynę.  To kolejna substancja  silnie  stymulująca  
i pobudzająca, poprawia także zdolność koncentracji.
W zbyt dużej dawce może wywoływać przyspieszone
bicia  serca,  zwiększone wydzielanie  śliny czy brak
łaknienia.  I  co  najbardziej  niebezpieczne  –  jest
uzależniająca. Jeśli chodzi o syntetyczne witaminy –
w  żaden  sposób  NIE  SĄ  w  stanie  zastąpić  tych
dostarczanych z naturalnych produktów, jak mogłoby
się  wydawać  wielu  osobom.  I  są  znacznie  gorzej
wchłaniane.
Na  rynku  możemy  także  spotkać  napoje
energetyzujące bez cukru. Jest on w nich zastąpiony
aspartamem  –  bardzo  niebezpieczną  syntetyczną
substancją – odpowiedzialną między innymi za bóle
głowy, depresje,  wysypki,  bezsenność,  częstoskurcz
serca, szum w uszach i  problemy z widzeniem. Na
temat  jego  szkodliwości  krąży  pełno  opinii  –
przypisywano  mu  również  działanie  rakotwórcze.
Jednak badania nadal trwają choć wielu naukowców
uważa,  że  stanowi  on  wspaniałą  pożywkę  dla
komórek  rakotwórczych.  Oprócz  niego  znajdziemy
na  przykład  acesulfam  K,  inozytol  (poprawia
samopoczucie, obniża ciśnienie krwi w czasie stresu)
oraz  kwas  cytrynowy,  zagęszczacze  (guma
ksantanowa) i aromaty.
Naukowcy  przestrzegają,  że  napoje  energetyzujące
zagrażają nie tylko zdrowiu,  ale życiu.  I wystarczy
tylko jedna puszka,  żeby dostać zawału – alarmują
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australijscy  uczeni.  Dotyczy  to  tak  starszych,  jak  
i  całkiem  młodych  osób.  W  wielu  amerykańskich
szkołach zakazano sprzedaży i spożywania napojów
energetyzujących  po  tym,  jak  zaobserwowano,  że
uczniowie po ich spożyciu odczuwali kołatanie serca,
mieli nudności i inne objawy typowe dla zawału. 
Zagrożenie  zwiększa  ponadto,  modne  wśród
młodzieży,  mieszanie  energetyzerów  z  alkoholem.
Kofeina sprawia,  ze człowiek może czuć się mniej
pijany, wydaje mu się, że dobrze myśli, wszystko ma
pod kontrolą, gdy tymczasem ma nieskoordynowane
ruchy i jest bardziej rozkojarzony. A w takim stanie
można  popełniać  o  wiele  więcej  głupstw.
Niepokojące  jest  również  to,  że  czasami  napoje
energetyzujące  są  sprzedawane  w  systemie  tzw.
sprzedaży wiązanej albo w promocjach – np. butelka
alkoholu i do tego puszka energetyka.
Zatem  czy  zamiast  naparu  ze  zdrowej  i  dobrze
pobudzającej zielonej herbatki lepiej jest sięgnąć po

napój energetyczny? Zdecydowanie kupienie puszki
z napojem jest szybsze od zaparzenia herbaty, jednak
dla własnego zdrowia już lepiej postać przy czajniku,
czyż nie?

Opracowała: Katarzyna Klimaszewska, kl. 2e

Źródła pomocnicze:
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/napoje-energetyczne-
na-celowniku-tajemnicze-zgony-w-usa/q3tg9
http://www.katsuumi.pl/2015/03/napoje-
energetyczne-bezpieczne.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/co-
jesz/napoje-energetyczne-energetyzujace-moga-byc-
szkodliwe-dla-zdrowia_36243.html
http://vitalia.pl/artykul6373_Ranking-napojow-
energetyzujacych.html

WYBITNI  POLACY

Wybitny Leonardo ze Wzdowa
Adam Ostaszewski  (1860 – 1934)

Konstruktor lotniczy, pionier polskiej awiacji, ziemianin, właściciel Wzdowa, działacz gospodarczy i społeczny, 
pisarz, dramatopisarz, poeta i tłumacz poezji niemal z całego świata, znawca ponad dwudziestu języków obcych, 
twórca języka zbliżonego do esperanto i słownika, doktor prawa i filozofii.

Syn Teofila Ostaszewskiego i Emmy z hr. Załuskich. Urodził się we Wzdowie. Pochodził z rodziny ziemiańskiej 

co umożliwiało mu uzyskanie gruntownego wykształcenia.

Kształcił się w Krakowie, Wiedniu, Paryżu i Berlinie. Absolwent prawa i filozofii Uniwersytetu Jagiellońskiego, 

studiował matematykę u prof. Gralewskiego i Bogużskiego, uczestniczył w kursie matematyki, u prof. Helmholtza

w Berlinie, Oltramare i Denisevicza, w Paryżu poznawał rachunek różniczkowy.

Wzdów Ostaszewskich ok. 1910 r.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Wzd%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Jagiello%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Uniwersytet_Jagiello%C5%84ski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Emma_Ostaszewska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Teofil_Wojciech_Ostaszewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Esperanto
https://pl.wikipedia.org/wiki/Wzd%C3%B3w
http://vitalia.pl/artykul6373_Ranking-napojow-energetyzujacych.html
http://vitalia.pl/artykul6373_Ranking-napojow-energetyzujacych.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/co-jesz/napoje-energetyczne-energetyzujace-moga-byc-szkodliwe-dla-zdrowia_36243.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/co-jesz/napoje-energetyczne-energetyzujace-moga-byc-szkodliwe-dla-zdrowia_36243.html
http://www.poradnikzdrowie.pl/zywienie/co-jesz/napoje-energetyczne-energetyzujace-moga-byc-szkodliwe-dla-zdrowia_36243.html
http://www.katsuumi.pl/2015/03/napoje-energetyczne-bezpieczne.html
http://www.katsuumi.pl/2015/03/napoje-energetyczne-bezpieczne.html
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/napoje-energetyczne-na-celowniku-tajemnicze-zgony-w-usa/q3tg9
http://wiadomosci.onet.pl/swiat/napoje-energetyczne-na-celowniku-tajemnicze-zgony-w-usa/q3tg9
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Po śmierci ojca w 1889 odziedziczył po nim dobra Wzdów. W dworskim parku, we Wzdowie, zbudował 

obserwatorium astronomiczne (drewnianą budowlę w kształcie walca, z ruchomą kopułą dachu). Miejscowi 

nazwali to miejsce "Cyrklem".

Rysował, malował, rzeźbił, latał samolotami i konstruował modele różnych pojazdów. Interesował się optyką, 

fizyką, akustyką, hydrostatyką, elektrycznością i magnetyzmem, chemią, mechaniką, zoologią, botaniką, 

mineralogią, paleontologią, geologią, agrotechniką, geografią, historią, archeologią, heraldyką, muzyką, 

architekturą, sztuką, sportem i techniką. Uprawiał jazdę konną, szermierkę, kolarstwo i jazdę autem.

Był konstruktorem szeregu modeli samolotów (w tym płatowca z silnikiem, który konstrukcyjnie nawiązywał do 

samolotu braci Wright), samolotu odrzutowego, dwupłatowców Ost 1-3 (na których latał we Francji), helikoptera, 

modelu sterowca, automatu do gry w szachy oraz instrumentów naukowo-badawczych; z zakresu fizyki, 

astronomii i techniki druku.

Podważał teorię budowy świata opracowaną przez Kopernika. Wykorzystując lukę w prawie międzynarodowym 

stwierdzał, że jeżeli jakiś teren na Ziemi nie ma swojego właściciela, to można go zająć.

Napisał m.in. Szkice naukowo-literackie z zakresu sztuki i archeologii.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Ostaszewski

Wynalazki Adama Ostaszewskiego

- w 1876 r. zbudował duży model sterowca, modele lotu mechanicznego i aerodynamicznego w Krośnie,

- w 1881 r. model samochodu,

- w 1888 r. w Berlinie miał swój pierwszy lot wolnym balonem; z polską flagą,

- w 1889 r. silnik wybuchowy, odrzutowy, którego próby przeprowadzał w Krośnie,

https://pl.wikipedia.org/wiki/1889
https://pl.wikipedia.org/wiki/1888
https://pl.wikipedia.org/wiki/1881
https://pl.wikipedia.org/wiki/1876
https://pl.wikipedia.org/wiki/Adam_Ostaszewski
https://pl.wikipedia.org/wiki/Heliocentryzm
https://pl.wikipedia.org/wiki/Bracia_Wright
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- w 1896 r. model mechaniczny sfer świata opatentowany w Rosji,

- w 1900 r. silnik hydrauliczny, na który uzyskał patent we Francji,

- w 1908 r. zabawka latająca, którą opatentował w Anglii,

- w 1909 r. otrzymał we Francji patent na koncepcję „Stibora – 2” – czyli latającego pionowzlotu, opracował 

silnik gazowy, ze zbiornikiem na gaz świetlny i urządzenia techniczne drukarskie.

Dlaczego niebo jest błękitne?

Marian  Smoluchowski,  Marian  Ritter  von
Smolan  Smoluchowski  (ur.  28  maja 1872 
w  Vorderbrühl,  zm.  5  września 1917 
w  Krakowie)  –  polski fizyk,  pionier  fizyki
statystycznej, alpinista i taternik.
Uczył się w ekskluzywnej szkole wiedeńskiej –
Theresianum.  Następnie  studiował  fizykę  na
Uniwersytecie  w  Wiedniu.  Po  obronie  pracy
doktorskiej pracował w laboratoriach ośrodków
naukowych na Sorbonie, w Glasgow i Berlinie.
Potem jak otrzymał prawo wykładania pracował
jako  profesor  na  Uniwersytetach:  Lwowskim  
i Jagiellońskim.
Smoluchowski  był  klasykiem  fizyki
statystycznej.  Prowadził  badania  nad
wyjaśnieniem  ruchów Browna.  Albert  Einstein
wykorzystał  uzyskane  przezeń  wyniki  przy
formułowaniu  teorii  wyjaśniającej  chaotyczne
ruchy cząstek. Jedno z równań teorii dyfuzji jest
znane  jako równanie  Smoluchowskiego.
Wyjaśnił także zjawisko błękitu nieba…

Smoluchowski z zamiłowania był taternikiem. Jako jeden 
z nielicznych polskich wspinaczy, zdobył pierwsze szczyty
w  Alpach.  Jako  pierwszy  Polak  zdobył  Matterhorn,
Zinalrothorn,  Dent  Blanche,  Finsteraarhorn,  Breithorn  
i inne wzniesienia.

https://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Smoluchowski

Wyszukała: UK

https://pl.wikipedia.org/wiki/Marian_Smoluchowski
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=R%C3%B3wnanie_Smoluchowskiego&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Dyfuzja
https://pl.wikipedia.org/wiki/Albert_Einstein
https://pl.wikipedia.org/wiki/Ruchy_Browna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Taternictwo
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alpinista
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mechanika_statystyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mechanika_statystyczna
https://pl.wikipedia.org/wiki/Fizyka
https://pl.wikipedia.org/wiki/Polska
https://pl.wikipedia.org/wiki/Krak%C3%B3w
https://pl.wikipedia.org/wiki/1917
https://pl.wikipedia.org/wiki/5_wrze%C5%9Bnia
https://pl.wikipedia.org/wiki/M%C3%B6dling
https://pl.wikipedia.org/wiki/1872
https://pl.wikipedia.org/wiki/28_maja
https://pl.wikipedia.org/wiki/1909
https://pl.wikipedia.org/wiki/1908
https://pl.wikipedia.org/wiki/1900
https://pl.wikipedia.org/wiki/1896
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Życie to komedia… napisana przez
sadystycznego komediopisarza

  Woody Allen powraca z bulwarową komedią – 
Śmietanka towarzyska (Cafe Society), 
w bezpretensjonalny sposób. Udaje mu się 
opowiedzieć historie romantycznych wyobrażeń 
oraz destrukcji. 
   Historia toczy się w latach trzydziestych, 
reżyser powraca do złotych lat Hollywood. 
Wpływowi producenci filmowi, tacy jak, grany 
przez Steve'a Carella, Phil Stern byli królami 
tytułowej śmietanki towarzyskiej. To wokół nich 
orbitowali reżyserzy, aktorzy i scenarzyści. W tej 
rzeczywistości próbuje odnaleźć się Bobby 
Dorfman (Jesse Eisenberg, który swoim 
neurotycznym, bełkotliwym sposobem mówienia
bardzo przypomina samego reżysera Allena 
przed kamerą), młody nowojorczyk zawiedziony 
życiem na Manhattanie. "Miasto Aniołów" nie 
jest jednak gościnne i odnalezienie się w jego 
realiach okazuje się trudne, dlatego młodzieniec 
zwraca się o pomoc do swojego wuja producenta.
Ten decyduje się wyciągnąć w stronę siostrzeńca 
pomocną dłoń. Jednak współpracę przerywa 
nagle sekretarka Vonnie (Kristen Stewart), 
w której zakochują się obaj. Jak zwykle kobieta 
musi wybrać pomiędzy życiem w bogactwie 
Phila, a spontanicznym i szczerym związkiem 
z Bobbym. Na ekranie z ust jednego z bohaterów 
padają słowa: "Życie to komedia… napisana 
przez sadystycznego komediopisarza" i jest to 
najlepszy komentarz do całej sytuacji. 
  Bohaterowie filmu stają przed decyzjami 
zmieniającymi ich życie na nowo. Czy wystarczy
im odwagi by wykonać krok naprzód, w stronę 
niegdyś straconego szczęścia? Ilość wątków, 

bohaterów i miejsc akcji jest dosyć spora, jednak 
Allen nie gubi się w tym wszystkim, dając każdej
postaci odpowiednią ilość czasu na ekranie. 
Cichym bohaterem tego filmu są zdjęcia jednego 
z największych poetów kamery, "Da Vinciego 
światła", Vittorio Storarro. Włoch świetnie 
operując światłocieniem i barwą maluję 
pocztówkę ze złotych czasów Hollywood. Całość
dopełnia nieoceniona ścieżka dźwiękowa, 
w większości jazz czy muzyka klasyczna. 
  Pod cienką warstwą, kryją się te same prawdy 
co zawsze, a znany wszystkim melancholik 
z Manhattanu raz jeszcze przypomina, że życie to
komedia, napisana jednak przez sadystycznego 
komediopisarza. "Śmietanka towarzyska", 
niezależnie od kontekstowej monotematyczności,
to jedno z najlepszych dokonań nowojorczyka od
lat. 

 
Joanna Wojciechowska

Konkurs dziennikarski

Zdziwiło  nas  to,  że  tak  mały  odzew  miał  ten  konkurs.  Uczniowie  włożyli  dużo  pracy  
w przygotowanie dodatków, dołączonych do październikowego numeru.Warto było oddać swój głos
na ten,  który według Was zasługiwał na wyróżnienie.  Na podstawie oddanych głosów zwyciężył
dodatek „Paryski szyk”. Gratulujemy całemu zespołowi redakcyjnemu!
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Budzenie

- Jasiu, dlaczego wnosisz na paluszkach to wiadro z wodą do sypialni?

- Bo tata prosił, żeby go o piątej po cichu obudzić…

List

Zdenerwowana matka pisze do nauczycielki:

- „Bardzo prosimy już nigdy więcej nie bić Jasia!

Bo to słabe, dobre, biedne dziecko. My sami nigdy go nie bijemy. 

Chyba że w obronie własnej…”

Nauczycielka

W klasie nauczycielka mówi do uczniów:

- Chciałabym, żebyście dziś zachowywali się cicho i spokojnie, moi drodzy. Okropnie boli mnie 

głowa. Przepraszam! – mówi Jasio. – Czemu pani nie zrobi tego, co zawsze robi moja mama, kiedy 

boli ją głowa?

- A co robi twoja mama?!

- Każe mi iść bawić się na dwór.

Źródło: internet

Uśmiechnij się, proszę! 

PRODUKTY SPOŻYWCZE

Majonez pod taką właśnie nazwą pojawił
się w książkach kucharskich na początku
XIX wieku. Być może jego nazwa 
pochodzi od miasta Mahon, gdzie 
wojska francuskie w 1756 roku pokonały
wojska brytyjskie. To wtedy właśnie 
miał zostać przyrządzony nowy sos, 
który zyskał nazwę majonez. Według 
innej wersji, w obleganym przez 
Francuzów mieście Mahon zostały już 
tylko zapasy jaj i oliwy. Mieszkańcy 
mogli więc jeść już tylko jajka na twardo
polane sosem z jaj i oliwy! Gdy Francuzi
zdobyli miasto, spróbowali sosu i tak 
zaczęła się kariera majonezu.

NA STOLE

Widelec pojawił się na stołach dopiero w XV wieku. 
Być może jest wynalazkiem włoskim, na pewno Włosi 
najwcześniej zaczęli go używać. Drugie miejsce, przed 
Francją i Niemcami, przypada Polakom! U nas już za 
Zygmunta Starego znane były grabki do rozbierania 
mięsiwa. Może przywiozła je z sobą księżniczka Bona 
Sforza, gdy w 1518 roku przyjechała do Krakowa, by 
poślubić króla Zygmunta?
Magnaci początkowo próbowali naśladować 
królewskie zwyczaje i posługiwać się grabkami, ale 
prędko porzucili tę zabawę jako „zbyteczne ceregiele”. 
Dopiero w XVII wieku widelce zaczęły się 
upowszechniać wśród zamożniejszej szlachty 
i mieszczaństwa.

Źródło: internet

Ciekawostki



Propozycje kulinarne 
LXXXVI  LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

W  WARSZAWIE 
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Opiekunowie ze strony grona pedagogicznego
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mgr Anna Szymczak

Znajdziecie nas również w zakładce

 „Gazetka szkolna” na stronie naszej szkoły

www.zoska.waw.pl

Makowe ciasteczka (czas ok.1,5h, ilość 30-40 sztuk)
 
250g mąki

130g maku

130g cukru pudru

4 żółtka 

1 łyżka cukru waniliowego

starta skórka z 1 cytryny

100 g masła   

sól

Mak płuczemy, zalewamy wrzątkiem, gotujemy na małym ogniu 15 min, osączamy na gęstym
sicie, mielimy 3 razy i studzimy. Cytrynę szorujemy, sparzamy i ścieramy z niej skórkę. Mąkę
siekamy z masłem, dodajemy cukier puder, cukier waniliowy, 3 żółtka, szczyptę soli, skórkę
cytrynową  i  mak.  Zagniatamy  ciasto,  rozwałkowujemy  na  grubość  4-5mm  i  wycinamy
foremką  ciasteczka.  Lekko  ubijamy  pozostałe  żółtko.  Blachę  wykładamy  papierem  do
pieczenia,  na którym układamy ciasteczka i  smarujemy je żółtkiem. Pieczemy 10-15 min  
w temp 200o C, studzimy i podajemy.

Angielskie ciasto bakaliowe (czas 1h + 48h schładzanie, ilość 25-30 porcji)

300g daktyli

100g kandyzowanej skórki pomarańczowej

300g różnokolorowych czereśni koktajlowych

100g dużych rodzynek

150g orzechów włoskich

100g migdałów bez skórki

4 jajka

1 łyżeczka proszku do pieczenia

2 łyżki miodu

cynamon

Daktyle, orzechy i czereśnie siekamy. Migdały mielimy, mieszamy z jajkami, miodem, szczyptą 
cynamonu i proszkiem do pieczenia. Do masy dodajemy daktyle, czereśnie, orzechy i rodzynki. 
Na kwadratową formę wyłożoną papierem do pieczenia wylewamy masę, wyrównujemy wierch 
nożem, pieczemy 45 min w temp 180o C. Ciasto studzimy, owijamy folią do żywności 
i wkładamy do lodówki na 48h. Przed podaniem kroimy.

Kacper Urbański 

http://www.zoska.waw.pl/
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