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W nowym roku szkolnym zmienił się skład redakcji.  

redaktorzy: Xperia, lolxdv, Krzysiek, Kolorowa Maskotka, 

Weronika, Srumacka 

Gościnnie: Pola i Lisa 

 

SŁÓWKO OD NACZELNEJ 

GAZETKI Z ROKU 2010/2011 

  Hej, jestem Pola. Wątpię, że ktokolwiek z Was będzie mnie kojarzył. 

Więc niech tak zostanie. Taka lekka tajemnica. „Czwórkę” skończyłam w czerwcu 

2011 r., w tym roku przygotowuję się do matury.  

Według uczniów szkoła nie jest fajnym miejscem  

do spędzania czasu, jednak to w niej poznajesz nowych ludzi, zaprzyjaźniacie się, 

pojawiają się pierwsze miłości. Wiadomo, że prócz tych dobrych chwil są i te 

gorsze. Jednak pierwsze zawsze będziecie wspominać miło, a  z drugich i tak  

w końcu zaczniecie się śmiać. Tym moim lekkim monologiem chciałabym 

podnieść każdego z was na duchu.  

Zacznę od pierwszoklasistów. Kochani, dopiero zaczynacie, więc wszystko, co dobre i złe jest jeszcze 

przed wami. Przychodząc tutaj na pewno nie wszyscy się znaliście, więc kolejnym plusem są nowe 

znajomości. Nie martwcie się, bo wszystko będzie bardzo dobrze, a każda pierwsza „bania” jest 

nieodłącznym elementem ucznia, maturzysty a nawet studenta  

Drugoklasiści, jesteście na półmetku. Zżyliście się ze szkołą, nauczycielami, ludźmi  

w szkole. Dlatego życzę Wam udanego ostatniego, luźniejszego roku, bo potem czekają Was 

egzaminy i wybór dalszej nauki. 

Nie zapominając też o Was, najstarsi, najlepsi, trzecioklasiści, przed Wami ostatni i mam nadzieję 

najcudowniejszy rok. Spędźcie go z sobą jak najlepiej. Postarajcie się o dobre oceny i wyniki 

egzaminów. Jednak starajcie się też o to, by nie stracić kontaktu z ludźmi dla was ważnymi (i nie 

mówię tu o pobycie w jednej szkole czy klasie). Macie wiele możliwości, więc nie przegapcie tego 

ostatniego roku. 

Wszystkim jednak mogę życzyć, aby niezależnie od pogody, spełniali swoje małe i te wielkie 

marzenia.  

Dla pocieszenia  zostało nam jakieś 8 miesięcy nauki, a może i mniej  

Wicenaczelna gazetki 2010/2011 Pola  Zapraszam chętnych do pisania do gazetki szkolnej  



 
 

Cała prawda o Rudym -102 

czyli historia kultowego radzieckiego czołgu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Każdy z was chociaż raz w życiu oglądał serial „Czterej pancerni i pies”. Rudy-102  

to filmowa nazwa czołgu w którym walczyli bohaterowie serialu . Prawdziwa nazwa czołgu 

to T-34 radziecki czołg o średniej masie 26,5 tony był jednym z najbardziej nowoczesnych  

czołgów tamtego okresu. W kolejnych odcinakach był to czołg T-34 kaliber 85 mm Nazwa ta 

została nadana na cześć rudowłosej Marusi rosyjskiej sanitariuszki, narzeczonej Janka,  

w piątym odcinku pt. „Rudy, miód i krzyże”. Pierwowzór Rudego 

W książce był to czołg rosyjskiej produkcji T-34, początkowo model z armatą kalibru 76 mm, 

a od odcinka szesnastego pt. „Daleki patrol” z armatą 85 mm . W filmie we wszystkich 

odcinkach rolę Rudego gra czołg T-34..  Rudego 102 grały trzy egzemplarze tego czołgu: dwa 

z Żagania i jeden z Wrocławia. Żagańskie czołgi po skończeniu zdjęć do filmu posłużyły jako 

cele na poligonie, ostatecznie trafiły na złom. Wrocławskiego Rudego 102 można dziś 

oglądać w Muzeum Motoryzacji i Techniki w Otrębusach pod Warszawą. W Muzeum Broni 

Pancernej Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych im. Stefana Czarnieckiego w Poznaniu 

prezentowany jest przekrój czołgu T-34, który był wykorzystywany w trakcie filmowania 

scen we wnętrzu "Rudego" w II i III serii (w pierwszej serii wykorzystano makietę 

wybudowaną w studiu we Wrocławiu).  

Czołg T-34 był używany jako czołg pościgowy. Wyróżniał się solidnością wykonania 

 i dużą siłą ognia. Na początku skuteczność czołgu była niska z powodu nie praktycznego 

rozłożenia załogi i braku radiostacji. Zastosowanie dwuosobowej wieży wymagało  

od dowódcy czołgu pełnienia jednocześnie funkcji działonowego (cecha charakterystyczna 

dla wielu czołgów tego okresu). Takie rozwiązanie było mniej efektywne od rozmieszczenia 

załóg nowych niemieckich czołgów, których wieże mieściły trzyosobową obsadę (dowódcę, 

działonowego i ładowniczego).  

Krzysiek 

rys. Jaro 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Widzisz więcej 

  
 W kwietniu ubiegłego roku Google ujawniło pierwsze informacje na temat 

nowego produktu tej firmy. Nosi on nazwę Google Glass. Premiera jest zaplanowana  

na koniec 2013 lub początek 2014 roku. 

 Czym jest "szkło" Google? To okulary rozszerzonej rzeczywistości, które nakładają 

dodatkowy obraz na obraz świata widziany przez człowieka. Obraz ten jest wyświetlany  

na ekranie umieszczonym na okularach, co sprawia wrażenie, że obraz jest nałożony  

na widok otoczenia. 

Google Glass ma funcje smartfona, jest m. in. zaopatrzony  

w: system Android, aparat fotograficzny, Wi-Fi, Bluetooth, GPS oraz przewodnictwo 

kostne fal dźwiękowych, co pozwala na przewodzenie dźwięku poprzez kości prosto  

do czaszki! Za pomocą okularów można wyznaczyd drogę z domu do restauracji, surfowad 

po Internecie, robid zdjęcia, dzwonid do przyjaciół. A wszystko to kontroluje się głosem, 

bowiem okulary opierają się na sterowaniu głosowym. Niestety na razie dostępna będzie 

tylko wersja angielska, lecz wkrótce dojdą nowe języki. 

 Okulary Google to wielki krok w postępie technologii, który będzie pozwalał nam 

znacznie uwygodnid życie. Pamiętajmy jednak, że inteligentne okulary nie zastąpią 

inteligencji człowieka. 

lolxdv 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Real Madrid Club de Fútbol 
 

   Pasjonuję się piłką nożną, ale najbardziej zakręcona jestem na punkcie hiszpańskiego 

klubu sportowego Real Madryt. Dlatego przygotowałam dla Was kilka artykułów 

poświęconych temu klubowi.  

Na początek kilka ogólnych informacji.  

Od 1947 roku drużyna ta rozgrywa domowe spotkania na stadionie Santiago Bernabéu, 

nazwanym na cześć byłego prezesa, za czasów którego klub zdobył najwięcej trofeów. 

Real Madryt odegrał ważną rolę w historii hiszpańskiej i światowej piłki nożnej.  

To właśnie z inicjatywy jego działaczy powstał Puchar Króla. Klub reprezentował 

również Hiszpański Związek Piłki Nożnej, stając się jednym z współzałożycieli FIFA 

 w 1904 roku.  

W 1928 roku znalazł się w pierwszym zestawie drużyn tworzących Primera División, 

zaś w 1955 roku stał się jedną z drużyn biorących udział  

w pierwszej edycji Pucharu Europy, którą następnie wygrał, broniąc następnie  

to trofeum cztery razy z rzędu. Na całym świecie znana jest też  rywalizacja z tegoż 

klubu FC Barceloną.  

Początki Realu Madryt sięgają końca XIX wieku, kiedy to około 1896 roku grupa 

absolwentów Oxbridge założyła drużynę Foot Ball Sky, rozgrywającą mecze w każdy 

niedzielny poranek.  W 1900 roku klub ten rozdzielił się na dwie drużyny – New Foot-

Ball de Madrid i Español de Madrid. To właśnie ta drużyna została dwa lata później,  

6 marca 1902 roku, oficjalnie zarejestrowana przez Katalończyka Juana Padrósa Rubió, 

jako Madrid Foot Ball Club. Ciąg dalszy nastąpi… 

Kolorowa Maskotka 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 



 
 

Kwiat Pustyni 

najwyższy budynek  świata 

     W Dubaju, stolicy Zjednoczonych Emiratach Arabskich znajduje się biurowiec Burj Khalifa. Budowę 

wieżowca rozpoczęto dokładnie 15 kwietnia 2005 roku, a oficjalne zakooczenie i oddanie go  

do użytku miało miejsce 4 stycznia 2010 roku. Początkowo Burdż Chalifa miał mied wysokośd około 

560 metrów. Niedługo potem firma Skidmore, Owings and Merrill nadała budynkowi obecny kształt 

 i wygląd, podnosząc jego wysokośd do 650, a później do 705 metrów. Główny architekt, Adrian Smith 

uznał jednak, że górne partie budynku nie wyglądają odpowiednio i postanowił jeszcze bardziej 

zwiększyd wysokośd konstrukcji, by nadad wieżowcowi smuklejszy wygląd. Szczytowe partie budynku, 

od piętra 154 wzwyż są zbudowane tylko na lekkiej stalowej konstrukcji, zamiast żelbetowego 

szkieletu, jak niższe piętra. Szczyt wieży będzie mógł byd jeszcze bardziej podwyższony, by pobid 

ewentualnych konkurentów do tytułu najwyższego budynku świata. Sam kształt budynku stanowi 

nawiązanie do kwiatu pustyni. Trzy ramiona wychodzą z centralnie umieszczonego rdzenia, a wraz  

ze wzrostem wysokości stopniowo ulegają zmniejszeniu. Szczyt wieżowca jest zwieoczony iglicą, 

która mocno wbija się w niebo. Zbudowany jest w stylu postmodernizmu, z aluminium, betonu, stali  

i szkła. Liczy sobie aż 829 metrów wysokości i zajmuje 190 hektarów powierzchni. Łącznie jego piętra 

mają zaś 517 240 metrów kwadratowych powierzchni. Głównymi architektami Burj Khalifa byli 

Skidmore Owings & Merrill. Fundament wieżowca stanowi beton wraz ze 192 stalowymi prętami, 

które wbito w ziemię na głębokośd 55 metrów. Łącznie, Burj Dubai tworzy 45 000 metrów 

sześciennych betonu, którego waga przekracza 110 tys. ton. Na długo przed ukooczeniem budowy 

wieżowca Burj Khalifa został uznany za drugi co do wysokości budynek świata. Dziś, po ukooczeniu 

drapacza chmur jest najwyższą zbudowaną przez człowieka budowlą. Moim marzeniem jest zobaczyd 

Burj Khalifa, stanąd u jego stóp i spojrzed w górę jak nad moją głową wbija się  

w niebo  jego iglica.      Xperia 
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Historia piłki nożnej w pigułce 

W Chinach grano w grę „cuju” już od 2300 lat temu. Gra dotarła później do Korei jako „chuk-

guk” i Japonii jako „keman”. W keman gra się do dziś w podczas festiwali religijnych. Podobne gry 

mieli Eskimosi „Aqsaqtuk”, Indianie (Pahsaheman), Aborygeri, Maorysi (ki-o-rahi). 

 Starożytni Grecy i Rzymianie także posiadali swoje gry z piłką. Rzymianie grali w harpastrum, 

które wywodziło się od greckiej gry episkyras i rozpowszechni ją na terenie imperium. Ich piłki, zwane 

Follis, były pompowane powietrzem. 

 W Średniowieczu w Europie były znane gry piłkarskie jako caccio Fiorentino we Włoszech,  

la soule we Francji, czy Mob Football na wyspach Brytyjskich. O grach piłkarskich w Wyspach 

Brytyjskich w części drugiej. 

Na wyspach Brytyjskich w XIX wieku spisano po raz pierwszy reguły gry. Pochodzenie nazwy sportu- 

Football- nie jest do kooca jasne. W Średniowieczu grano w różne odmiany futbolu ludowego (Mob 

Football). Piłki wtedy głownie przenoszono w rękach, kopiąc tylko sporadycznie. Grano na ulicach,  

a celem było przeniesienie piłki do wyznaczonego miejsca. Sport ten nie miał żadnych spisanych 

zasad: było dużo brutalności, a drużyny składające się z nawet kilkuset zawodników dewastowały 

miasto. Piłkę określano jako „ pila pedalis”, co tłumaczy się jako „piłka na stopę”, ale stopę, jako 

jednostkę miary, a nie częśd ciała kooczyny dolnej. Jeśli chodziło by o piłkę poruszaną za pomocą 

stopy, to nazywała by się „piła pedarius”, a takiej formy w żadnym dokumencie średniowiecznym  

nie ma. Piłki w tym czasie robiono ze zwierzęcych pęcherzy. 

 opracowanie  Srumacka   

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Jak uniknąć kocenia? 

Co odgrywa najważniejszą rolę w uniknięciu szkolnych tortur?  

Proste, spojrzenie.  

W waszych oczach musi iskrzyć siła, pewność siebie i przekonanie  

„nie boję się was!”.  

Jeśli dobrze to odegracie, wówczas głupki nawet nie odważą się was tknąć! 

 

Prześladowanie w szkole to koszmar wielu uczniów. Jeśli rozpoczynasz szkolną 

przygodę, możesz obawiać się także tzw. „kocenia” – czyli różnych form 

prześladowania w szkole, dokuczania lub znęcania się psychicznego i fizycznego nad 

pierwszoklasistą, którego dopuszczają się uczniowie ze starszych klas. Czy 

rzeczywiście jest czego się bać? Działanie, które nazwane zostało „koceniem”, 

 to nic innego jak różne formy prześladowania szkolnego, dokuczania nowo przyjętym 

do szkoły uczniom, mające na celu ukazania przewagi starszaków. Czasem nazywane 

jest otrzęsinami, przybiera też bardzo różną formę.  

W delikatniejszej – jest to miauczenie na widok nowo przybyłych, rysowanie 

markerem po rękach lub twarzy, w bardziej brutalnej formie – nawet nakaz wkładania 

głowy do toalety i spłukiwanie włosów ucznia. „Kocenie” jest szeroko tępione w wielu 

szkołach –w niektórych z nich zakłada się kamery, by nie dopuścić do rozwoju 

niepożądanych zachowań, inne wprowadzają surowe konsekwencje dla winnych 

uczniów. Są też szkoły, w których otrzęsiny przeprowadza się grupowo, pod okiem 

kadry – wydarzenie ma charakter zabawy i często zapobiega samowolnym zabiegom 

uczniów. Warto podkreślić, że moda na „kocenie” stopniowo się zmniejsza – obecnie 

najczęściej takie incydenty spotyka się w gimnazjach. 

 
 

 

                                         

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Miłość …. 

Czy to naprawdę ona ?? 
 

 

Czym jest miłość? Słownik języka polskiego definiuje 

"miłość" jako głębokie przywiązanie do kogoś lub 

czegoś. Człowiek już od momentu swoich narodzin 

instynktownie odczuwa pragnienie miłości. Spotyka ją 

w ciągu całego swojego życia, nie zdając sobie z tego 

sprawy. Często miłość sprowadzamy tylko do uczucia, 

które rozwija się między kobietą, a mężczyzną. Ale 

czy to jest prawda? Czy możemymówić o innej miłości? 

Myślę, że tak, ponieważ miłość nie jedno ma imię.  

Kolejnym argumentem jest miłość kobiety do mężczyzny. 

Ta miłość jest piękna, gdy oboje ludzi wiąże 

prawdziwe i szczere uczucie. Związek między nimi 

potrafi być promienny i przez to emanują pozytywnym 

nastawieniem wobec innych ludzi. Najpierw wszystko 

jest piękne i wszyscy są szczęśliwi, ale niestety 

nadchodzi moment, kiedy otoczenie zaczyna 

wykorzystywać naszego delikwenta doprowadzając go  

do oddania wszystkiego, łącznie z życiem.  

Jakie są wnioski? MIŁOŚĆ JEST NIEBEZPIECZNA ! 

 
  

 

  „Miłość jest kluczem, który otwiera drzwi do najwyższej 

rzeczywistości.” 

  „Prawdziwie kochasz wtedy, kiedy nie wiesz dlaczego.” 

  „Ludzie, których kocha się z całego serca, nigdy się  

nie starzeją.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

NIKOMU NA MNIE NIE ZALEŻY 

 

CZYLI O KSIĄŻKACH MARTY FOX 

 
„Nikt mnie nie rozumie”. „Nikomu na mnie nie zależy”. „Inni to zawsze mają szczęście,  
ja całe życie pod górę”. Przemknęło Ci kiedyś takie zdanie przez myśl? Tak?  Jak każdemu  
z nas, gdy napotykamy problemy, rozczarowania czy tragedie. Wydaje się nam, że życie 
straciło sens, że jutra nie będzie. Na szczęście, takie rozterki, niepowodzenia czy problemy 
dotykają nas wszystkich. Niektórzy z nas mają dar nazwania tego po imieniu, ubrania 
swoich emocji w słowa. Chcą podzielić się swoim doświadczeniem, przeżyciami, troskami 
lub szczęściem z innymi. Chcą dać nam radę, wskazówkę, jak wtedy się odnaleźć. Chcą nam 
podpowiedzieć, gdzie poszukać pomocy, albo tylko zasygnalizować, że takie rzeczy po 
prostu się zdarzają i że można dalej żyć. Być może taki zamysł miała autorka powieści 
młodzieżowych Marta Fox, która w sposób prosty, ale ciekawy i jakże trafiony przedstawia 
świat współczesnej młodzieży. Młodzieży, która boryka się z przeróżnymi problemami.  
Brak akceptacji wśród rówieśników? Brak zainteresowania dziećmi ze strony rodziców? 
Nieszczęśliwa miłość? Niechciana ciąża? Narkotyki? Cierpisz na którąś z tych przypadłości? 
Jeśli tak, to jej twórczość Cię zainteresuje. Gwarantuję, że odnajdziesz tam cząstkę siebie. 
Przeczytasz tam o sobie. Zaskoczy Cię to, że ktoś tak trafnie nazwał, to, co właśnie czujesz, 
co Cię przytłacza, niepokoi. Być może znajdziesz tam odpowiedzi na pytania, które  
Cię nurtują, pomysł na samą siebie, ale jedno jest pewne. Przeczytasz te powieści jednym 
tchem. Nie będziesz mogła doczekać się, kiedy znów usiądziesz nad lekturą i poznasz 
dalsze losy Magdy, która chwilami jest Tobą…   Dlaczego? Bo nie rozumie jej matka, bo nie 
ma w szkole prawdziwej przyjaciółki, bo przespała się z chłopakiem, który nie był jej wart, 
bo mimo tego, że bardzo się stara i odnosi sukcesy, dostaje od życia po głowie, bo ludzie 
oceniają ją zbyt powierzchownie? Bo, bo, bo…. Jest wiele podobieństw między nami, choć 
chcemy być tacy inni, niepowtarzalni i nadzwyczajni. Jakimś jednak dziwnym sposobem  
od wielu pokoleń popełniamy te same błędy. 
Marta Fox to znakomity psycholog kobiecej, dziewczęcej duszy. Przedstawia nam 
dziewczynę, która dwoi się i troi by zadowolić swoją matkę. Bardzo dobrze się uczy, sprząta 
i gotuje w domu, pracuje popołudniami, by mieć pieniądze na własne wydatki. Chyba  
o takiej córce marzy każdy matka? 
Okazuje się, że nie. Matka Magdy jest wiecznie niezadowolona, nie poświęca córce 
należytej uwagi. Mieszkają razem, a tak naprawdę osobno. Każda z nich ma swój świat. 
Jedynym prawdziwym przyjacielem Magdy jest komputer, któremu powierza swe myśli, 
troski i problemy. Tęskni za zmarłym Ojcem, który był dla niej czuły i życzliwy. Spragniona 
miłości, akceptacji zakochuje się w chłopaku, dla którego okazała się być tylko wakacyjną 
przygodą, kolejną atrakcyjną dziewczyną, którą trzeba zaliczyć. I Magda znów czuje ból, 
smutek, rozgoryczenie. Nie dość, że zraniono jej uczucia, to okazuje się, że jest w ciąży. 
Komu może o tym powiedzieć? Kto jej pomoże? Na pewno nie matka. Los lubi płatać figle  
i wystawiać na próbę nasze relacje z przyjaciółmi, bliskimi czy rodziną. Często w trudnych, 
 a zwłaszcza w tych beznadziejnych sytuacjach, wszyscy się od nas odwracają. Wydaje się 
nam, że to już koniec, że nie damy rady. Wtedy pomoc przychodzi z najmniej oczekiwanej 
strony, ktoś podaje nam pomocną dłoń, byśmy wyszli na prostą. Przeczytaj przygody 
Magdy i sprawdź, kto jej pomógł na życiowym zakręcie. Przeczytaj, a może znajdziesz 
odpowiedzi na nurtujące Cię pytania. Przeczytaj, a może spojrzysz na siebie inaczej?  
Może pomyślisz, że masz szczęście i Twoje życie jest piękne, bo masz wspaniałych 
rodziców, lojalnych przyjaciół i jesteś zdrowa?  

Lisa 



 
 

W bibliotece szkolnej znajdują się omawiane książki; „Magda.doc” i„Paulina.doc” 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


