
 

 

Witajcie w trzecim numerze „Piątki na Piątkę w roku szkolnym 2006/2007 

„ Włóczykij szedł drobnym, spokojnym krokiem przez gesty las,(….) A las otaczał go łagodną, 

cudowną samotnością.” Dolina Muminków w listopadzie.  

Wraz z nastaniem refleksyjnych, wyciszających i odrobinę melancholijnych dni, gdy zmrok szybko 

nas otula a deszcz zmusza do zaszycia się w domu, nadchodzi czas jesiennej podróży w głąb siebie… 

Jest to pora roku, którą poświęcamy na rozmyślania, refleksję, na zadumanie się nad życiem, czyli 

zajmujemy się tym, na co brakuje nam czasu, gdy na dworze świeci słonko, a nas rozpiera nadmiar 

energii. 

Dzieci pytały mnie wielokrotnie, dlaczego dzień Wszystkich Świętych przypada w takim zimnym 

miesiącu.  

Śpieszę z odpowiedzią – otóż dzień, w którym w sposób wyjątkowy wspominamy swoich bliskich 

zmarłych, nie może być, kiedy indziej, tylko właśnie w listopadzie. Musi to być taki czas, kiedy pogoda 

będzie sprzyjać refleksji nad przemijaniem, czas wyciszenia i nawet takiego specyficznego smutku.  

Póki, co, zachęcamy Was do lektury naszej gazetki, która świetnie nadaje się jako rozrywka na długie 

jesienne wieczory. Zachęcam szczególnie do wnikliwego przeczytania i przemyślenia artykułu z cyklu 

Wartości Uniwersalne. Tyle teraz słyszymy o agresji wśród dzieci i młodzieży, że napawa to nas, 

dorosłych prawdziwym smutkiem i przerażeniem. Cykl Wartości Uniwersalne powstał po to, aby 

pomóc Wam w trudnym etapie dorastania, kiedy to kształtuje się ludzka osobowość i budują się 

postawy wobec drugiego człowieka. W tym odcinku naszych rozważań zadumaliśmy się nad pokorą.  

Wracając do refleksji na temat długich jesiennych wieczorów, chciałam polecić Wam jeden z 

najbardziej sprawdzonych sposobów na spędzenie wolnego czasu. Propaguję go tym bardziej, że to 

mój ulubiony sposób. Jest to czytanie. Jak mówi stare ludowe przysłowie: „Książka jest jak ogród 

noszony w kieszeni”, więc aby poprawić sobie humor w te deszczowe popołudnia i wieczory, 

zapraszam wszystkich chętnych do przeżycia wielkiej przygody z książkowymi bohaterami i z własną 

wyobraźnią. W bibliotece szkolnej znajdziecie wiele ciekawych książek, które tylko czekają na to, aby 

zabrać Was daleko z deszczowych Pabianic w pełną niespodzianek podróż w czasie i przestrzeni.  

Zapraszamy. 

REDAKCJA 

 

 

„Spacer wśród gwiazd” 



 Jeśli ktoś z Was pokusi się o prześledzenie dziejów ludzkości, z całą pewnością 

zauważy, jak wielki wpływ na jej rozwój miały wynalazki i odkrycia.  Należą do nich 

między innymi: wynalezienie papieru, koła czy elektryczności. Największym 

motorem napędowym rozwoju są zawsze : potrzeba poprawienia sobie jakości życia, 

marzenia o pokonaniu własnych słabości i chęć „wyrwania” naturze jej tajemnic. Tak było też i ze 

zdobywaniem kosmosu. Podróże kosmiczne najpierw narodziły się w głowach fantastów i pisarzy by 

później, dzięki rozwojowi nauki i techniki  móc się urzeczywistnić. 

W  bieżącym roku mija 45 rocznica pierwszego orbitalnego lotu wokół Ziemi.  

Statek kosmiczny, pozwalający ludziom na odbywanie lotów w przestrzeni 

kosmicznej, jest najbardziej skomplikowanym zespołem urządzeń 

stworzonym przez człowieka. Musi on prawidłowo funkcjonować i zapewnić 

pełne bezpieczeństwo załodze. Na jego wykonanie złożyły się więc szczytowe 

osiągnięcia w wielu dziedzinach nauki i techniki.  

Pierwszym statkiem kosmicznym był radziecki WOSTOK 1, na którym Jurij 

Gagarin dokonał 1961 roku orbitalnego lotu wokół Ziemi.  

Był to milowy krok w dziejach ludzkości. Udowodnił on, że loty w kosmos są 

możliwe i wykonalne. W następnych latach przeprowadzono wiele 

długotrwałych lotów orbitalnych, podczas których dokonano licznych badań 

naukowych. Najważniejsze z nich dotyczyły wpływu długotrwałego 

przebywania w kosmosie na ludzki organizm. 

Z początku astronautami byli wyłącznie specjalnie przeszkoleni piloci samolotów odrzutowych i byli to 

wyłącznie mężczyźni!!! 

Pierwszą kobietą astronautą została Walentyna Tierieszkowa, która w 1963 roku wykonała lot po 

orbicie ziemskiej. Co ciekawsze wcale nie była ona pilotem , natomiast hobbystycznie uprawiała 

spadochroniarstwo.  

 Bardzo ciekawe, prawda? Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej na ten temat, zapraszam do biblioteki 

szkolnej, gdzie czeka na Was wiele wspaniałych książek opisujących dzieje ludzkości, a w tym i podbój 

kosmosu. Szczególnie ciekawe są opracowania na temat lądowania człowieka na księżycu! Zapraszam.   

  

  Tekst powstał w oparciu o : „KIM ONI BYLI- księga pytań i odpowiedzi sławnych ludziach”. „KSIĘGA 

WYNALAZKÓW” Bolesław Ostrowski.  

 

 

X RAJD PAMIĘCI ZASŁUŻONYCH PABIANICZAN 

Tegoroczny rajd pamięci o zasłużonych dla naszego miasta był poświęcony, kpt. Kazimierzowi 

Filipowiczowi pseudonim   KORD. Podczas II wojny światowej był on dowódcą 1 Batalionu 43 PP 27 

Wołyńskiej Dywizji Armii Krajowej, a w czasach powojennych nauczycielem wychowania fizycznego w 

pabianickich szkołach. 



Nasza szkoła była współorganizatorem tegorocznego rajdu, którego celem było przybliżenie uczestnikom 

sylwetki Kazimierza Filipowicza, kształtowanie postaw patriotycznych, szacunku dla tradycji i symboli 

oraz popularyzacja czynnej formy wypoczynku, którą jako nauczyciel wychowania fizycznego szczególnie 

propagował i cenił sobie K. Filipowicz.  

 Rajd przebiegał następująco: 

1. Zbiórka uczestników w macierzystych szkołach ( do udziału w rajdzie zaproszono uczniów klas 

starszych szkół podstawowych oraz uczniów gimnazjów i szkół średnich z terenu miasta i gminy 

Pabianice); 
2. Przemarsz przez miasto do obowiązkowych punktów kontrolnych,  

a.      Grób K. Filipowicza 

b.      Tablica pamięci żołnierzy AK na budynku Gimnazjum nr 2 

c.      Park Słowackiego. 

3. zakończenie i podsumowanie rajdu przy tablicy upamiętniającej     postać K. Filipowicza , 

znajdującej się w Zespole  Szkół Włókienniczych 

(skrzyżowanie ul. Gdańskiej i Garncarskiej). 

 W miejscach obowiązkowej obecności zespoły otrzymały 

kwestionariusze pytań, które wypełniali podczas 

przemarszu.  Za prawidłowo wypełnione kwestionariusze 

uczestnicy otrzymywali punkty, które decydowały o 

zwycięstwie. Dużym powodzeniem cieszyła się konkurencja 

sprawnościowa, która była ostatnią z zadań obowiązkowych. 

Jako  zadanie „dla chętnych”, uczestnicy mogli odwiedzić 

miejsca, w których mieszkał K. Filipowicz.  

Puchar ufundowany przez Rodzinę kpt.  K. Filipowicza 

otrzymał zespół Szkoły Podstawowej Nr 3 w Pabianicach. GRATULUJEMY.  

W bibliotece szkolnej znajdują się materiały dotyczące życia i działalności Kazimierza Filipowicza . 

Wszystkich tych, którzy interesują się historia naszego miasta oraz ludźmi , którzy w szczególny sposób 

wpisali się w tą historię, zachęcamy do odwiedzenia biblioteki szkolnej , gdzie mamy spory wybór książek 

o naszej  „ MAŁEJ OJCZYŹNIE”. 

ŚWIĘTO EDUKACJI NARODOWEJ  

14.10. przypada Święto Edukacji Narodowej, powszechnie nazywane Dniem Nauczyciela. Jest to oczywiście święto wszystkich 

pracowników oświaty, nie tylko dydaktycznych, ale również tych wszystkich, którzy na co dzień umożliwiają swoją pracą 

prawidłowe funkcjonowanie szkoły. Jest to również święto uczniów, bo przecież bez nich szkoła nie istnieje. W naszej szkole, od 

paru lat właśnie w Dzień Nauczyciela odbywa się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Jest to dla nich wyjątkowy dzień, 

do którego przygotowują się przez ponad miesiąc. Właśnie tego dnia, ślubują bycie dobrym uczniem, nie przynoszącym wstydu 

szkole i ojczyźnie. 

Pięknie ubranych w galowe stroje i mocno stremowanych przywitał pan dyrektor i zaprosił do udziału w uroczystości. Powitał 

również rodziców naszych uczniów oraz nauczycieli. 

Po powitaniu, „pierwszaki” zaprezentowały ciekawy i wesoły program artystyczny, tematycznie nawiązujący do Święta Edukacji 

Narodowej, następnie złożyły uroczystą przysięgę i wreszcie nastąpił długo oczekiwany moment pasowania.  



Wyglądało to następująco: pan  dyrektor wielkim ołówkiem dotykał prawego ramienia ucznia pierwszej klasy, a pani wicedyrektor 

wręczała każdemu „naznaczonemu” piękną, błyszczącą tarczę. Na uroczystość został wniesiony  sztandar szkoły, co oczywiście 

nadało  jej bardzo podniosły charakter. 

Następnie p. dyrektor złożył wszystkim pracownikom szkoły życzenia dalszej owocnej i satysfakcjonującej pracy. Wyróżnionym 

nauczycielom, którzy w szczególny sposób wypełniali swoje pedagogiczne obowiązki wręczył Nagrody Dyrektora.  

To bardzo miły i zawsze oczekiwany dzień. Cieszą się z niego i dzieci i ich nauczyciele. Pomyślmy o naszych „belfrach” ciepło nie 

tylko tego świątecznego dnia. Starajmy się nie sprawiać im kłopotów i nie dostarczać zmartwień. Bądźmy im wdzięczni za trud 

tłumaczenia nam zawiłości tego świata i za serce, które okazują nam każdego dnia.   

***************************************************** 

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ BIBLIOTEK SZKOLNYCH  

       27 października 2006 odbyło się kolejne szkolne święto. Obchodziliśmy wtedy 

Międzynarodowy Dzień Bibliotek Szkolnych, w tym roku zorganizowane pod 

hasłem „Urodziny u Kubusia Puchatka”. Połączyliśmy to święto z pasowaniem na 

czytelników uczniów klas pierwszych. Uroczystość rozpoczął p. dyrektor witając 

zgromadzonych uczniów i zaproszonego gościa, p. Waldemara Borynia, 

Naczelnika Wydziału Edukacji, Kultury i Zdrowia Urzędu Miejskiego w 

Pabianicach,. Następnie uczniowie z klasy II b  pięknie zaśpiewali piosenkę „Cała 

Polska Czyta Dzieciom”, a zaproszony gość przeczytał fragment książki 

„Chatka  Kubusia Puchatka”. W dalszej części uroczystości zostały ogłoszone 

wyniki w konkursie na najciekawszy prezent dla jubilata( czy wiecie, że Kubuś 

skończył w tym roku 80 lat!), oraz sam uroczysty akt pasowania na czytelników. 

To był ostatni już punkt obchodów tego bibliotekarskiego święta. Jako reporter 

sprawozdawca, nie mogę pominąć kwestii dekoracji przygotowanej na w/w 

uroczystość. Na drabinkach , na granatowym materiale przypięto podobizny 

przyjaciół Kubusia : Prosiaczka, Kłapouchego, Tygryska , no i oczywiście Krzysia. Z 

lewej strony drabinek urządzono jakby salonik dla zaproszonego gościa. Na 

podłodze leżał piękny , kolorowy dywan, na dywanie stał bujany fotel, obok 

znajdowała się stojąca lampa. Wszystkie te rekwizyty sprawiły, że kącik do czytania 

sprawiał bardzo przytulne i miłe wrażenie. Po prawej stronie drabinek ustawiono 

stoły, na których znalazły się wszystkie prezenty przygotowane przez uczniów klas 

II i III. Całość wyglądała naprawdę wspaniale: kolorowo, sympatycznie, wprost 

bajkowo. Na sali było tak miło, że nie chciało mi się z niej 

wychodzić.  Organizatorkami tego wspaniałego święta były panie : ( w kolejności 



alfabetycznej) Renata Adler, Dorota Olejnik, Ewa Owsik, Joanna Pacześ –

Andrzejewska i  Ewa Skiba- Jaworowska.  

Wielka szkoda, że za rok ominie mnie to sympatyczne święto!!! 

PS. Jak to na przyjęciu urodzinowym bywa, nie obyło się bez poczęstunku. 

Wszyscy uczniowie zostali poczęstowani lizakami. Mniam.  

 Lidka Tomaszewska 

************************************************ 

Dnia 31.10.06r, my, uczniowie klasy V c , pod opieką p. J. 

Jarmakowskiej i p. D. Olejnik wybraliśmy  się na cmentarz 

miejski, aby zapalić znicze przy grobach zasłużonych 

Pabianiczan oraz żołnierzy poległych w obronie naszego miasta podczas II 

wojny światowej. Najpierw odwiedziliśmy pomnik Jana Pawła II,  znajdujący 

się na dziedzińcu przed kościołem pod wezwaniem Św. Maksymiliana Kolbe 

(patrona Pabianic), a potem poszliśmy  na cmentarz. Tam zapaliliśmy  znicze 

przy  grobach Harcerzy i Żołnierzy  Wojska Polskiego oraz  Żołnierzy Armii 

Czerwonej ,poległych w obronie  naszej ojczyzny w 1939r. Następnie 

przeszliśmy  przed grób rodziny Kindlerów i Krusche. Koledzy z  grupy czytali 

nam  informacje o poszczególnych grobach. Dość dużo dowiedzieliśmy  się  o 

historii odwiedzanych  pomników. Pani Dorota Olejnik tłumaczyła  co znaczą 

napisy na grobie Żołnierzy Armii Czerwonej. Wycieczka była męcząca, lecz 

zarazem bardzo ciekawa i pouczająca. Cmentarze  to część naszej historii o 

której wszyscy powinniśmy widzieć i pamiętać. 

Iga Dąbek - Vc 

 

 

WARTOŚCI UNIWERSALNE CZ. VIII - POKORA. 

Pokora. Wg Małego Słownika Języka Polskiego wydawnictwo PWN, pokora to „ stan psychiczny polegający na 

odczuwaniu własnej małości , niższości…..”, a jednocześnie „brak zarozumiałości, pychy, wywyższania się….”. 

Praktyczny Słownik Wyrazów Bliskoznacznych, wydawnictwa Grafpunkt, obok pokory stawia  uległość, potulność, 

uniżoność. 

Rozważania o pokorze zostawiłam sobie prawie na koniec, bo mi trudno o tym pisać , a Wam zrozumieć. Nie można 

jednoznacznie zdefiniować pokory, tak jak np uczciwości czy sprawiedliwości , bo ta wartość uniwersalna nie jest tak 

jasna i instynktownie wręcz rozumiana jak inne. Aby zrozumieć, jak powinno się stosować pokorę w życiu, trzeba mieć 

już pewne doświadczenie, i z całą pewnością przeżyć więcej niż naście lat.   



Być pokornym, to znaczy nie być zarozumiałym, nie wywyższać się nad innych, nie uważać , że „zjadło się wszystkie 

rozumy”, nie traktować siebie jako wszystkowiedzącego i nieomylnego. Człowiek powinien być pokorny wobec losu, 

bo tak naprawdę nigdy nie wiemy co dla nas szykuje. Powinien być pokorny wobec pogody i sił natury. Prosty przykład. 

Człowiek pokorny nie wybierze się w góry w tenisówkach i podkoszulku, bo zna i docenia potęgę przyrody. Uzmysławia 

sobie , że jest bez szans w wypadku nagłego załamania pogody. Podobnie człowiek wybierający się na morze.  Z pokory, 

a co za tym idzie również z mądrości, nie zaryzykuje lekceważenia sobie potęgi żywiołu , bo tak naprawdę, człowiek 

niewiele może, mimo postępu techniki i nauki. 

   Być pokornym to umieć przyznać się do błędu. Umieć przeprosić za  przykrości wyrządzone komuś, dostrzec czyjeś 

sukcesy i bez zawiści cieszyć się cudzym szczęściem i powodzeniem.  

   Uczeń powinien być pokorny względem mistrza, dziecko względem rodzica, każdy człowiek wobec powszechnie 

uznanych autorytetów. 

   Pokora i właściwe jej rozumienie jest inspirujące! Mając poczucie własnej niedoskonałości powinniśmy zmusić się do 

pracy nad sobą i swoim postępowaniem. Powinna nam w życiu przyświecać myśl, że „ćwiczenie czyni mistrza”. 

Koniecznie muszę tu wspomnieć o fałszywej pokorze, to jest o schlebianiu komuś, aby osiągnąć jakąś korzyść dla siebie. 

Jest to oszukiwanie samego siebie i z gruntu jest złe!!!  

     Na koniec przytoczę Wam mój ulubiony cytat, który będzie doskonałym uzupełnieniem naszych rozważań. 

„pokora nie polega na ukrywaniu naszych zdolności i cnót, na myśleniu o sobie jako o kimś gorszym i bardziej 

zwyczajnym niż się jest w rzeczywistości, lecz na jasnym rozpoznaniu tego wszystkiego, czego nam brakuje oraz 

niepysznieniu się tym, co posiadamy”      

Jean Baptiste Henri Lacordaire.     

Pokory trzeba się nauczyć, tak samo jak telarancji, uczciwości czy prawości. Nie jest to łatwe, bo nie jest łatwo przyznać 

się do błędu, pomyłki czy niewiedzy. Wierzcie mi-nie jest to proste, ale trzeba pracować nad sobą i nad swoimi 

słabościami, bo praca nad sobą to ustawiczny wkład w swoje człowieczeństwo.  

 Podsumowując nasze dzisiejsze rozważania, człowiek naprawdę wartościowy wie, co to pokora i umie ją twórczo 

wykorzystać, czego Wam i sobie serdecznie życzę. 

 Redaktor opiekun.  

 Polecana lektura: „Stary człowiek i morze” E. Hemingway. 

 

 



Jesienna aura sprzyja refleksji. Szczególnie, że w tym czasie obchodzimy dwa święta zachęcające 

wszystkich do rozmyślań. Są to: Uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny. Potocznie o tych 

świętach mówimy Dzień Zmarłych.  

Uroczystość Wszystkich Świętych jest świętem radosny!!!, gdyż jest ono dniem tych wszystkich, 

którzy już na zawsze będą przebywać z Bogiem. Tak więc oglądanie Boga twarzą w twarz jest wydarzeniem 

pełnym szczęścia, które dla nich będzie trwało na wieki. Jest to dzień wszystkich świętych i tych, których 

dobrze znamy (np.: św. Piotr, św. Paweł, Najświętsza Maryja Panna, św. Józef, św. Maksymilian, św. Mikołaj, 

św. Walenty, św. Krzysztof, św. Franciszek, św. Anna, św. Katarzyna, itd.), ale również tych, których imion 

Kościół nie zna, a zna ich tylko Bóg. To mogą być również nasi bliscy, którzy swe życie przeżywali w 

świętości. Wykonywali swoje codzienne obowiązki z dobrocią i miłością do Boga i bliźniego. O tym nikt z 

nas nie musi wiedzieć, ale wie to Bóg. Uroczystość Wszystkich Świętych jest właśnie dniem, gdy nasze głosy 

i głosy świętych łączą się w uwielbianiu Boga. 

Każdy z nas jest wezwany przez Boga do bycia świętym. Jan Paweł II przypominał „Nie bójcie się 

świętości”, a więc nie bójmy się jej, bądźmy dobrymi uczniami, dziećmi swoich rodziców, kolegami, 

koleżankami. Pan Bóg na pewno to dostrzeże. Dzień Zaduszny jest dniem modlitwy za-dusze naszych 

zmarłych. Nasza modlitwa i pamięć po tych, co odeszli pomaga im dostać się do Nieba. Dzięki naszej 

serdecznej modlitwie do Boga szybciej zostaną przyjęci do grona świętych. A gdy już znajdą się z Bogiem w 

Niebie będą nas, tych, tu na ziemi, wspierać swoją troską i wstawiennictwem u Boga. Świętych obcowanie 

jest przedmiotem naszej wiary. W Wierzę w Boga wyznajemy „(…) wierzę w Święty Kościół Powszechny, 

świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie…”.Modlitwa za dusze zmarłych jest obowiązkiem każdego 

katolika.  

A jeśli ktoś z Was się zastanawia jak jest w Niebie, zachęcam do przeczytania fragmentu poniższej bajki ks. Jana 

Twardowskiego pt. „Niebo”.  

Kiedyś pewna dziewczynka zaczęła w nocy ogromnie płakać. Leżała w łóżku i płakała. 

Pobiegli do niej rodzice, dwie ciocie i brat, bo wszyscy się obudzili. Zbliżyli się do łóżka płaczącej dziewczynki w 

piżamach (…). 

-         Dlaczego płaczesz? (…) 

-         Płaczę, bo mi się przyśniło niebo – odpowiedziała dziewczynka. 

-         Jak to – krzyczał tatuś (…) – dlatego płaczesz? Skoro ci się niebo przyśniło, powinnaś skakać na łóżku z radości 

-         Płaczę dlatego, że byłam w niebie, ale musiałam się obudzić , a tam było tak cudownie: aniołowie śpiewali, święci 

chodzili jak wierni żołnierze, Matka Boska podawała rękę do całowania papieżowi.  

Pan Jezus wstąpił do nieba i pierwszy pokazał wszystkim drogę, jaką się idzie. A niebo naprawdę jest jeszcze piękniejsze 

od tego, które może przyśnić się nocą.  

Ks. Jan Twardowski, Patyki i patyczki, Warszawa 1987. 

 Życzę wszystkim jesiennych rozmyślań o Niebie i pogodnej modlitwy za naszych bliskich zmarłych – z radością proście 

Boga, by przyjął ich do grona świętych. 

p. Paulina Dziubczyk 

 

 



        ŚWIETLICOWY KĄCIK 

NUDZIARZA 

    Przyszła do nas jesień. Dni są coraz krótsze, a w dodatku 

deszczowe                 i smutne. Wieczory natomiast długie i 

nudne. Zamiast więc 

oglądać kolejną 

bajkę w telewizji, 

zróbcie coś fajnego 

,co obudzi w Was 

artystę i „zabije” nudę w jesienne wieczory.    Proponuję 

Wam  wykonanie pracy plastycznej, która  mam nadzieję, niejednemu 

ubarwi szare i ponure chwile. Wystarczy mieć karton, kolorowe 

kredki świecowe ( dużo kolorów) , ostre narzędzie np. wykałaczkę, 

szczere chęci i już można zabrać się do pracy. Na początku można 

puścić wodze fantazji i biały karton pomalować dokładnie 

najróżniejszymi 

kolorami , jakimi sobie wymarzycie. Zobaczycie jak od 

razu poprawi Wam się humor  Kiedy już nacieszycie się 

kolorami tęczy na Waszej pracy, zamalujcie ją całą, 

czarną kredką lub 

farbą. Po 

wykonaniu  tej 

czynności, trzeba 

wziąć ostre 

narzędzie i 

wydrapać, na tak 

przygotowanym 

kartonie, różne 

wzory,  przedmioty, 

kwiaty itp. (wg.  uznania). Zdrapując czarną powłokę, odsłoni się 

kolorowy podkład i w ten sposób powstanie bardzo efektowny  obrazek. 

Dzieci ze świetlicy szkolnej wykonały już takie prace. Oto efekty 

 wychowawca  świetlicy Joanna Pacześ- Andrzejewska 

 

 

    t16 LISTOPADA – ŚWIATOWY DZIEŃ RZUCANIA PALENIA. 

    Czy wiesz , że palenie papierosów jest bardzo niebezpieczne. Człowiek, który pali papierosy niszczy 

swoje zdrowie, wciągając do swoich płuc szkodliwe, rakotwórcze substancje. Nawet jeden papieros 

przyspiesza bicie serca palacza, zwiększa ciśnienie tętnicze krwi. Paląc narażamy swój organizm na raka 

płuc i zwiększamy ryzyko zachorowania na inne nowotwory min : jamy ustnej, krtani, gardła, przełyku, 

trzustki  



i nerek. U palaczy często występują dolegliwości zdrowotne, takie jak przewlekłe zapalenie oskrzeli i płuc, 

miażdżyca naczyń prowadząca do zawału serca, wrzody żołądka i wiele innych groźnych chorób. Ponadto 

palenie papierosów zwiększa stres, którego na co dzień mamy i tak zbyt wiele oraz zmniejsza sprawność 

i kondycję fizyczną.     Palacz wyrządza krzywdę nie tylko sobie, ale także tym, którzy z nim przebywają, 

swojej najbliższej rodzinie. Domownicy palacza są bowiem palaczami biernymi, nie paląc wciągają dym 

papierosowy do swoich płuc. Współmałżonkowie osób palących tytoń częściej chorują na raka płuc i inne 

przewlekłe choroby układu oddechowego.  Dzieci, które spędzają dużo czasu wśród palaczy, o wiele 

częściej przeziębiają się, chorują na grypę, mają infekcję uszu, cierpią z powodu alergii.      Palenie nie 

tylko jest bardzo szkodliwe dla zdrowia, ale także dla portfela. Osoba wypalająca jedną paczkę 

papierosów dziennie w cenie 4 zł, tygodniowo wydaje 28 zł, miesięcznie 124 zł, a rocznie 1500zł na swój 

nałóg. Jeśli pali już 10 lat, to łatwo policzyć, że puściła z dymem 15000 zł, po 20 latach za te pieniądze 

kupiłaby nowy samochód, a po 40 nowe mieszkanie. CZY WIEDZĄC TERAZ O TYM WSZYSTKIM 

SIĘGNIESZ KIEDYKOLWIEK PO PAPIEROSA, NAWET JEDNEGO?    Odpowiedź jest prosta – 

NIE!!!      Mając świadomość szkodliwości palenia papierosów możesz również zachęcić do ich rzucenia 

osoby palące z Twojego najbliższego otoczenia. Może opowiedz im o tym, czego dowiedziałeś się na ten 

temat w szkole, daj ulotkę informacyjną lub podsuń do przeczytania ten artykuł. Nawet jeśli dzięki Twoim 

staraniom miałaby rzucić palenie tylko jedna osoba, to warto te starania podjąć. POWODZENIA!  

Sylwia Łaguniak 

 

 

KARTA GRAFICZNA 

Dawno, dawno temu w „komputerowym średniowieczu” istniało kilka sposobów na osiągnięcie sprzętowej 

akceleracji grafiki trójwymiarowej. Dwie najbardziej powszechne 

metody obejmowały OpenGL i Glide 3dfx. Glide wymagał użycia 

specjalnego sprzętu 3dfx, podczas gdy OpenGL stanowił otwartą 

platformę obsługiwaną przez społeczność, która działała także pod 

Linuxem. Za sprawą Windowsa, Microsoft postanowił skorzystać na 

nowych multimediach. Opracował zestaw API (interfejsów 

programowych aplikacji), które pozwalały twórcom oprogramowania i 

sterowników, odwoływać się do sprzętu i jego konkretnych funkcji. 

DirectX stał się ogólnym pojęciem, które obejmowało określone 

składniki takie jak Direct Sound, Direct Input, Direct 3D i inne. 

DirectX ewoluował. DirectX 3, 

DirectX 5 (nie było DirectX 4 od 

razu przeskoczono na 5), DirectX 6, 7, 8, a teraz 9. Każda wersja oferowała 

nowy zestaw funkcji i większe możliwości. Dlaczego DirectX jest taki 

ważny???..... ponieważ umożliwia nam korzystanie z dobrodziejstw coraz 

piękniejszej grafiki w grach. Z reguły co roku pojawiają się nowe karty 

graficzne o coraz większych możliwościach. We współczesnych 

komputerach procesor znajdujący się na karcie graficznej ma moc 

dorównującą możliwościom Pentium 4, czy Athlonowi, czyli procesorowi 

znajdującemu się na płycie głównej naszego komputera.  

Na rynku komputerowym występują dwie wiodące firmy w produkcji kart graficznych NVIDIA ze swoimi 

„Gforce’ami” i firma ATI z „Radeonami”.  Obecnie karty graficzne obsługują DirectX  9.0, już jednak pojawiły się 

nowiutkie karty pod DirectX 10, zgodne z najnowszym „dzieckiem” Billa Gates’a, czyli najnowszym systemem 



operacyjnym Windows VISTA. Premiera nowego systemu nastąpi w styczniu 2007 w USA. W Polsce ujrzymy 

go dopiero na wiosnę 2007 roku. Chcąc więc zagrać w najnowsze gry, których na dzień dzisiejszy jeszcze niema 

musimy poczekać, a tym czasem zbierać pieniążki na nowy sprzęt i nowy system operacyjny… .  

Jako ciekawostkę podam, że najtańsze karty zgodne z DirectX 10, kosztują obecnie ponad 2000 zł. 

Opracowano na podstawie: http://benchmark.pl 

 D.S 

************************************************************ 

Anoreksja 

Anorexia Nervosa, bo tak brzmi jej łacińska nazwa, jest jedna z nowych chorób cywilizacyjnych 

(vide stres, pracoholizm itp.). Jednak spośród innych schorzeń wyróżnia ja szybko postępujące 
wyniszczenie organizmu, które pozostawia często już nieodwracalne zmiany.  

Zaczyna się niewinnie... od marzenia, żeby zostać modelka / modelem albo po prostu bardzo silnej 
potrzeby poprawienia wyglądu. Potem lista objawów rośnie w zastraszającym tempie, oto niektóre 
z nich: 

 Pomimo znacznej utraty wagi (poniżej 85% normy dla wieku i wzrostu) dieta jest kontynuowana  
 Nawet po spadku wagi rosnąca obawa przed przybraniem na wadze  
 Zanik okresu lub bardzo wydłużone okresy między menstruacjami  
 Pierwszy temat do rozmowy z taka osoba to jedzenie, kalorie, zawartość tłuszczu i diety  
 Spożywanie posiłków w samotności (wstyd przed innymi)  
 Gotowanie dla innych tzw. "zdrowych posiłków"  
 Wypadanie włosów  
 Zimne dłonie, nadmierne pocenie się stóp  
 Intensywne ćwiczenia fizyczne mające niejako poprawić figurę  
 Kłamstwa o ilości zjedzonych posiłków  
 Ogólne osłabienie  
 Wyczerpujące okresy "superaktywności"  
 Pojawienie się włosów na ramionach, nogach i innych częściach ciała  
 Nierówny puls (arytmia serca)  
 Sucha, łuszcząca się skóra  
 Krótki oddech  

Na podstawie „ Jak dbać o swoje zdrowie” - Karolina Fronczek i Gosia Kwasek 

 

 

     

Koty  

Rodzina kotów należy do rzędu zwierząt drapieżnych. Najmniejszym jej przedstawicielem jest afrykański kot 

czarnołapy, największym tygrys, osiągający wagę 320 kg. Wszystkie zwierzęta należące do rodziny kotów 

http://benchmark.pl/


posiadają doskonale rozwinięty słuch  i wzrok. Poruszają się majestatycznie, wolno, ostrożnie i świetnie 

wspinają się na drzewa. Jest rzeczą interesującą, że niechętnie wchodzą do wody, mimo iż dobrze pływają.  

Kota udomowili prawdopodobnie Egipcjanie ok. 2000 lat p.n.e. Otaczali oni to zwierzę specjalną czcią, 

balsamowali jego zwłoki i karali śmiercią każdego, kto ośmielił się je zabić lub zranić.   

Kot domowy jest bardzo czystym i miłym stworzeniem, które przywiązuje się zazwyczaj do miejsca, gdzie przez 

dłuższy czas przebywa. Kot jako zwierzę pochodzące z południa, lubi ciepło i dlatego chętnie wygrzewa się na słońcu 

lub przy grzejnikach.  Koty – obok psów – należą do zwierząt najbliższych człowiekowi. Czasem przymilne i zabawne, 

czasem ignorujące nas zupełnie, chodzą własnymi drogami. Jedną z 

cech kociego „sposobu bycia” jest samodzielność, bardzo głęboko 

zakorzeniona, pozostała z okresu, kiedy kot, jako dzikie zwierze 

drapieżne, nie  żyjące w stadzie lecz pojedynczo, był zdany wyłącznie 

na swoje siły. Kot to urodzony samotnik, nie znoszący życia w stadzie 

mający rozwinięte poczucie własności.  

Kot od wieków spełniał w domu dwie funkcje :jako zwierzę łowne, i 

dostarczające przyjemności właścicielowi. Kto raz pokochał kota, 

nigdy już nie przestanie. Kot spełnia w domu rolę przytulanki, która 

swoim mruczeniem działa uspokajająco.   

Wszystkie informacje na temat kota pochodzą z książki: „ Zwierzęta w domu” autorstwa Mirosława Huszcza. 

Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej na temat tego niezwykłego zwierzaka, zapraszamy do biblioteki szkolnej. 

 

 

Śmieszny  sms  

Cześć! Byłeś w zoo ? Widziałeś małpki? 

Nie ? No to patrz : 

@@@@@@@@@@@ 

Fajne? Sama je tresowałam  

          Basiu! 

Jestem przy trzecim drzewie , 

Już zrobiłem. Chcę do domu! 

Ciapek.  

To KOT jest KOT dobry KOT sposób KOT by KOT głuptasek KOT był KOT zajęty KOT przez KOT 

20 KOT sekund KOT 

(teraz przeczytaj bez wyrazu KOT) 

                        Proste pytanka : 

Dlaczego Miś Uszatek śpi na podłodze 

- Bo klapnięte łóżko ma ! 

Co to jest auto sugestia? 

-To jest wmawianie sobie, że ma się auto 

Dlaczego Ala ma kota? 

- Bo sierotka ma rysia 



Co zrobić, gdy gołąb napaskudzi człowiekowi na głowę ? 

- Cieszyć się, że krowy nie latają 

Żarty 

            Niesprawiedliwość: 

- Nie zasłużyłem na jedynkę! 

- Masz rację, mój kochane skarbie, ale regulamin naszej szkoły nie przewiduje oceny niższej niż jedynka. 

            Na geografii 

- Grzesiu, wypisz proszę na tablicy 6 zwierząt żyjących w Afryce.!. 

-         Yyyyyyyy 2 słonie i 4 małpy. 

            Blondi 

Blondynka poznała chłopaka na czacie... Dużo rozmawiali i w końcu koleś pyta: 

- Spotkamy się w realu?!? 

Na to blondynka: 

- Ale u nas nie ma Reala, to może w Biedronce?!?  

Napisała: Gosia Kwasek 

 


