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Tadeusz Baniewicz
Zwierzaki
Paw
Kultura
Recenzja filmu
Lejdis.
Sport
Skateboarding
Rozrywka
Humor z zeszytów
szkolnych
Quizomaniak
Zagadki w formie
quizu
Komiks
Zwycięzca płonącego
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Cześć, witam was w nowym numerze Wiewiór w którym kontynuujemy
wątek tragedii w Katyniu. Prawdziwym smaczkiem tego numeru będzie
zapewne komiks poświęcony powstaniu styczniowemu w formie mangi
autorstwa Agnieszki. Na okładce piękna scena z happy end’u.

Wstępniak
Z przyjemnością oddajemy drugi w tym roku szkolnym numer gazetki. W tym wydaniu
kontynuujemy wątek sprawy Katyńskiej. Zerknijcie koniecznie na znakomicie przygotowany
komiks autorstwa Agnieszki Pietrzykowskiej. Kreska, dynamika i ruch zasługują tu na wielkie
uznanie. Mam nadzieje, że nie jest to ostatnia tak wspaniała produkcja w naszej gazetce. Nasz
szkolny omnibus Krystian Jabłoński przygotował dla was kilka podchwytliwych pytań. Na
szczęście podał odpowiedzi :)
Chciałbym przypomnieć również, że trwa rozbudowa strony WWW szkoły : www.wiewiory.edu.pl.
Na bieżąco dodawane są zdjęcia z wycieczek i uroczystości szkolnych. Zachęcam wszystkich do
nadsyłania zdjęć z życia szkoły oraz poszczególnych klas w celu umieszczenia na stronie WWW.
Na stronie szkoły w sekcji „Informacje/gazetka” znajdziecie także archiwalne numery naszej
gazetki.
Bardzo dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do uświetnienia gazetki w tym roku szkolnym.
Mam nadzieje, że nauczyciele spojrzą na te osoby łaskawym okiem podczas wystawiania ocen.
Życzę udanego końcowo rocznego finiszu, dalszego zapału do pracy, kolejnych udanych
artykułów do naszej gazetki w przyszłym roku oraz perfekcyjnych wakacji.
Życzę miłej lektury.
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Historia
Sprawa lasku w Katyniu część druga
Od momentu zakończenia drugiej wojny
światowej i przejęcia władzy w Polsce przez
komunistów zaczyna się następny etap sprawy lasu
katyńskiego.
Władze
PRL-u
postanowiły
w sprawie Katynia milczeć, a nieliczne informacje,
jakie pojawiały się w tym czasie miały za zadanie
utwierdzenie Polaków w przekonaniu, iż winni zbrodni
są Niemcy.
Po wojnie najdobitniejszym przykładem
kłamstwa była książka Bolesława Wójcickiego
„Prawda o Katyniu” wydana w 1952 roku. Książka
jako jedyny dokument wydana została przy aprobacie
rządu PRL. Autor kończy pracę stwierdzeniem,
że masakry katyńskiej winne są niemieckie jednostki
wojskowe. Wszystkie źródła obwiniające Związek
Radziecki zostały pominięte. W publikacji
zamieszczone zostały fotografie, ale nie ma wśród
nich ani jednego zdjęcia ofiar lub rzeczy znalezionych
w Katyniu. Ukazują one natomiast represje
hitlerowskie lub rzekome zbrodnie amerykańskie
w Korei.
O zakłamaniu książki świadczy jeszcze
jeden element. Autor nie uzyskał pozwolenia od
Związku Radzieckiego na zbadanie archiwów NKWD,
a jedynym dokumentem, na którym opiera się książka
jest sprawozdanie sowieckie doktora Burdenki, tegoż
samego, który w 1946 roku podważył podpisany
przez siebie dokument.

Fragment z ksiązki „Prawda o Katyniu”

W związku z publikacją nasuwa się jeszcze jedno
pytanie: czy politycy będący w tych latach u steru
władzy dopuszczając do publikacji książkę
Wójcickiego znali prawdę o Katyniu?, czy przyjęli do
wiadomości wersję głoszoną przez władze sowieckie?
może mieli własne zdanie na ten temat?. Wydaje się,
iż polscy komuniści, w szczególności komunistyczni
przywódcy zbyt dobrze znali działalność sowieckiej
służby bezpieczeństwa w czasach stalinowskich, aby
uwierzyć sprawozdaniu sowieckiemu. Ze względów
politycznych sprawę woleli przemilczeć. Wersja
przyjęta nieoficjalnie w kręgach polskiej partyjnej
nomenklatury brzmiała następująco:
„Oficerowie w Kozielsku z jakiegoś powodu podnieśli bunt.
W odwecie NKWD dokonało ich egzekucji. Losu 10.000 zaginionych
z Ostaszkowai Starobielska polscy komuniści nie potrafią
wytłumaczyć”.

Po wojnie władze PRL nie tylko zajmowały
się szerzeniem oficjalnej kłamliwej propagandy
o Katyniu, ale także represjonowały wszystkich,
którzy odważyli się mieć inne zdanie. Członkowie
rodzin katańskich uważani za element wrogi dla
państwa, często byli szykanowani natomiast
świadkowie woleli opuścić kraj, gdyż władze naciskały
na nich, aby wyparli się tego co widzieli. Za przykład
może służyć ucieczka Ferdynanda Goetla, polskiego
pisarza, który widział mogiły katyńskie podczas
niemieckich ekshumacji. W czerwcu 1945 r. władze
Polskie zażądały od niego oświadczenia, że
w Katyniu był przetrzymywany siłą i cały czas myślał,
że zbrodni dokonali Niemcy. Ferdynand Goetel nie
chcąc kłamać, a bojąc się o swoje życie wybrał
ucieczkę z kraju. Podobne rozwiązanie wybrali inni
uczestniczący w badaniach lekarskich z komisji PCK.
W roku 1945 rząd polski zlecił
prokuratorowi krakowskiemu Romanowi Martiniemu
zbadanie materiałów dotyczących sprawy katyńskiej.
Miało
to
posłużyć
do
zainscenizowania
w Polsce „procesu katyńskiego”, który miałby
udowodnić, że winni masakry są Niemcy. Martini
zabrał się skrupulatnie do pracy. Zbierał
dokumentację, przesłuchiwał świadków zdarzenia.
Z zebranych przez niego materiałów wyraźnie
wynikało, iż zbrodni katyńskiej nie da się przypisać
Niemcom, a winę ewidentnie ponosi radzieckie
NKWD. Swoje wnioski Martini przekazał władzom
zwierzchnim w Warszawie. Po powrocie do Krakowa
Martini został zamordowany w swoim mieszkaniu.

Czy było to tylko morderstwo rabunkowe, czy może
morderstwo polityczne?. Zbieżność faktów pozwala
przypuszczać, że wnioski Romana Martiniego
w sprawie katyńskiej stały się dla władz PRL-u bardzo
niebezpieczne. Sprawa ta ma znaczenie moralne,
gdyż cześć ludzi z otoczenia Martiniego musiała
wiedzieć o jego pracach. Jego śmierć przyczyniła się
zapewne do tego, że ludzie ci z obawy o własne życie
woleli milczeć.
Kolejny etap represji w Polsce
spowodowany był pracą amerykańskiej Komisji
Kongresu zajmującej się sprawą Katynia. 22 grudnia
1952 roku komisja ogłosiła wniosek ostateczny,
uznający bezsporną winę władz ZSRR. Działalności
komisji towarzyszą oświadczenia rządu radzieckiego
i komunistycznego rządu polskiego odnośnie odmowy
udziału w przesłuchaniach.
Niektórzy świadkowie pomimo represji ze strony
władz chcieli złożyć zeznania w tej sprawie, ale
prokuraturze udało się ich zastraszyć. Złożyli oni
oświadczenia, że przekonani są o winie niemieckiej.
Okres destalinizacji, który rozpoczęła
śmierć Józefa Stalina w 1953 roku, a któremu „biegu”
nadał Nikita Chruszczow wygłaszając swój słynny
referat na XX zjeździe KPZR w 1956 roku także nie
przyczynił się do ujawnienia prawdy o katyńskiej
zbrodni. Referat potępiał system stalinowski, zbrodnie
popełnione w tym okresie przez radzieckie służby
bezpieczeństwa, ale ani słowem nie wspominał o
sprawie Katynia. W czasie XXII zjazdu KPZR w 1961
roku Nikita Chruszczow pogłębił swoją krytykę
stalinizmu i ujawnił dalsze zbrodnie z lat 1936-1953.
Krążyły nieoficjalne pogłoski jakoby Chruszczow
zwrócił się do I sekretarza KC PZPR Władysława
Gomułki z propozycją ujawnienia zbrodni katyńskiej,
pod warunkiem zrzucenia odpowiedzialności na
Stalina, Berię i Merkułowa, jednak Gomułka odmówił.
Jeżeli propozycja Chruszczowa była faktem to czy
Gomułka nie zmarnował jednej z szans ujawnienia
prawdy? Rzeczą charakterystyczną jest, że po
wystąpieniach Nikity Chruszczowa i jego upadku
w 1964 roku słowo„Katyń” zaczęło praktycznie znikać
z języka publicznego na kilkadziesiąt lat.
Pełny obraz jak bardzo politykom PRL-u
zależało na sfałszowaniu prawdy o Katyniu oddaje
dokument Głównego Urzędu Kontroli Prasy Publikacji
i Widowisk w Warszawie, w którym w dziale IXKultura, punkcie III- filmy zagraniczne i podpunkcie 21
czytamy:
„Przy ocenie materiałów na temat polskich oficerów w Katyniu należy
kierować się następującymi kryteriami:
1)
Nie wolno dopuszczać jakichkolwiek prób obarczenia Związku
Radzieckiego odpowiedzialnością za śmierć polskich oficerów w lasach
katyńskich.
2)
W opracowaniach naukowych, pamiętnikarskich,[...]można
zwalniać sformułowania w rodzaju „rozstrzelany przez hitlerowców w
Katyniu[...]. Gdy w przypadku użycia sformułowań „zginął w Katyniu

podawana jest data śmierci, dopuszczalne jest jej określenie wyłącznie po
lipcu 1941”.

Punkt pierwszy dokładnie obrazuje jak przez wiele lat
Katyń był przedstawiany Polakom.
Z punktu widzenia władzy, wszystkie
nieoficjalne publikacje wychodzące w owym czasie na
Zachodzie i w Polsce, które nawiązywały do sprawy
mordu w Katyniu były uważane za „godzące w sojusz
PRL z ZSRR”. Najbardziej widoczne stało się to po
Sierpniu 1980 roku, kiedy to w Polsce rozpoczęło się
ściganie pozacenzuralnych publikacji z zakresu
historii najnowszej. Od tego momentu w Polsce
przestano praktycznie pisać i oficjalnie mówić
o zamordowanych w Katyniu jeńcach.
Głośnym echem odbiła się również sprawa
profanacji pomnika ufundowanego przez zawiązany w
1981 roku komitet obywatelski. Kiedy 31 lipca 1981
roku na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach
w Warszawie stanął pomnik upamiętniający
pomordowanych oficerów z obozów Kozielsk,
Starobielsk, Ostaszków w nocy z 31 lipca na
1 sierpnia na cmentarz wjechały różne pojazdy.
Rankiem znaleziono tylko puste miejsce po
8-tonowym pomniku.
W Polsce rządzonej przez komunistów za
głoszenie niewygodnej prawdy historycznej szło się
do wiezienia. Sprawa Katynia niewątpliwie taką była
i dlatego przez wiele lat świadkowie milczeli; bali się
oficjalnie mówić i myśleć o tym co widzieli.
Pamiętać należy, iż w okresie Polskiej
Rzeczpospolitej Ludowej nie tylko sprawa Katynia
była tematem tabu. Zbrodnie popełnione przez ZSRR
przedstawiane były społeczeństwu polskiemu
w sposób jawnie fałszywy, a za przykład może służyć
chociażby data ataku Związku Radzieckiego na
Polskę.
Negatywne mówienie i
myślenie
o 17 września 1939 roku było karane represjami.
W kontekście perypetii sprawy katyńskiej
sytuację zaistniałą w Polsce można porównać do
cytatu z powieści Georga Orwella zgodnie z którym:
„…Myślozbrodnia nie pociąga za sobą kary śmierci: Myślozbrodnia
JEST śmiercią”.

Sprawa mordu w lesie katyńskim do dnia
dzisiejszego budzi powszechne zainteresowanie
społeczeństwa. Ingerencja władz PRL, doprowadziła
do tego, że na temat Katynia przez wiele lat nie
mówiło się publicznie, a cenzura, jeżeli dopuszczała
teksty o wydarzeniach, które tam zaszły wypaczała
prawdziwy obraz zbrodni. Pamiętać należy, że
zbrodnia katyńska to nie tylko oficerowie
z Kozielska zamordowani w lesie katańskim.
W podobnych okolicznościach zginęli jeńcy z obozów
Ostaszków i Starobielsk, a ciała ich znaleziono
dopiero w 1991 roku w miejscowościach Charków
i Miednoje; w ich sprawie również milczano przez
wiele lat.

Pewnym sukcesem naukowców badających
sprawę katyńską jest skorygowanie liczby ofiar
mordu. Jeszcze w 1989 roku twierdzono, że ogólna
liczba zamordowanych jeńców z trzech radzieckich
obozów (Kozielsk, Starobielsk, Ostaszków) wynosi
ok. 15.000 osób. W świetle dzisiejszych badań liczba
ofiar wzrosła i wynosi 21 857 osób.

Kalendarium

Notatka szefa NKWD Ł. Berii do Józefa Stalina z marca 1940 r.

Jednakże do czasu wyjaśnienia wszystkich
sprzeczności dotyczących sprawy katyńskiej,
przysłowiowa kropka nad „i” nie może być
postawiona. Sprawa badań nad zbrodnią pozostaje
nadal tematem otwartym. A jak wynika z ostatnich
doniesień prasowych, wszystko wskazuje na to, że
w nieodtajnionych do dziś archiwach NKWD
„pogrzebana” została prawda, o być może jeszcze
niejednej masowej zbrodni dokonanej na Polakach.
Jacek Kaczmarski
„KATYŃ”

Ciśnie się do światła niby warstwy skóry
Tłok patrzących twarzy spod ruszonej darni.
Spoglądają jedna zza drugiej — do góry —
Ale nie ma ruin. To nie gród wymarły.
Raz odkryte — krzyczą zatęchłymi usty,
Lecą sobie przez ręce wypróchniałe w środku
W rów, co nigdy więcej nie będzie już pusty —
Ale nie ma krzyży. To nie groby przodków.
Sprzączki i guziki z orzełkiem ze rdzy,
Po miskach czerepów — robaków gonitwy,
Zgniłe zdjęcia, pieczątki, mapy miast i wsi —
Ale nie ma broni. To nie pole bitwy.
Może wszyscy byli na to samo chorzy?
Te same nad karkiem okrągłe urazy
Przez które do ziemi dar odpłynął boży —
Ale nie ma znaków, że to grób zarazy.
Jeszcze rosną drzewa, które to widziały,
Jeszcze ziemia pamięta kształt buta, smak krwi.
Niebo zna język, w którym komendy padały,
Zanim padły wystrzały, którymi wciąż brzmi.
Ale to świadkowie żywi — więc stronniczy.
Zresztą, by ich słuchać — trzeba wejść do zony.
Na milczenie tych świadków może pan ich liczyć —
Pan powietrza i ziemi i drzew uwięzionych.
Oto świat bez śmierci. Świat śmierci bez mordu,
Świat mordu bez rozkazu, rozkazu bez głosu.
Świat głosu bez ciała i ciała bez Boga,
Świat Boga bez imienia, imienia — bez losu.
Jest tylko jedna taka świata strona,
Gdzie coś, co nie istnieje — wciąż o pomstę woła.
Gdzie już śmiechem nawet mogiła nie czczona,
Dół nieominięty — dla orła sokoła…
O pewnym brzasku w katyńskim lasku
Strzelali do nas Sowieci…
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ZWIERZAKI
PAW
Paw indyjski (Pavo cristatus) - duży ptak grzebiący
z rodziny kurowatych, zamieszkujący pierwotnie
Indie, Pakistan i Cejlon. W wielu miejscach na
świecie zdziczałe ptaki utworzyły samoutrzymujące
się populacje. Jako ptak hodowlany często
spotykany w kolekcjach na całym świecie.

hodowli powstało wiele odmian, z których najstarsze
i najpopularniejsze są:
•
•

•

Cechy gatunku
Samiec bardzo barwny. Głowa i szyja oraz pierś i
brzuch błękitne, z metalicznym połyskiem, na głowie
czub z piór tworzący koronę, grzbiet zielony z
metalicznym połyskiem, skrzydła brązowe z
czarnymi prążkami. Właściwy ogon stosunkowo
krótki, biało-brązowy. To co nazywa się "pawim
ogonem" to w rzeczywistości tren utworzony przez
wydłużone pióra pokryw nadogonowych. Na
końcówce brązowozielonych piór znajdują się
"pawie oka", na które składają się koncentryczne
kręgi: czarny, niebieski, płowy i żółty. Samice mają
wierzch ciała brązowawy, spód jasny. Nie posiadają
również trenu, mają natomiast koronę na głowie.
Tren samca osiąga ostateczną długość między 3 a
6 rokiem życia. Pawie tworzą haremy, w których na
jednego samca przypada 2 do 5 samic.
Odmiany hodowlane
Jeden z najwcześniej udomowionych ptaków
ozdobnych, znany już w starożytnym Egipcie.
W Polsce był i jest chlubą pałaców i dworów, a pióra
są ozdobą ludowych czapek krakowskich. W

Odmiana biała - forma albinotyczna, białe
zarówno koguty jak i kury.
Odmiana czarnoskrzydła - samiec ma czarne
pokrywy skrzydłowe, a samice są ubarwione
podobnie jak formy dzikie, lecz są od nich
mniejsze.
Odmiana plamkowana - ubarwione jak forma
dzika, lecz w różnym stopniu pokryte białymi
cętkami.

Wymiary średnie
dł. ciała samicy ok. 80
dł. ciała samca ok. 220
rozpiętość skrzydeł ok. 140
waga ok. 2500 - 6000 g

-

90
225
160

cm
cm
cm

Biotop
Lasy strefy tropikalnej oraz nadrzeczne zarośla.
Gniazdo
Na wolności w gęstych zaroślach..
Jaja
W niewoli wyprowadza do 3 lęgów w roku. W
zniesieniu 3 do 5 jaj, w niewoli 6 do 8.
Wysiadywanie
Jaja wysiadywane są przez okres 28 dni przez
samicę.

Pożywienie
Wszystkożerny, zjada zarówno nasiona jak i
zwierzęta, zarówno bezkręgowce jak i drobne
kręgowce, w tym jadowite węże.
Ochrona
W Indiach traktowany z sympatią, jako tępiciel węży
i skorpionów, oraz ze względu na czujność - na
widok drapieżnika (np. tygrysa) wszczyna głośny
alarm.
Pawie w kulturze
Przez starożytnych Greków i Hindusów pawie były
uważane za ptaki boskie. W Grecji były one
poświęcone boginii Herze.

Ciekawostki - Paw to także gwiazdozbiór
Paw (łac. Pavo, dop. Pavonis, Pav) – wyraźna,
choć w większości składająca się ze słabych
gwiazd,
konstelacja
nieba
południowego.
Niewidoczna w szerokości geograficznej Polski.
Najjaśniejszą gwiazdą Pawia jest Peacock, co w
języku angielskim oznacza właśnie pawia.

Oraz program komputerowy
Physics Analysis Workstation (w skrócie PAW) –
interaktywne narzędzie do analizy danych.
Wyposażone we własny język skryptowy, umożliwia
przede wszystkim graficzną prezentację i analizę
wyników. PAW znajduje szerokie zastosowanie w
fizyce wysokich energii. Program został stworzony
w CERN-ie, w 1986 roku. Opracowano go z myślą o
przetwarzaniu dużych ilości informacji. PAW jest
zbudowany w oparciu o bibliotekę CERNLIB, którą
stanowi pokaźna kolekcja procedur napisanych w
Fortranie.
PAW od kilkudziesięciu lat jest podstawowym
narzędziem fizyków jądrowych i cząsteczkowych.
Jednak w ostatnich latach jego popularność spadła
na rzecz prostszych w obsłudze programów.

PAW – przykładowy wykres stworzony za pomocą
tego narzędzia
Jest jeszcze jedno, potoczne znaczenie słowa
paw … ale o tym to może innym razem :).
opracował Sebasitan Szczepański
źródło: http://pl.wikipedia.org

KULTUR A
Recenzja filmu ,,Lejdis’’
Tytułowymi ,,Lejdis’’ są cztery
przyjaciółki ,,od serca’’. Każda z nich ma
swoje problemy, swoje radości i swoje
marzenia. Każda z nich wie, że w trudnych
momentach może liczyć na trzy pozostałe.
Na początek-Gośka ( w tej roli Izabela
Kuna). Prawniczka. Żona eurodeputowanego
Artura (Piotr Adamczyk). Desperacko pragnie
zajść w ciążę. Dni płodnych pilnuje jak oka w
głowie, a kiedy wreszcie nadchodzą- jedzie do
swojego męża, do Brukseli, tylko po to, żeby
uprawiać z nim seks. Co jej mąż najczęściej
słyszy od niej przez telefon? ,,Artur! Czekamy
na ciebie! Ja i moja owulacja!”.
Łucja (Edyta Olszówka) to samotna
matka kilkuletniego Szymona (Stanisław
Konecki), nauczycielka biologii. Żyje w
nieformalnym
związku
z
Markiem
Dywanikiem (Robert Więckiewicz), który
teoretycznie jest jej wierny (a przynajmniej tak
ją zapewnia), ale praktycznie umawia się
coraz to z innymi dziewczynami (za jej
plecami). Do Łucji wzdycha jej były uczeń,
Klaudiusz Jedynak (Mateusz Janicki), sąsiad
jej psiapsiółki, Korby.
Korbagrana
przez
Annę
Dereszowską.
Zadeklarowana
singielka,
korektorka w damskim czasopiśmie ,,Biba’’.
Kocha swoje przyjaciółki, nienawidzi: 1)
facetów (zwłaszcza natrętnych wielbicieli)
2)swojej
szefowej,
Mileny
(Dominika
Kluźniak) 3) beznadziejnie zakochanego w
niej fotografika, Erwina Tuszyńskiego
(Wojciech Mecwaldowski).
Monia, czyli Magdalena Różczka,
tworzy szczęśliwy związek małżeński z
ekscentrycznym
milionerem,
Tomkiem
(granym przez Rafała Królikowskiego). Dzieci
nie planują. Monia rozpacza z powodu zbyt
małego biustu i planuje go sobie powiększyć.
A na dodatek Monię, którą wychowywał jej
ojciec (Krzysztof Globisz) odwiedza matka
(Danuta Stenka).
Jednak nieoczekiwana
wizyta mamuśki to dopiero początek
kłopotów…..
Akcja filmu rozpoczyna się w
Sylwestra, obchodzonego-starym zwyczajem

bohaterek-w samym środku lata. Tegoroczna
zabawa Sylwestrowa okazuje się być pasmem
nieszczęść. Najpierw Korba i Monia
przyłapują Marka Dywanika, ukochanego
Łucji, na obciskiwaniu się z inną. Potem Korba
ląduje w łóżku ze swoim zaciekłym wrogiem,
Erwinem Tuszyńskim.
Mówi się,że jaka Wigilia, taki cały
następny rok. W tym przypadku to zdanie
powinno brzmieć: jaki Sylwester, taki cały
następny rok…..

Kilka dni po Sylwestrze…..
Korba, Monia i Gośka zaczynają się
orientować, że Marek Dywanik nie jest wierny
Łucji. Wpadają na trop wszystkich jego
pozostałych kochanek. Postanawiają o niczym
na razie nie mówić rzekomej ,,tej jedynej’’
Dywanika. Ich śledztwo daje bardzo
nieoczekiwane rezultaty….
Gośka dowiaduje się, że jej mąż jest
gejem. Jest wściekła na Artura za to, że
wcześniej jej nie poinformował i-w ramach
zemsty na mężu- nawiązuje znajomość z
węgierskim eurodeputowanym, Istvanem
(Tomasz Kot). Wkrótce znajomość ta
przeradza się w głębsze uczucie. Poza tym
okazuje się, że bezpłodność Gośki jest
wynikiem jej choroby.
Okazuje się, że Korba ma brata.
Dziewczyna
sama
jest
niesamowicie
zaskoczona, kiedy pojawia się u niej jej
niewidziany dawno ojciec (Jan Englert), który
opuścił ją zaraz po śmierci jej matki, i mówi
jej, że jest bardzo ciężko chory. Wyznaje też,
że ma syna z drugiego związku (tego syna gra
Antoni Królikowski). Prosi, by Korba poznała
swojego brata.
Monia-zdecydowana
na
operację
powiększenia biustu- dowiaduje się, że nie

może jej zrobić, bo….. jest w ciąży.
Zdesperowana dziewczyna zastanawia się na
dokonaniem aborcji, ale jej przyjaciółkom
udaje się odwieść ją od tego pomysłu. Moni
ciężko jest również pogodzić się z faktem, że
jej matka wróciła i że ojciec postanowił
wybaczyć niewiernej żonie.

poważne, otaczające ich problemy i potrafią
śmiać się zarówno z siebie, jak i z tych
problemów, obojętnie- bardziej czy mniej
poważnych.

Łucja, kiedy dowiaduje się od dziewczyn o
zdradzie Marka Dywanika, który-nawiasem
mówiąc-po odkryciu przez przyjaciółki Łucji
zdrady, oświadczył się jej, by nie dopuścić do
skandalu, zostaje wyswatana przez Szymona z
sąsiadem z bloku, lekarzem, Wojtkiem
(Tomasz Karolak). Podobnie jak w przypadku
Gosi i Istvana, ta znajomość przeradza się w
głębsze uczucie.

Po obejrzeniu ,,Lejdis’’ wiele dziewczyn
mogło dojść do wniosku, że nigdy nie wyjdzie
za mąż. No, cóż, akurat ta produkcja nie
przedstawia panów w najkorzystniejszym
świetle. Pokazuje za to bardzo ważną myśl:
,,Mężczyźni są z Marsa, a kobiety z Wenus”!
Myślę, że wyżej przedstawione
argumenty ostatecznie przekonały nawet
najbardziej oporne osoby do wybrania się do
kina w celu obejrzenia tak niepowtarzalnej
opowieści jak ,,Lejdis’’. A więc……
zapraszam do kin!

A jaka jest moja opinia o filmie???
Film
jest
przepiękny.
Bardzo
śmieszny, bohaterowie jak z rękawa sypią
naprawdę bardzo dobrymi dowcipami.
Ponadto w krzywym zwierciadle
pokazuje bardzo poważne tematy- niechcianą
ciążę, aborcję, bardziej i mniej bolesne
tajemnice
rodzinne,
bezpłodność,
homoseksualizm….. Oj, za dużo, by
wymieniać.
W
każdym
bądź
raziebohaterowie ,,krzywym okiem’’ patrzą na

Sławni Podkowianie
Tadeusz Baniewicz
Współtwórca Elektrycznej Kolei Dojazdowej i zasłużony społecznik.
Urodził się w 1879 r. w Lublinie, po ukończeniu
Politechniki Warszawskiej kontynuował studia
techniczne w Brukseli, Zurichu, Hamburgu i
Frankfurcie nad Menem. Pracował w Biurze
Tramwajów Elektrycznych w Warszawie, potem był
dyrektorem Kolei Żelaznych w rosyjskiej filii firmy
Simens-Schuckert. W odrodzonej Polsce opracował
projekt tramwajów elektrycznych w Zagłębiu
Dąbrowskim i warszawskiej kolei dojazdowej. Po
zakończeniu tej inwestycji został dyrektorem
Elektrycznych Kolei Dojazdowych i był nim do
upaństwowienia tj. do 1947 r., potem był członkiem
Rady Komunikacyjnej Ministerstwa Komunikacji. Był

jednym z założycieli Stowarzyszenia Elektryków
Polskich, członkiem Towarzystwa Zachęty Sztuk
Pięknych i Towarzystwa Przyjaciół Warszawy. W
Podkowie Leśnej zamieszkał w 1930 r. w willi
"Krychów", był współorganizatorem Towarzystwa
Miłośników Miasta-Ogrodu Podkowa Leśna, stał na
czele powołanego Komitetu Budowy Kościoła, był
członkiem Rady Gromadzkiej. Od 1958 r. był
przewodniczącym Komitetu Budowy Szkoły. Zmarł
w 1974 r.

opracował Sebastian Szczepański

S P OR T
Skateboarding
Skateboarding – sport, w którym
wykonuje się różne tricki na deskorolce. Osobę
uprawiającą ten sport nazywamy skaterem (lub
skateboarderem; w języku angielskim skater
oznacza także osobę jeżdżącą na rolkach,
wrotkach bądź łyżwach).
Skateboarding (podobnie jak jazda na
rolkach i wrotkach) tworzy również pewien
rodzaj subkultury, ponieważ jest on przez
wielu młodych ludzi sposobem na życie.
Jednak częściej niż na przykład łyżwy jest to
również środek transportu. Wiele osób traktuje
skateboarding jako jeden ze sportów
ekstremalnych – lub jako formę sztuki. W
Polsce jest to dyscyplina stosunkowo mniej
popularna niż na świecie. 21 czerwca
obchodzony jest Międzynarodowy Dzień
Deskorolki.

Skater wykonujący trik frontside lipslide.

Skaterzy uważani są powszechnie za
kontrkulturę, obejmującą modę, styl życia i
muzykę oraz skatecore. Pierwotnie wizerunek
skatera
był
buntowniczy
i
nonkon-

formistyczny, taki wizerunek propagował m.in.
założony w 1981 magazyn "Thrasher".
Zdecydowanie łagodniejszy image skaterów
prezentowany
był
w
konkurencyjnym
magazynie
"TRANSWORLD
SKATEboarding" (założonym w 1983).
Kultura skate prezentowana była m.in w
rozlicznych
wideoklipach
muzycznych
(NOFX, Unsane, Sonic Youth) i filmach
(Dishdogz, Ultimate X).

Dotknięcie przodem deskorolki (nose) rurki
(rail).
opracował Sebasitan Szczepański

źródło: http://pl.wikipedia.org

Quizomaniak
Quizomaniak
W tym dziale możecie sprawdzić swoją wiedze.
Quizy są podzielony na dwa poziomy trudności.
Poziom1 - 7 pytań
1.Który z niemieckich generałów podczas Drugiej
Wojny Światowej miał przydomek "Pustynny Lis"?
2.Jak się nazywa samica łosia?
3.Jak się nazywa stolica Peru?
-Bogota
-Quito
-Lima
4.W jakim kraju znajduje się siedziba FIFA?
5.Która z tych ryb ma paski?
-Śledź
-Makrela
-Pstrąg
6.Kiedy po raz pierwszy użyto prochu na polu
bitwy w Europie?
-W 1346 roku
-W 1446 roku
-W 1546 roku
7. W jakim kraju powstało kendo?
-W Chinach
-WJaponii
Poziom 2 - 3 pytania
1.W którym roku wynaleziono płytę kompaktową?
-W 1959 roku
-W 1979 roku
-W 1999 roku
2.Ile żołądków ma krowa?
-cztery
-trzy
-dwa
-jeden
3.W jakiej lidze gra drużyna Schalke 04?

Odpowiedzi do quizomaniaka
Poziom1
1. Generał Rommel
2.Klempa
3.Lima
4.W Szwajcarii
5.Makrela
6.W 1346 roku
7.W Japonii
Poziom 2
1.W 1979 roku
2.cztery
3.W niemieckiej bundeslidze
Opracował Krystian Jabłoński

H u m or
Dziś w dziale humor z zeszytów szkolnych wpadki
z matematyki chemii oraz biologii:
Matematyka
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•

Całka całki to jak córka córki, czyli
wnuczka.
Jeśli podzielimy graniastosłup wzdłuż
przekątnej podstawy, to otrzymamy dwie
trumny.
Koło to jest linia, bez kątów, zamknięta, by
nie było wiadomo gdzie jest początek.
Linijka 20 centymetrowa ma ponad 20
centymetrów.
Linijka, kątomierz i cyrkiel to narządy
matematyczne.
Pierwszy człowiek na ziemi nie czuł się
samotny, bo nie umiał liczyć.
Prostokąt różni się od kwadratu tym, że raz
jest wyższy a raz szerszy.
Suma to nie wynik dodawania, tylko msza
rano w niedzielę.
Trójkąt Pitagorasa, to trójkąt kwadratowy.
Trójkąt równoramienny ma równe ramiona,
jednak jeden z boków jest krótszy.
W życiu Pitagorasa liczyło się tylko liczydło
oraz kalkulator, którego wtedy jeszcze nie
znano.

•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biologia
•
•

Chemia
•
•
•
•
•

•

Chemik pracuje dlatego w białym fartuchu,
aby nie wyżreć dziury w ubraniu.
Dobrze rozwijający się przemysł
chemiczny przerabia węgiel na sól.
Kwas solny żre wszystko, co napotka na
drodze i na szosie.
Najmniejsza częścią chemii jest
pierwiosnek.
Niektóre gazy są tak śmierdzące jak
spaliny wydzielane przez człowieka.

Obywatel po użyciu probierza trzeźwości
zmienił kolor. To znak, że alkohol był
używany.
Powietrze składa się z tlenu, wodoru i
azotoksu.
Siarka ma właściwości samobójcze.
Siarka występuje na zapałkach.
SiO2 jest to wino, na które mój tato mówi
"pryta" lub "siara".
Ten płyn to także w pewnym sensie ciecz.
Tłuszcze rozpuszczają się w rondlu.
W połączeniu wodoru i tlenu stosunkiem
dwukrotnym otrzymujemy wodę.
W próbówce można robić nie tylko
doświadczenia, ale i dzieci.
Węglowodan jest to węgiel zamoczony w
wodzie.
Woda słona zawiera w sobie sól a słodka
cukier.

•
•
•
•

Bakterie, które rozmnażają się przez
kichanie, prowadzą tryb życia
koczowniczy.
Białe motyle, których dzieci żrą
kapustę, nazywają się kapuśniaki.
Błony komórkowe spełniają bardzo
ważną funkcję w życiu komórki:
wiedzą kogo wpuścić, a kogo
wypuścić, czyli funkcje celnika.
Choroby przenoszą się z rośliny na
roślinę a niekiedy nawet z roku na
rok.
Choroby weneryczne są
rozpowszechniane przez prasę, radio i
telewizję.
Człowiek ma wzrok skierowany do
przodu, a nie umieszczony po bokach
jak żaba.
Kameleon ma oczy, które mogą kręcić
głową dookoła.

