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Drodzy Czytelnicy! 

Nasza redakcja zyskała nowych redaktorów,  

a wraz z nimi nowe inspiracje. 

Inicjujemy w obecnym numerze cykl poświęcony  

znanym i uznanym nagrodom przyznawanym laureatom w róż-

nych pożytecznych dziedzinach działalności człowieka. 

Zachęcamy wszystkich chętnych do współpracy z nami! 

Redakcja 

 

W numerze: 

O Pani Wisławie zwanej 

Wisełką 

 

  

Marzenia o kosmosie  

w „Kąciku dla chłopców” 

 O Nagrodzie 

Templetona 

 

Krótkie opowiadanie  

„Przygoda z 
MINECRAFTEM 

 C.d. cyklu poświęconego 

różnym rodzajom  

muzyki młodzieżowej 



Ale to już było… 

Korona Ziemi oczami Bogusława Ogrodnika 
 

Dnia 12 stycznia 2012  roku  w Młodzieżowym Ośrodku Wychowawczym w 

Sobótce odbyło się spotkanie ze znanym podróżnikiem i himalaistą, p. 

Bogusławem Ogrodnikiem. Hasłem przewodnim była ,,Korona Ziemi - najwyższe 

szczyty świata”. Poza wychowankami ośrodka udział w spotkaniu wzięli także 

zaproszeni goście ze szkół środowiskowych. 

Pan Ogrodnik za pomocą fotodokumentacji przybliżył uczestnikom niezwykłą 

atmosferę towarzyszącą ekstremalnym sytuacjom zdobywania niedostępnych gór. 

Opowiadał o trudnościach przygotowawczych swych wypraw wysokogórskich, 

które wymagały  nieraz zgromadzenia dużej kwoty sięgającej czasem miliona 

złotych. W tym zakresie okazała się niezbędna współpraca ze sponsorami 

zainteresowanymi tak niecodzienną  reklamą. Największe wrażenie wywarł na 

biorących udział w spotkaniu kombinezon himalaisty zademonstrowany na 

manekinie. Podczas pokazu padło ze strony  publiczności wiele pytań, na które pan 

Bogusław udzielał wyczerpujące, a czasem zaskakujące odpowiedzi. Na 

zakończenie podróżnik przeprowadził błyskawiczny konkurs i nagrodził 

najuważniejszych słuchaczy oraz wręczył wszystkim pamiątkowe karty 

przedstawiające fotografie z najwyższych szczytów opatrzone autografem 

himalaisty.  

Wiktoria Kondracka 

Zespół redakcyjny numeru: 

Angelika Bućko (VIa), Weronika Chmielewska (IVa), 

Paweł Górzyński (VIb), Wiktoria Kondracka (IVb),  

Kamila Kuczak (Va), Bartek Mirtyński (IVa),  

Kamil Nicoś (IVa), Klaudiusz Romański (IVa), 

 

Opiekunki: Justyna Drygalska, Ewa Dąbrowska 



Okiem młodego odkrywcy 

Pani Wisława zwana Wisełką 

Zmarła Wisława Szymborska – Wielka 

Dama polskiej poezji. Uczniom  najbar-

dziej znana jest jako autorka wiersza „Kot 

w pustym mieszkaniu”, umieszczonego w 

podręczniku do klasy szóstej. To jeden z 

wielu, wielu utworów poetki.  

Już jako dziecko pisała 

okolicznościowe wierszyki, do czego 

gorąco zachęcał ją ojciec, Wincenty 

Szymborski. Jeśli były udane, dostawała 

za każdy 20 groszy. Mała Wisia miała 

udane dzieciństwo. Ojciec emeryt miał wiele czasu dla córek, Wisławy i Nawoi . 

Poetka była z nim bardzo związana, uwielbiała wspólne spacery i długie rozmowy. 

Spokojne życie przerwał wybuch wojny. W wieku osiemnastu  lat zdała maturę 

na tajnych kompletach, by po wojnie rozpocząć studia polonistyczne na 

Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie . Po jakimś czasie przeniosła się na 

socjologię. 

Cały czas pisała. Zasłynęła jako autorka tomów: „Wołanie do Yeti”, „Ludzie na 

moście”, „Chwila”, „Tutaj”. Była tłumaczona na wiele języków, szanowana 

i ceniona także za granicą. W 1996 roku uhonorowano ją Literacką Nagrodą Nobla. 

Wszyscy, którzy znali Szymborska, podkreślali, że była bardzo elegancka 

i dystyngowana. W każdej sytuacji zachowywała się jak dama. Jednocześnie znana  

była z dużego poczucia humoru. Oblegana przez dziennikarzy jako Noblistka, swój 

dystans wobec  obiektywów aparatów i kamer wyraziła żartem: „Przyjdźcie, kiedy 

będę młodsza…”. Układała krótkie zabawne rymowanki, np. „Lepiej mieć 

życiorys brzydki niż w tej knajpie jadać frytki”, „Od wina wszędzie łysina”. 

Jako gospodyni bardzo troskliwie zajmowała się swoimi gośćmi. Podczas 

słynnych  kolacyjek dbała nie tylko o to, by ich nakarmić, ale także zająć ciekawą 

rozmową. Organizowała loteryjki i obdarowywała przyjaciół fantami - 

niepraktycznymi prezencikami.  

Miała nietypowe hobby – fotografowała się pod tablicami miejscowości 

o dziwnie brzmiących nazwach. Oglądała filmy grozy i seriale telewizyjne. Była 

miłośniczką prozy Marka Twaina, autora „Przygód Tomka Sawyera”. Zbierała 

stare pocztówki i czasopisma, gadżety i bibeloty, które wykorzystywała w swoich 

loteryjkach. Wycinki z prasy, widokówek, drukowane litery służyły do montażu 

kart wykonanych techniką kolażu, które wysyłała do znajomych.  

Jej przyjaciele podkreślają, że odeszła nie tylko wielka poetka, ale przede 

wszystkim dobry człowiek. Źródło: „Gazeta Wyborcza” 

Red. 



Nowy cykl: Nagrody 

O Nagrodzie Templetona 

W jednym z poprzednich numerów, przybliżyliśmy zasady przyznawania Na-

grody Nobla – chcielibyśmy zachęcić do śledzenia naszego cyklu, w którym bę-

dziemy zapoznawać naszych czytelników z bogactwem dorobku  myśli i dokonań 

ludzkich. Powodów do uznania poszczególnych  laureatów jest mnóstwo, tak jak 

wiele jest pożytecznych dziedzin aktywności człowieka. Wśród nagród dominują 

oczywiście dotyczące nauki i kultury,  w tym szczególnie literatury, filmu i muzy-

ki, ale istnieją również: nagrody sportowe, za osiągnięcia w biznesie, żegludze, 

lotnictwie, uznanie za działalność patriotyczną, i istnieje nawet kategoria Antyna-

grody. 

Dziś o mało znanej międzynarodowej Nagrodzie Templetona, która 

przyznawana jest raz w roku osobom  indywidualnym  za działania związane 

z pokonywaniem barier pomiędzy nauką a religią. Ustanowiła ją w roku 1972 

fundacja, której nazwa pochodzi od nazwiska Johna Templetona, przedsiębiorcy 

i filantropa. Wręcza ją Filip, książę Edynburga, podczas ceremonii odbywającej się 

w Pałacu Buckingham.  Warta jest 795 tysięcy! Pod względem materialnym, jako 

wręczana pojedynczej osobie - dorównuje ona lub przewyższa Nagrodę Nobla.  

Jako pierwsza została nią uhonorowana Matka Teresa z Kalkuty w roku 1973. 

W roku 2008, jako pierwszy i jedyny jak dotąd Polak, otrzymał tę  nagrodę  prof. 

Michał Heller – teolog i astronom, profesor nauk filozoficznych. 

Klaudiusz Romański i Red. Źródło: Wikipedia 

Ach tworzyć, tworzyć… 

Przygoda z „MINECRAFTEM” 

Pewien czwartoklasista w szkole dowiedział się, że chłopaki z jego klasy grają 

w nową grę pod tytułem „MINECRAFT”. Na przerwach koledzy rozmawiali na jej 

temat. Gdy Michał podszedł do nich, przestali dyskutować i chórem powiedzieli:  

 - Pamiętaj, Michale, gra „MINECRAFT” jest tylko dla odważnych! 

Tego samego dnia, o zmroku, chłopiec włączył komputer i uruchomił grę. Gdy 

na ekranie ukazał się potwór, Michał zaczął biegać po pokoju i krzyczeć jak mała 

dziewczynka. Kątem oka spostrzegł w drzwiach prawdziwego potwora! 

Przerażony wziął  swój plecak i wyskoczył 

przez balkon na ogródek. Niestety trafił na 

kłujący kaktus!  Potwór stał na balkonie i 

śmiejąc się, zdjął maskę. Okazało się, że to 

kolega z klasy. Następnego  dnia w szkole 

chłopcy opowiedzieli rówieśnikom swoją 

przygodę. Michał pokazał zadrapania na 

nodze. 

W. Chmielewska, K. Nicoś, B. Mirtyński, K. Romański 

http://pl.wikipedia.org/wiki/Filip_Mountbatten,_ksi%C4%85%C5%BC%C4%99_Edynburga
http://pl.wikipedia.org/wiki/Buckingham_Palace


Znani i lubiani 

Ewa Farna 

Ewa Farna urodziła się 12 sierpnia 

1993 w Trzyńcu, przy granicy polsko-

czeskiej. Piosenkarka śpiewa muzykę pop. 

Jest znana w Czechach i w Polsce. Od 

dziecka pasjonowała ją muzyka. W wieku 

11 lat zwyciężyła konkurs piosenki na 

Morawach (Czechy). Potem wygrała 

również Europejski Festiwal Młodzieży w 

Sosnowcu. Odniosła kolejny sukces, 

wygrywając Konkurs Piosenki Dziecięcej w Hawierzowie. Właśnie tam jej talent 

dostrzegł Leszek Wrona, znany w Czechach polski kompozytor. Pomógł jej nagrać 

pierwsze demo, które zostało wysłane do Universal Music Group. Następnie wzięła 

udział w Szansie na Sukces, którą również wygrała. Jako trzynastolatka wydała w 

Czechach swój pierwszy album „Měls mě vůbec rád”, który wzbił się na szczyt, 

zdobywając platynową płytę. Później odnosiła wiele sukcesów muzycznych…aż w 

końcu wydała w Polsce swój pierwszy album „Sam na Sam”, potem drugą płytę 

,,Cicho’’. W tym roku artystka promowała  lalki Monster High oraz nagrała 

piosenkę ,,Monster High”. 

Wiktoria Kondracka 

Każdy kęs ma swój sens 

Tost z serem i pieczarkami 

W chłodne poranki powinniśmy pamiętać  o ciepłym śniadaniu. Podaję pomysł 

na szybki smaczny posiłek. 
 

Składniki: 

2 kromki chleba 

4 plastry pieczarek  

1 plaster żółtego sera 

1 plaster szynki  

Keczup 
 

Sposób przygotowania: 

Pieczywo  posmarować keczupem. Następnie nałożyć ser, szynkę i pieczarki. 

Włożyć tosty do nagrzanego opiekacza na około 4 minuty. 

Smacznego życzy Kamil Nicoś 



Okiem młodego odkrywcy 

DJing 

To sztuka prezentowana przez osoby zwane DJami, polegająca na posługiwaniu 

się gramofonem poprzez tworzenie scratchy, czy beat jugglingów na płycie winy-

lowej. Jednym z pierwszych DJów jest DJ Kool Herc, który wydzielił tak zwane 

"breaki" (części utworów skupiające się na samym bicie) jako oddzielne formy 

muzyki hip-hop. Wraz z rozwojem muzycznych technik, DJe Grandmaster Flo-

wers, Grandmaster Flash, Grand Wizard Theodore i Grandmaster Caz poczynili 

dalsze innowacje, m.in. poprzez wprowadzenie skreczy. 

MCing 
Rapowanie (znane też jako emceeing, MCing lub po prostu rymowanie) to wy-

powiadanie lub rytmiczne recytowanie rymujących się słów przy mocnym akom-

paniamencie. 

Graffiti 
Graffiti jest uznawane za ekspresję wizualną muzyki hip-hop, tak jak B-boying. 

Wywodzi się z lat sześćdziesiątych XX wieku, kiedy to gangi takie jak Savage 

Skulls, La Familia czy Savage Nomads stosowały go do oznaczania swojego tery-

torium. 

B-boying 
B-boying to rodzaj tańca wymyślony przez członków kultury hip-hop, wymaga-

jący dobrych predyspozycji fizycznych, kondycji oraz wysokiego poczucia rytmu. 

Osoby tańczące breakdance to b-boy/biboj (mężczyzna) i b-girl/bigerl (kobieta). 

Jest to skrót od słowa break-boy/breakdance-boy. Dla tego stylu tanecznego cha-

rakterystyczne są tak zwane bitwy (ang. battles, w slangu polskim batelki) polega-

jące na publicznym demonstrowaniu tanecznych zdolności w celu ukazania swojej 

wyższości nad przeciwnikiem. 

Angelika Bućko 

Śmiech to zdrowie 

- Nie jestem zadowolony z twoich stopni – rzekł stanowczo ojciec. 

- Ja mówiłem nauczycielowi, ale nie chciał poprawić – tłumaczył Jaś. 
 

   
 

- Tato, dziś odbędzie się w naszej szkole zebranie, w którym weźmie udział nasza 

pani, pan dyrektor i ty. 
   



Kącik dla dziewczyn 

Skąd nazwa Walentynki? 

Walentynki to święto zakochanych, które obchodzone jest 14 lutego. Tego dnia 

ludzie wysyłają do ukochanych „walentynkę” - wiersz albo wyznanie miłosne. 

Niekiedy obdarzają się upominkami. Walentynki to 

święto wszystkich zakochanych, zarówno 

tych którzy są już w związkach, jak i tych 

którzy są nieśmiali i obawiają się wyznać 

swoje uczucie. Walentynki to 

szczególny dzień, na który warto 

przygotować coś wyjątkowego. 

Nazwa ,,walentynki’’ pochodzi 

od świętego Walentego, patrona zakochanych. 

Walenty był biskupem i męczennikiem rzymskim, który 

poniósł śmierć w czasach cesarza Klaudiusza II Gota około 269 r. W 

czasach prześladowań chrześcijan uzdrowił ze ślepoty córkę jednego ze sług 

cesarskich i doprowadził do nawrócenia całej jego rodziny. To bardzo rozgniewało 

władcę. Biskup został pobity maczugami, a następnie ścięty.  

Wiktoria Kondracka, Kamila Kuczak 

Życzenie walentynkowe 

W bardzo znanej szkole we Wrocławiu nauczyciele postanowili, że zorganizują 

festyn dla uczniów. Poprosili dzieci o przyniesienie serduszek, na których będą 

zapisane ich marzenia. Następnego dnia na festynie pojawiło ponad 500 osób, 

dzieci z rodzicami. Wychowawcy ogłosili konkurs na najładniejszą pracę. 

Nauczyciele wystawili przed placem wielki kosz, do którego uczniowie wrzucali 

swoje serduszka. Matematyk podszedł do kosza i oznajmił: 

- Ogłaszam koniec konkursu na najładniejsze serduszko! Po rozłożeniu 

wszystkich serc, pani dyrektor wybierze pięć i postara się spełnić zapisane na nich 

marzenia. 

Autor pierwszego serca poprosił o worek słodyczy i dostał go. Następni prosili 

o pięć zł, nową piłkę, wycieczkę do kina oraz dzień sportu. Piąty uczeń poprosił 

o to, aby jego tata wrócił cały i zdrowy z wojny. Wszyscy zaczęli się śmiać, pani 

dyrektor powiedziała, że niestety nie może spełnić tego życzenia. Poradziła 

chłopcu, aby zwrócił się o pomoc do św. Rafała Kalinowskiego. Następnego dnia 

w gazecie lokalnej pojawił się tytuł: „Żołnierze wrócili z wojny cali i zdrowi”. 

Koledzy, którzy wcześniej się z niego wyśmiewali, zastanawiali się, jak to możli-

we?  

Weronika Chmielewska 



Kącik dla chłopców 

Marzenie o kosmosie 

Ludzie od zawsze obserwowali niebo, podziwiali gwiazdy, zastanawiali się, czy 

w odległej kosmicznej przestrzeni istnieje jakieś życie. Astronomia, czyli nauka o 

nieboskłonie, ciałach niebieskich oraz zjawiskach zachodzących poza Ziemią, roz-

wija się od tysiącleci. Najbardziej dociekliwi marzyli o dotarciu na inne planety. 

Stało się to możliwe w XX wieku. Rozwój dużych silników rakietowych na pa-

liwo płynne na początku XX wieku sprawił, że loty w kosmos, które wcześniej 

mieściły się tylko w sferze marzeń, stały się rzeczywistością. Był to przełom! Do 

tej pory obserwacja kosmosu możliwa była jedynie z powierzchni Ziemi. W histo-

rii astronomii i astronautyki zanotowano dwa bardzo ważne wydarzenia: umiesz-

czenie na orbicie Ziemi pierwszego obiektu, sztucznego satelity Sputnik 1 (4 paź-

dziernika 1957) oraz lądowanie pierwszego człowieka na Księżycu,  pamiętnego 

21 lipca 1969 r. 

Pierwszym człowiekiem, który poleciał w kosmos, 

był radziecki kosmonauta Jarij Gaganin. 12 kwietnia 

1961 roku wystartował na pokładzie statku Wostok1 

i obleciał kulę ziemską po orbicie. Jego lot trwał 1 go-

dzinę i 48 minut. Dwa lata później na lot w kosmos 

odważyła się pierwsza kobieta, Walentina Tierieszko-

wa, zwana Mewą. 20 lipca 1969 roku statek kosmiczny 

Apollo-11 wylądował na Księżycu. Neli A. Armstrong, 

stając na powierzchni Księżyca powiedział: „To mały 

krok człowieka, ale wielki krok ludzkości”. 

Paweł Górzyński i Red.  

Volkswagen Jetta 2.0 TDI 

Silnik diesel 2.0  TDI  

Wersja Highline 

Pojemność 2.0 l 

Ilość centymetrów sześciennych 

1968 

Moc max. kilo watów (kilometrów) 

przy obr./min  103 (140) /4200 

Norma emisji spalin  EURO 5 

Skrzynia biegów automatyczna 6-

stopniowa DSG 

Alternator,A  140 

Prędkość maksymalna 208 km/h 

Przyśpieszenie (sek) ,0-80, 0-100 

km/h 6,6  9,5 

Zużycie paliwa l/100 km cykl miejski 

6,7 

Zużycie paliwa l/100 km poza mia-

stem 4,5 

Zużycie paliwa l/100 km średnio 5,3 

Średni poziom emisji CO2,g/km 138 

Masa własna pojazdu 1441 

Ładowność, kg 604 

Cena ok. 101 490 zł 

Kamil Nicoś 

 


