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Dzień kobiet
święto

ku

czci

poległych

osób

walczących

o równouprawnienie kobiet. Obchodzone corocznie dnia
8 marca od 1910 roku, święto to było hucznie
celebrowane aż do roku 1993.
Pierwowzorem tego dnia można nazwać Matronalie
obchodzone w starożytnym Rzymie. Także wypadało
w pierwszym tygodniu marca, czyli na początku roku,
co kojarzyło się z płodnością i macierzyństwem. W tym
dniu mężowie obdarowywali swoje żony prezentami oraz
spełniali ich życzenia.
W Polsce święto było popularne w okresie PRL.
W latach 80. do popularnych podarunków dołączyły
kwiaty. Początkowo ofiarowywano goździki, a później
tulipany. Obecnie corocznie odbywają się organizowane
przez feministki demonstracje połączone z happeningiem na rzecz równego traktowania kobiet i mężczyzn.
Prezentami są najczęściej kwiaty lub słodycze.
W porównaniu do dnia mężczyzn dzień kobiet jest znacznie bardziej uroczyście obchodzony; jednak zostało
coś z czasów komunistycznej Polski.
Z okazji tego dnia Pani Dyrektor oraz wszystkim Nauczycielkom, Pracownicom naszej szkoły, a także wam
Drogie Koleżanki życzymy wszystkiego dobrego i radości w Waszym dniu, a także przesyłamy kwiatuszek :

Radek Bryks
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Aforyzmy o Kobietach
Łzy słabej kobiety najsilniejszego mężczyznę zwyciężyć potrafią.
Stanisław Brzozowski
A jeśli miłość jest największym kultem całej ludzkości, to pierwszą jej kapłanką była zawsze i jest kobieta.
Kazimierz Bukowski
Kochająca żona to najcenniejsze, co mężczyzna posiadać może.
Robert Burton
Większość mężczyzn, którzy chwalą się, że czytają w swej żonie jak w otwartej księdze, zna jedynie przedmowę
do niej; potem przechodzą od razu do spisu treści.
Pascale Campanille
Dla mężczyzny kobiety są tym, czym żagle dla żaglowca - nie popłynie bez nich.
Jacques Chardonne
Mężczyzna pragnie uznania, kobieta - uwielbienia.
Feliks Chwalibóg
O kobiety, kobiety! - powiedział Shakespeare, i źle powiedział.
Należało powiedzieć: ach, wy kobiety, kobiety!
Kobiety bez towarzystwa mężczyzn więdną, a mężczyźni bez kobiet głupieją.
Antoni Czechow
Miłość dobrej kobiety - brylant w węgla bryle: Daje blask, światło, ciepło i radości tyle...
Nic nie zdziałasz dla świata, gdy na każdym kroku Ukochanej kobiety brak przy twoim boku.
Mieczysław Czerwiński
Ani różnica poglądów, ani różnica wieku, nic w ogóle nie może być powodem zerwania wielkiej miłości.
Nic, prócz jej braku.
Maria Dąbrowska
Intuicję natura dała kobiecie, aby mogła przeczuć u mężczyzn zamiary, które nie przemknęły im przez głowę.
Jean Delacour
Kobieta chce być kochana bez powodu, bez "dlaczego", dobrych manier, wdzięku, inteligencji, ale dlatego,
że ona jest.
Henri Amiel
Serce kobiety to cenna księga oprawna w srebro i złoto;
rzadko mężczyzna czyta ją pilnie, każdy przerzuci z ochotą.
Adam Asnyk

Z netu wzięte :) www.kobiet.org
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1 Marca Dzień Żołnierzy Wyklętych!
1 marca to data w ostatnim czasie dla patriotów bardzo szczególna. Dla przypomnienia dla tych, którzy nie
wiedzą, 4 lutego 2011 roku Sejm uchwalił ustawę o ustanowieniu 1 marca – Dniem Pamięci Żołnierzy
Wyklętych. Data 1 marca nie jest przypadkowa. Tego dnia w 1951 w mokotowskim więzieniu komuniści
strzałem w tył głowy zamordowali przywódców IV Zarządu Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość – Łukasza
Cieplińskiego i jego towarzyszy walki. Tworzyli oni ostatnie kierownictwo ostatniej ogólnopolskiej konspiracji
kontynuującej od 1945 roku dzieło Armii Krajowej.
Jeszcze dziesięć lat wstecz nie było najmniejszych szans, by tego dnia wyjść na ulice. A dziś? We wszystkich
miastach odbyły się pikiety lub Marsze upamiętniające tych bohaterów, o których naród milczy,
a w podręcznikach także zostali pominięci. Dlatego my Polacy musimy o nich pamiętać, musimy dalej
przekazywać naszą wiedzę młodszym pokoleniom!

Byli to młodzi ludzie, którzy zostali niegodnie pochowani i okrutnie traktowani
przez KBW(Korpus Bezpieczeństwa Wojskowego), milicję.
Warto przypomnieć „Inkę”- Danutę Siedzikównę, która w czasie egzekucji mając
przed sobą lufy plutonu egzekucyjnego zachowała się z godnością i w ostatnich
chwilach swojego życia krzyknęła: „Niech Żyje Polska”. Była to młoda dziewczyna
nie mająca nawet 18 lat. Była sanitariuszką w Armii Krajowej. Wątpię, by w tych
czasach któraś z młodych dziewcząt postąpiła tak samo. Nie możemy zapomnieć
o
Ojciec

najprawdopodobniej

jej

dzieciństwie.
zginął

na

Była
froncie,

sierotą,
a

wychowywała
matkę

ją

zakatowało

babcia.
gestapo.

W ostatnich chwilach swojego życia zostawiła list babci, w którym napisała : „Zachowałam się jak trzeba” –
do dziś ten napis widnieje na jej pomniku w Krakowie w Parku Jordana.

Wiele

osób,

młodych

dziewczyn,

chłopców

poległo

w

tamtym

okresie

–

są to córki i synowie Polski, o których Polska i naród zaczynają mówić głośno! Powyżej opisałam życiorys „Inki”,
która zaliczała się do Żołnierzy Wyklętych, gdyż jej

osoba zainteresowała mnie , a postawa, którą

zaprezentowała szczególnie mi zaimponowała!
Agnieszka Salabura
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Pierwszy Dzień Wiosny
Jak już większość z nas wie, 21 marca zaczyna się
kalendarzowa wiosna.
Pewnie
każdy
z
nas
czekał
na
nią
z niecierpliwością! W końcu na bok możemy
odstawić zimowe kurtki, czapki, szaliki! Świat roślin
budzi się do życia, a nasz nastrój jest pozytywny
,nabieramy chęci do życia. Widok kwitnących
kwiatów, słońca dodaje nam wiele energii. Koniec
zimy oznacza coraz krótsze noce, a dłuższe dni.
Gdy stopnieje śnieg i obudzi się roślinność do życia, wiele dzieci idzie topić marzannę – boginię
mroźnej zimny i śmierci. Zwyczaj ten oznacza zakończenie okresu zimowego
i rozpoczęcie wiosny.

Wiosną także obchodzone są uroczystości
wielkanocne. Malowanie jajek lub śmigusdyngus także utożsamiany jest z tym świętem.
wiosna krajobraz

Oczywiście nie możemy zapomnieć że ten
dzień jest także dniem wagarowicza. Wiele młodych osób w tym dniu urywa się z zajęć. Powoli
te zachowania zaczynają być tolerowane przez nauczycieli.

W końcu możemy pożegnać zimę, która przez kilka miesięcy nam dokuczała!

Agnieszka Salabura

5

Międzynarodowe święto teatru
ma miejsce 27 marca każdego roku na cześć otwarcia Teatru Narodowego
w Paryżu, które miało miejsce w 1957 roku. Święto zostało uchwalone w 1961 roku
przez Międzynarodowy Instytut Teatralny (z ang. ITI). 27 marca, co roku, rozsyłana
jest wiadomość, tłumaczona na ponad 20 języków, od wybitnego człowieka
teatru zawierająca jego przemyślenia na temat teatru i światowej harmonii.
Pierwszą
taką
wiadomość
wysłał
w
1962
roku
Jean Cocteau.
Tego dnia odbywają się specjalne spotkania, sympozja, przedstawienia teatralne
poświęcone znaczeniu i problemom teatru. W 2007 roku główne obchody
Światowego Dnia Teatru odbyły się w paryskiej siedzibie UNESCO.

Radek Bryks

Melpomena ma swoje zasady czyli aktorskie przesądy
Joanna Szczepkowska obawia się pudru rozsypanego w garderobie.
Michał Żebrowski przed premierą szuka zakrzywionego gwoździa.
W teatrze nie wolno gwizdać bo można komuś sztukę wygwizdać.
Jeżeli tekst sztuki spadnie na podłogę trzeba go przydepnąć na szczęście.
Jeżeli próba generalna jest udana to na premierze bedzie odwrotnie.
Zakazany w teatrze rekwizyt to pawie pióra, wyjątkowo pechowe dla aktorów.
Kolory, które przynoszą artystom nieszczęście, to żółty i zielony.
Na scenie nigdy nie powinno się otwierać parasola bo przynosi to pecha.
Redakcja

Pokaż nam język
to konkurs języków obcych odbywający się co roku w całym kraju
organizowany
przez
Wyższe
Szkoły
Bankowe.
W obecnym roku konkurs się odbył w czwartek 7 marca. Wymaga on dużej
znajomości z zakresu kultury oraz historii Anglii lub Niemiec. W tym roku, w
etapie szkolnym organizowanym przez Panią Agnieszkę Stolarz, udział
wzięło 8 osób, z których najlepiej wypadł uczeń klasy lll A - Thomas Passon,
który
pokazał
nam
wszystkim
swoją
wiedzę
o Niemczech. Jednak całej reszcie poszło znacznie gorzej. Każdy
z uczestników może być jednak z siebie dumny, gdyż nie był on łatwy. Następny konkurs odbędzie się za rok.

Powodzenia !
Radek Bryks
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Trzymajcie kciuki za informatyków

Lego Mindstorms - seria produkowana przez Lego Group od 1998 roku, która łączy klocki Lego (głównie
z serii Lego Technic) z czujnikami elektronicznymi, serwomechanizmami i komputerową jednostką centralną
pozwalającą między innymi na konstruowanie robotów i układów automatyki oraz na ich odpowiednie
oprogramowywanie.
Jak co tydzień w piątkowe popołudnia odbywają się spotkania szkolnego kółka zainteresowania
elektromechaniką, tzn. działem robotyki. Grupka uczniów naszej szkoły oraz publicznego gimnazjum
w Chróścinie stara się nauczyć jak budować oraz programować nasze małe robociki. Bądź co bądź nie idzie to
tak bardzo łatwo, choć wykazujemy wielkie zaangażowanie. Najwięcej frajdy sprawia samo budowanie. Który
z chłopaków będąc dzieckiem nie budował pojazdów z podobnych klocków? Sądzę, że nie będzie takich wielu.
Jednym słowem na każdych zajęciach wracamy do dzieciństwa, ale nie trwa to długo, ponieważ mamy wiele
wyzwań do pokonania poprzez odpowiednie i umiejętne zaprogramowanie. Wtedy zaczynają się całkiem
poważne, naukowe działania.
W czerwcu odbędą się zawody w tworzeniu oraz programowaniu robotów, na które zamierzamy się udać
po nagrody, za pierwsze miejsce oczywiście  . Jaki jednak będzie wynik, poinformujemy Was w następnym
numerze. Opiekunem oraz pomysłodawcą jest Pan Artur Rapiński, za co dziękuję w swoim i w imieniu moich
kolegów.

Radek Bryks
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Aplikacje na telefon
W dzisiejszych czasach każdy z nas posiada telefon. Za kilka lat
wszystkie telefony będą miały jeden z najpopularniejszych
systemów operacyjnych, Android, iOS lub Windows Mobile.
Wszyscy potrafimy pisać smsy, dzwonić, liczyć na kalkulatorze lub
słuchać muzyki, ale współczesne aplikacje na telefon dają nam tyle
możliwości, że niejeden z nas nie zdaje sobie sprawy
z tego, jak możemy usprawnić swoje życie.
Biegasz? Jeździsz na narty? Jeździsz pociągiem lub autobusem? Nie podoba Ci się wygląd motywu w Androidzie?
Programiści na wszystkie twoje zmartwienia napisali odpowiednią aplikacje. Jest ich miliony zarówno, płatnych, jak
i darmowych. Wystarczy poszukać. Przedstawię wam kilka najpopularniejszych aplikacji:
Bilkom – bardzo łatwa aplikacja na Androida. Jest to nieodłączny towarzysz wszystkich osób, korzystających z usług PKP.
Bilkom wyświetli czas odjazdu, przyjazdu oraz dokładną trasę. Narzędzie informuje także o opóźnieniach, stacjach
kolejowych w pobliżu użytkownika, a także pozwala na utworzenie osobistego rozkładu jazdy.
Endomondo – jeśli lubicie uprawiać sport to ta aplikacja na Androida jest idealna dla was. Dzięki niej zarejestrujecie
przebieg swoich ćwiczeń, przebyty dystans i policzycie spalone kalorie. Bardzo trudnym zadaniem jest wymienianie
wszystkich ciekawych funkcji, bo jest ich naprawdę mnóstwo.
Google Maps – zgubiliście się kiedyś? Z tą aplikacją na iPhone zawsze znajdziesz drogę do celu. Dla firmy Google liczy się
już nie tylko niezawodność działania, ale także świetny design. Nowe mapy od giganta z kalifornijskiego Mountain View
to prawdziwy majstersztyk łączący obie te cechy, co czyni go obecnie najlepszym programem do nawigacji na iOS.
Fuzel PRO – przed pójściem spać lubicie sobie zrobić fotkę? Firma Apple również nie zapomniała o was i udostępniła
wspaniałą aplikację na iPhone'a do obróbki zdjęć. Kilka prostych filtrów, możliwość tworzenia ramek, dodawania
napisów i wyjątkowy sposób cięcia zdjęć powoduje, że Fuzel PRO to prawdziwy niezbędnik każdego fotografującego
amatora.
Weather View – Wybieracie się gdzieś, ale nie wiecie jaka będzie pogoda? Na Windows Mobile jest świetna aplikacja,
która pokazuje prognozę na 10 dni. Obsługuje miasta oraz różne miejsca z całego świata dzięki bazie danych yr.no .
Łatwa w obsłudze, ma możliwość dostosowania wyglądu do swoich potrzeb.
Ipla - przegapiliście ostatnio odcinek "Pierwszej miłości"? Już nie ma z tym problemu ponieważ jest aplikacja
na Windows Mobile Ipla. Znajdziecie tam większość seriali, no może oprócz "Mody na Sukces". Także sport, jak i bajki
dla dzieci. Dobra aplikacja na nudy.
Przedstawiłem wam kilka z ciekawszych aplikacji. Wszystkie występują w wersjach na każdy system operacyjny
w urządzeniach mobilnych, mogą mieć jednak inną nazwę. Warto poświęcić chwilę na poszukanie aplikacji, która może
nam usprawnić życie, ale pamiętajcie, aby ściągać z wiarygodnych źródeł.

Oto kilka stron z aplikacjami na telefony:


www.windowsmobile.com.pl


www.androidpolska.pl


www.apple.com/pl
Rafał Chruścicki
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19 marca

Tego dnia...
1 marca

1692 - W Salem w Nowej Anglii rozpoczęło się
"polowanie na czarownice"

1919 - Gdańsk został ogłoszony Wolnym
Miastem

1981 - Milicja i SB brutalnie interweniowały
wobec delegatów "Solidarności" podczas sesji
Wojewódzkiej Rady Narodowej w Bydgoszczy,
co spowodowało gotowość strajkową Związku w
całym kraju

22 marca
1810 - Prawdopodobnie urodził się Fryderyk
Chopin

7 marca
161 - Marek Aureliusz został cesarzem rzymskim

1916 - w Monachium została założona firma
motoryzacyjna BMW

8 marca
1968 - wiec protestacyjny obronie relegowanych z
uczelni za działalność opozycyjną pochodzenie
Adama Michnika oraz Henryka Szlajfera. Początek
wydarzeń marcowych.
1971 - w bokserskim "pojedynku stulecia"
w Nowym Jorku Joe Frazier pokonał
Muhammada Alego

1978 - firma Philips zaprezentowała płytę
kompaktową

13 marca

1895 – Odbył się pierwszy pokaz filmu braci
Lumière w Paryżu, na którym przedstawiono
film Wyjście robotników z fabryki Lumière
w Lyonie
1963 – The Beatles wydali swój pierwszy
album Please Please Me

23 marca
1836 - Amerykańska mennica państwowa
rozpoczęła bicie monet przy użyciu maszyny
parowej

1956 - Ukazał się debiutancki album Elvisa
Presleya pt. „Elvis Presley”

30 marca
1867 - Rosja sprzedała Stanom
Zjednoczonym Alaskę za 7,2 mln dolarów

1881 - W amerykańskim magazynie
satyrycznym Puck pojawiły się
pierwsze emotikony.

1781 - William Herschel odkrył planetę Uran
1969 - Zakończyła się misja kosmiczna Apollo 9
Rafał Chruścicki 9

SUDOKU

HUMOR ZESZYTÓW
A było ich tysiące, a nawet setki.
A do kotletów była sałata, którą mamusia
przyprawiła potem.
A kiedy nadszedł odjazd, pojechałem z bratem,
aż dojechałem.
Adaś napisał list do profesora bardzo sprytnie,
bo za pomocą szeryfa.

Barbarzyńcy byli bardzo miłymi i uprzejmymi ludźmi.
Bardzo dawno temu żył człowiek pierwotniak.
Bezowodniowce są to organizmy które nie jedzą
owoców.
Bieda na wsi była tak wielka, że ludzie z trudem piekli
chleb, nie mówiąc o kiełbasie.
Bogurodzica była napisana w języku polskim po
łacinie.
Chłopi pracowali na pańskim polu od świtu do rana

Adler gromadził pieniądze, ponieważ chciał wyjechać
z synem w podróż dokoła świata, albo gdzieś dalej.
Afryka jest nazywana czarnym kontynentem mimo
że na mapie jest żółto-zielona.
Akcja książki Hemingwey’a jest krótka, bo pół książki
ciągnie rybaka, a potem odwrotnie.
Akcja utworu dzieje się w Niemczech, a konkretnie
w Szwajcarii.
Aleksander Głowacki to panieńskie nazwisko
Bolesława Prusa.

Chopin znał się na muzyce a szczególnie
na fortepianie
Deklinacja czasownika „umieć” (klasa VIII):
M. kto co — umieć,
D. kogo czego — umcia,
C. komu czemu — umciowi,
B. kogo co — umcia,
N. z kim z czym — z umciem,
M. o kim o czym — o umciu,
W. o, umciu!

Z Internetu wzięte 
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