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Gimnazjalisto miły, 
wakacje się skończyły... 

Niestety nie ma siły, 
by modły coś zmieniły 
Wypruwasz sobie żyły, 

bo zaraz będą tyły 
Oby cię ochroniły 

nadprzyrodzone siły, 
nerwy nie nawaliły, 

troski nie przydusiły, 
gafy by się ukryły, 

schizy nie nadchodziły, 
przyjaźnie zacieśniły, 

miłości roznieciły, 
mądrości w głowę wbiły 

piąteczki obrodziły, 
konkursy wypaliły, 

marzenia się spełniły. 
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 Pierwszy września, nasze wakacje dobiegły końca. Żegnamy czas lenistwa i witamy nowy rok 
szkolny. Znów będziemy musieli stawić czoła licznym testom i naszym wspaniałomyślnym 
nauczycielom, którzy dbają o należyty poziom wykształcenia i nawet w najbardziej przemyślanej 
pracy dopatrzą się błędu. Jednym słowem czeka nas kolejny rok ciężkiej pracy. Na szczęście 
szkoła posiada także swoje plusy. Nie mówcie, że nie zatęskniliście już za powiedzonkami pana 
Głogowskiego czy humorem niektórych nauczycieli. Poza tym ponownie spotkamy się                    
z przyjaciółmi i podzielimy letnimi przeżyciami. Siedząc w szkolnej ławce, jeszcze 
niejednokrotnie wspomnimy wakacyjne przygody i krajobrazy, które wtedy zobaczyliśmy. 
Podczas testu przypomną nam się przepiękne miejsca. Takie, jak to opisane w następnym 
artykule. 
 

 
 

Kapadocja – księżycowa kraina 
     
  Chyba każdy z nas marzył, by kiedyś polecieć w kosmos. Zapewne nie zdawaliśmy sobie sprawy, że 
księżycowe skały możemy ujrzeć tu, na Ziemi. Wystarczy tylko wsiąść w samolot i polecieć do Turcji. 
Mieści się tam bajkowa kraina zwana Kapadocją. Zobaczymy w niej zapierające dech w piersiach skały 

i zachwycające krajobrazy, których nie 
znajdziemy nigdzie indziej na Ziemi.  
  Mogłoby się wydawać, że nikt nie jest w stanie 
stworzyć czegoś tak pięknego. Oczywiście za 
wszystkim stoi  Matka Natura. To właśnie ona 
powołała do życia  Erciyes, Hasan oraz Göllü. 
Miliony lat temu te trzy wulkany postanowiły 
wybuchnąć. Wyrzucony przez nie popiół 
połączył się z piaskiem i powstał tak zwany tuf. 
Był on skałą miękką i bardzo podatną na erozje. 
Tę właśnie właściwość wykorzystały wiatr             
i woda. Przez lata niestrudzenie żłobiły i nadal 
żłobią  jego powierzchnię.  
  To dzięki nim możemy podziwiać dziś 
Kapadocję. A z pewnością jest tam co podziwiać. 
Tak pięknie wyrzeźbione i różnorodne skały 

zobaczymy tylko w tym jednym miejscu na świecie. Łączy je chyba tylko podobna barwa. Wszystkie 
mają w sobie coś z białego, żółtego                        
i pomarańczowego. Są jakby zmieszaniem tych 
wszystkich kolorów. Niektóre z nich wyglądem 
przypominają przerośnięte grzyby albo 
księżycowe pagórki. Inne przywodzą na myśl 
zwierzęta. Są też rozległe pasma pofalowanych  
kamieni i spłaszczone wieżyczki.  Zresztą, co ja 
będę to wszystko opisywać. Lepiej popatrzcie na 
umieszczone obok zdjęcia. Prawda, że piękne 
panoramy… 
  Te niesamowite krajobrazy najlepiej 
obserwować z lotu ptaka. Tylko na pokładzie 
balonu można ogarnąć wszystko wzrokiem. 
Nieco mniej urokliwe, ale zdecydowanie tańsze 
jest podziwianie Kapadocji ze specjalnych 
tarasów widokowych. Aktywniejszym turystom 



polecam zejście w głąb tej wspaniałej krainy. W skały wkomponowano wąskie ścieżki, którymi można 
się przemieszczać. Ale pamiętajcie, aby zabrać ze sobą ubrania na zmianę. Nazbyt szybko pokrywają 
się one żółtym pyłem. Poza tym małym defektem, wędrówka pośród skał jest bardzo przyjemna. Cały 
czas mamy okazję podziwiać piękne widoki. Od czasu do czasu warto zrobić przerwę na wspinaczkę 
po pojedynczych skałach (choć teoretycznie jest ona zabroniona) i zdjęcie w skalnych szczelinach. Od 
razu powiem, że nie do wszystkich dziur warto 
się pchać, bowiem niektóre mogą być już przez 
kogoś zamieszkane. I bynajmniej nie mam tu 
na myśli potulnych kotków, ale jadowite węże i 
skorpiony. 
  Te groźne zwierzęta nie przeszkadzają jednak 
współczesnym ludziom, którzy nawet dziś mają 
domki w skałach. Nie przeszkadzały także 
pierwszym chrześcijanom, którym Kapadocja 
niegdyś służyła za schronienie. Według Dziejów 
Apostolskich, wyznawcy Chrystusa, po jego 
śmierci udali się do pobliskiej Antiochii                
z powodu prześladowań. Niestety, tam również 
nie zaznali spokoju. Część była zmuszona 
wybrać bezpieczniejszą osadę. Stała się nią 
oczywiście Kapadocja. Do dziś zachowały się 
tutaj kaplice z licznymi freskami. Większość uległa już zniszczeniu (ludzie nie mogą  się pogodzić           
z tym, że czasami trzeba zrobić zdjęcie bez flesza), ale niektóre trzymają się całkiem nieźle. Całkiem 
nieźle zachowały się także podziemne miasta. To ogromny kompleks korytarzy, który skrywał ludzi 
podczas nasilonych najazdów i prześladowań. Do dziś odkryto ponad trzydzieści podziemnych miast,  
jednak przypuszcza się, że jest ich znacznie więcej. W każdym z nich wybudowano pułapki dla 
nieproszonych gości. Jednymi z najpopularniejszych były głębokie dziury wypełnione wodą. Niekiedy 
zdarzało się, że zanim potencjalny wróg napotkał taką dziurę, po prostu gubił się w plątaninie 

korytarzy i umierał tam z głodu. Teraz na ścianach 
znajdują się strzałeczki wskazujące kierunek 
zwiedzania, jednak tylko odważni udają się tam bez 
przewodnika. W podziemnych miastach naprawdę 
łatwo się pogubić. 
  Nie są one jedyną atrakcją Kapadocji. Biura 
podróży organizują wiele innych ciekawych 
wycieczek. Jedną z nich jest wspomniany wcześniej 
lot balonem. Turyści, którzy lubią taniec i zabawę, 
mogą udać się także na tak zwaną Noc Turecką.    
To czterogodzinna zabawa, podczas której Turcy    
w tanecznym show pokazują swoje zwyczaje. 
Często wciągają w nie także publiczność. Można, 
więc wziąć udział między innymi w zaręczynach       
i weselu. Należało by jeszcze dodać, że zabawa 
odbywa się wieczorem w specjalnie umeblowanej 

jaskini. Przebywając tam, można odnieść wrażenie, że przesunęło się w czasie. 
  Ta i inne atrakcje czynią Kapadocję wyjątkowym miejscem. Księżycowa kraina została wpisana         
na listę światowego dziedzictwa UNESCO i stała się perełką Turcji. Podziwiają ją miliony turystów        
z całego świata. Jeśli nie macie jeszcze planów na następne wakacje, może warto udać się właśnie 
tam… 
 
                                                                                                                                                 Aleksandra Piasecka 

Zdjęcia  wykorzystane w tym 

artykule pochodzą ze stron Google. 



Wywiad z Andrzejem Wroną   
 
   Pan Andrzej Wrona z wykształcenia i zawodu jest archeologiem (absolwentem UMCS w Lublinie). 
Był kierownikiem wielu wykopalisk i wypraw archeologicznych. Jednak dla mnie najciekawszą 
stroną jego osobowości jest zamiłowanie do podróży. 
 
Ola: Niektórzy uwielbiają spędzać wolny czas leniuchując. Beztroski dzień na plaży lub w SPA to dla 
nich idealne rozwiązanie. Pana z pewnością nie można zaliczyć do tego grona. Z tego co wiem, 
preferuje Pan raczej aktywny wypoczynek. Zdobywanie szczytów i ekstremalna wspinaczka to Pana 
największa pasja. Co ją zapoczątkowało? Dlaczego góry stały się Pana hobby?  
 
A.W: No tak, rzeczywiście, leżenie na plaży czy pluskanie się w basenie nie są moimi ulubionymi 

formami wypoczynku. Zdecydowanie preferuję bardziej aktywne formy – jazdę na rowerze, bieganie 

i, tak jak wspomniałaś, przede wszystkim turystykę górską. Sport był (i jest) zawsze ważną częścią 

mojego życia – tego młodzieńczego, ale też i dorosłego. Jako młody chłopak grałem amatorsko          

w piłkę nożną, ale też i bardziej „profesjonalnie” w tenisa stołowego i tenisa ziemnego. W góry 

wyjechałem po raz pierwszy w 1974 r., gdy miałem 15 lat. Tatry „kupiły” mnie od razu – taka „miłość 

od pierwszego wejrzenia” i to chyba z wzajemnością. Pamiętam do dziś tę szczególną chwilę, gdy 

jako „nizinny chłopak” znalazłem się na Giewoncie. Tak zaczęła się moja „górska choroba”, która 

trwa do dzisiaj. Może nie jest to – jak określasz w pytaniu – ekstremalna wspinaczka i parcie na 

zdobywanie szczytów, ale poznawanie gór z perspektywy trochę bardziej zaawansowanego turysty. 

Najpierw były to Tatry (Polskie i Słowackie), z czasem, gdy zaistniały ku temu warunki – góry 

Europy, m.in. Alpy, Pireneje, Apeniny, Góry Skandynawskie.  

 
Ola: Odbył Pan bardzo wiele wycieczek po różnych górach. Którą z nich wspomina Pan najlepiej? 
 
A.W: Wspomnienia z różnych górskich wypraw są zawsze niezapomniane i wyjątkowe. Zawsze też 

najlepiej wspomina się te, na których było się ostatnio. W moim przypadku jest to Skandynawia, gdzie 

byłem w lipcu tego roku. Udało nam się (wraz z żoną) zdobyć „koronę Skandynawii”, czyli najwyższy 

szczyt Gór Skandynawskich (i jednocześnie 

Norwegii) – Galdhopiggen (2469 m npm), 

najwyższy szczyt Lofotów – Moysalen (1262 

m npm), najwyższy szczyt Europy za kołem 

podbiegunowym (i jednocześnie Szwecji) – 

Kebnekaise (2117 m npm). Było to 

oczywiście możliwe dzięki wspaniałej 

pogodzie, ale i naszej dobrej kondycji 

fizycznej. Trzynastogodzinne wycieczki 

szczytowe na Moysalen i Kebnekaise to 

prawdziwe hity wyjazdu i choć wymagały 

pozostawienia na szlaku wielu litrów potu, 

wrażenia pozostają niezapomniane.          
Na szczególną uwagę zasługuje niewątpliwie 

wejście na Moysalen. Niepozorna – 

wydawałoby się wysokość góry – tylko   

1262 m npm może mylić.  Wejście jednak to niezwykła różnorodność górskich szlaków – od 

„lajtowego” leśno-tundrowego spaceru, przez ostre skalno-piargowe podejście, śnieżne trawersy          

i podejścia eksponowanymi zboczami, trochę wspinaczki graniowej i kominkowo-łańcuchowej z dość 

sporą ekspozycją, wreszcie podejście przez krawędź lodowca, gdzie trzeba związać się liną. Słowem, 

taka alpejska pigułka wspinaczkowa na niewinnym poziomie bieszczadzkich połonin. 

To ostatnie atrakcje z tego lata. Ale i wcześniejsze wyprawy górskie przyniosły wiele wrażeń. Te, 

które szczególnie wryły mi się w pamięć, to wejście na najwyższy szczyt Korsyki – Monte Cinto 

(2706 m npm), najwyższy szczyt Pirenejów – Pico Aneto (3404 m npm), najwyższy szczyt Apeninów 

Pan Andrzej na trekkingu wokół Matterhornu. 



– Corno Grande (2912 m npm). Każde z tych wejść, to przepiękna górska wycieczka i przygoda.     

Ale nie tylko „wejścia szczytowe” przynoszą niezapomniane przeżycia. Trekkingi wokół Mont Blanc  

i wokół Matterhornu i Monte Rosa, w Dolomitach, to taka alpejska „jazda obowiązkowa” dla tych 

miłośników gór, którzy lubią spędzić cały dzień w wysokogórskim klimacie i nacieszyć oko i duszę 

tym wszystkim, co daje bliskość lodowców, ośnieżonych szczytów, skalnych turni, zielonych dolin, 

szumiących wodospadów i turkusowo-szmaragdowych jezior.   

Szczególnym przeżyciem, niezwykle elektryzującym, był też bliski kontakt z europejskimi 

wulkanami. W ubiegłym roku miałem okazję być na Wyspach Liparyjskich (Eolskich), gdzie  

w nocnej scenerii, z bliskiej odległości, mogłem obserwować wybuchy wulkanu Stromboli i erupcję 

lawy. Niezwykły spektakl ! Podczas tego samego wyjazdu wszedłem pod główny krater najwyższego  

i największego obecnie czynnego wulkanu w Europie – Etny (3340 m npm) na Sycylii. 

Jak więc widzisz, tych wrażeń nazbierało się 

trochę i wszystkie są wyjątkowe na swój sposób. 

Aha, muszę jeszcze wspomnieć, że kilka lat temu 

nasza rodzinna grupa górska postanowiła „zejść  

z wysokości” i zorganizowaliśmy rejs jachtem 

po Morzu Adriatyckim. Popłynęliśmy ze Splitu 

do Dubrownika, odwiedzając po drodze 

dalmatyńskie wyspy Brać, Hvar, Korcula, Mljet. 

Było to również niezapomniane doświadczenie – 

jakże inne jednak od tych górskich. Ale to już 

temat na inną, długą rozmowę. 

Jak więc widzisz, mój „niespokojny duch” i 

ciekawość świata pchają mnie ciągle w nowe 

miejsca, pozwalają przeżywać nowe emocje, 

poznawać nowych, interesujących ludzi.     

 
Ola: Jak należy się przygotować do górskiej wycieczki? Czy przed zdobyciem wyższych szczytów ćwiczy 
Pan kondycję? Jaki sprzęt trzeba zabrać na górskie wędrówki ? 
 
A.W: Przede wszystkim należy zadbać o własną, przyzwoitą sprawność fizyczną. Oczywiście 

niezbędny jest również odpowiedni sprzęt: ubiór, buty (bardzo istotne), kijki. Warto też przygotować 

się do takich wypraw pod względem logistycznym, czyli wiedzieć cokolwiek o miejscu, do którego się 

jedzie, co nas tam czeka, jakie najczęściej panują warunki atmosferyczne itp.   

Moja recepta na właściwą formę fizyczną, a przynajmniej w ostatnich kilku latach – bo jak wiesz 

jestem już mężczyzną w wieku z „5” na początku, to rower i bieganie. Swoją kondycję fizyczną 

buduję ostatnio zwłaszcza poprzez bieganie. Tygodniowo przebiegam nie mniej niż 50 km. Mam już 

za sobą ukończony półmaraton, a w najbliższym czasie w planach pełny maraton. 

 
Ola: Niektórzy ludzie uważają, że każdy może udać się w wysokie góry bez uprzedniego 
przygotowania i odpowiedniego ekwipunku. Co Pan o tym sądzi? Czy kiedyś zdarzyło się Panu ściągać 
niedoświadczonych wędrowców z niebezpiecznych podejść? 

 
 A.W: Wyjścia w góry – nie tylko te wyższe, 

np. Tatry, bez odpowiedniego przygotowania    

i ekwipunku (ubioru, butów, prowiantu), to 

zwykła lekkomyślność a nawet głupota. 

Zdecydowanie odradzam ! Jak kończą się tego 

rodzaju eskapady, często podają media. Nie 

brak przykładów tragicznych. Trzeba mieć 

także świadomość tego, że wychodząc w góry 

nieprzygotowanym (np. na nagłą zmianę 

pogody, co w górach jest rzeczą normalną), 

narażamy na poważne niebezpieczeństwa nie 

Na Moysalen – najwyższym szczycie Lofotów. 

Na Corno Grande – najwyższym szczycie Apeninów 



tylko siebie. Zmuszamy do ryzykowania, niejednokrotnie własnego życia, tych, którzy będą szli nam  

z pomocą – ratowników górskich. Wystarczy sięgnąć do literatury (np. kronik GOPR), aby znaleźć 

wiele takich przykładów, gdzie lekkomyślność, beztroska i głupota pseudoturystów, doprowadziły 

nawet do śmierci innych osób. 

Mnie również kilka lat temu zdarzyło się „ściągać” z Orlej Perci w Tatrach trzyosobową rodzinę, która 

„utknęła” na eksponowanym fragmencie grani w okolicach Granatów. Około 17- letnia dziewczyna 

nie była w stanie zrobić kroku w dość stromym, eksponowanym miejscu, a jej rodzice – równie 

zszokowani – byli bezsilni. Panika, strach – najgorszy doradca w górach ! Jak się okazało, była to ich 

pierwsza wycieczka górska w życiu – po tych przeżyciach, myślę – ostatnia. Czy rozsądni ludzie 

powinni podejmować takie decyzje ? Oceń sama. Trzeba jeszcze dodać, że zazwyczaj w opisach 

szlaków jest informacja o stopniu ich trudności i niebezpieczeństwach. Wystarczy czytać … i trochę 

pomyśleć, czy aby nie przeceniamy swoich możliwości.    

 
Ola: Co trzeba zrobić, aby zachować w górach bezpieczeństwo? Jak należy postępować na przykład 
podczas burzy lub lawiny? 
 
A.W: Poniekąd na ten temat wspomniałem już wcześniej. Na pewno należy przygotować się do tego 

pod względem fizycznym i ekwipunkowym. Odpowiedni strój (plus ciepłe rzeczy na zmianę              

w plecaku), buty, prowiant, latarka, środek 

łączności – to podstawa. Dobór trasy (szlaku) 

do własnych możliwości – od tego 

powinniśmy zacząć. Powinniśmy też zawsze 

zostawić informację dokąd się wybieramy. 

Jeśli sami nie czujemy się pewnie w terenie, 

zwłaszcza dla nas nowym, nieznanym, warto 

zadbać o to, aby w zespole wycieczkowym 

był ktoś, kto posiada już pewne umiejętności, 

doświadczenie i zna teren. Może czasem 

warto „zainwestować” w bezpieczeństwo i po 

prostu wynająć przewodnika. Dla tych, którzy 

już trochę chodzą po górach rada następująca: 

nigdy nie przeceniaj swoich umiejętności         

i możliwości, wcześniej czy później góry 

każdego NAUCZĄ POKORY wobec swojej 

potęgi …  A jeśli wysoko na grani zaskoczy 

Cię burza, należy możliwie szybko schodzić jak najniżej. Trzeba też uważnie obserwować wszelkie 

zmiany aury i nie dopuszczać do tego typu sytuacji, reagować wcześniejszym zejściem z miejsc 

eksponowanych, narażonych na wyładowania atmosferyczne.    

 
Ola: Jaką wycieczkę poleciłby Pan gimnazjalistom? Jaki szczyt moglibyśmy zdobyć np. podczas 
wyprawy szkolnej? 
 

A.W: Wszystko zależy od tego, jak liczna byłaby grupa, jaki stan sprawności jej członków i czy 

byłaby to jej pierwsza wyprawa w góry. Myślę jednak, że dla zgranej klasy gimnazjalnej, na początek 

odpowiednia byłaby wyprawa w Bieszczady lub któreś z pasm Beskidów (Sądecki, Śląski). Potem 

można pomyśleć o Sudetach – a tam Karkonoszach. Po takim przetarciu można zaryzykować łatwe 

szlaki w Tatrach Zachodnich (Grześ, Rakoń, Wołowiec, w dalszej kolejności Czerwone Wierchy). 

Tatry Wysokie należy zostawić sobie „na deser”, gdy już będziemy nieco obyci z wysokością, 

ekspozycją, trudami górskiej wędrówki i tym wszystkim, o czym rozmawialiśmy wcześniej. 

Życzę wszystkim Twoim koleżankom i kolegom wielu wspaniałych i bezpiecznych wycieczek 

górskich. 

 

Ola: Dziękuję za rozmowę. 

Na  Kebnekaise – najwyższym szczycie Europy za kołem 

podbiegunowym. 



Kuchnia z czterech stron świata   
   
  Na Ziemi jest bardzo wiele dziwnych, niespotykanych potraw. W Afryce je się pająki, a na Sardynii 
można spróbować zgniłego sera owczego. Jednak żadne z tych dań nie pobije ryby fugu. 
  Według oficjalnych źródeł ten wyjątkowy przysmak można zjeść jedynie w Japonii. Transportowanie 
go do Europy jest surowo zabronione. Dlaczego? Ponieważ fugu zawiera bardzo silną truciznę zwaną 
tetrodotoksyną. Powoduje ona paraliż mięśni, ale nie odbiera zatrutemu świadomości. Lekarze nie 
znaleźli jeszcze leku na tę substancję, jednak 
istnieje sposób, aby uratować chorego. Należy 
sztucznie podtrzymywać wszystkie jego funkcje 
życiowe do momentu aż trucizna przestanie 
działać. Podobno dawka zawarta w jednej porcji 
ryby jest w stanie uśmiercić nawet trzydziestu 
dorosłych ludzi. Tetrodotoksyna znajduje się w 
niemal każdej części fugu. Można ją znaleźć w 
wątrobie, sercu, krwi i wielu innych narządach. 
Źle przyrządzona ryba rocznie zabija około trzystu 
osób.  
  Czy powstrzymuje to ludzi przed jej zjedzeniem? 
Oczywiście, że nie. Tysiące śmiałków przybywają 
do Japonii, by spróbować tego przysmaku. 
Smakoszom nie wystarcza już wykwintna kolacja 
w eleganckiej restauracji. Jedząc, muszą poczuć 
adrenalinę. Niektórzy udają się do miejskich barów. W takich miejscach nigdy nie wiadomo, czy fugu 
nie stanie się Twoim ostatnim posiłkiem. Oczywiście są też i tacy, którzy chcą mieć pewność, że nie 
zostaną zabici przez własny obiad. Udają się wtedy do sprawdzonych lokali. Pracują tam 
doświadczeni, wykwalifikowani kucharze, którzy uczyli się przyrządzać fugu miesiącami, a nawet 

latami. Mistrzowie usuwają z ryby narządy, 
zawierające truciznę. Robią to specjalnymi 
nożami o nazwie fugu-hiki. Według niektórych 
źródeł nie zabierają całej tetrodotoksyny. 
Zostawiają bezpieczną dawkę, dzięki której klient 
poczuje lekkie mrowienie w okolicach warg          
i języka. 
 Tak przyrządzone ryby trafiają na stoły 
najbardziej prestiżowych, japońskich restauracji. 
Zazwyczaj podawane są w postaci sashimi, czyli 
surowych plasterków. Polewa się je sosem 
sojowym zmieszanym z cytryną, szczypiorkiem     
i chili. Można je tam zdegustować bez obawy      
o swoje życie i zdrowie. Taki komfort oczywiście 
słono kosztuje. Jedna porządnie przyrządzona 
porcja fugu to koszt nawet 1500 złotych! 
  Naukowcy z Nagasaki stworzyli rybę o takim 

samym smaku jak fugu, ale bez zabójczych toksyn. Co ciekawe, nie jest ona tak rozchwytywana jak 
oryginał. W przeciwieństwie do niego nie cieszy się zbytnią popularnością. Być może to ekstremalne 
przeżycia podczas jedzenia fugu sprawiły, że stała się ona japońskim rarytasem. 
  No właśnie, po takich ekstremalnych przeżyciach i sosie z chili człowiekowi może zachcieć się pić.     
A co najlepiej nadaje się do picia? Oczywiście jakiś drink. Najlepszym będzie chyba turecki trunek       
o nazwie Raki (niestety, nie dla nas). To bardzo mocny alkohol, który z kilku powodów miesza się         
z wodą. Pierwszy ma podłoże czysto praktyczne (trudno byłoby wypić czystą wódkę), a drugi religijne. 



  W Turcji wiarą panującą jest islam, który jak 
wiadomo zabrania spożywania alkoholu. No, 
ale jak człowiek bardzo chce, to zawsze 
znajdzie jakiś sposób, aby bezkarnie złamać 
zasady. I tak też się stało w przypadku 
muzułmanów. Wyznawcy Allaha zauważyli, że 
Raki zmieszana z wodą kolorem przypomina 
mleko. Bóg, który obserwuje wszystko z góry, 
nie widzi więc wódki, tylko biały napój.  
Niektórzy prości ludzie do dziś wierzą, że pijąc 
ten alkohol, nie popełniają grzechu. U nas      
w domu coś takiego raczej nie przejdzie. 
  Jeśli w najbliższym czasie nie macie               
w planach wycieczki do Turcji i Japonii, 
możecie spróbować upichcić coś sami.. 
Poniżej zamieściłam przepis na  proste ciasto 
z jagodami. Z pewnością będzie bezpieczniejsze od fugu i Raki. Smacznego! 
 

 

Przepis na lekki deser z jagodami 
 

Składniki: 
50g Kasi, 2/3 szklanki cukru (160g), 1/2 łyżeczki proszku do pieczenia, 2/3 szklanki mąki (120g) 3 jajka 
masa jogurtowa: 1kg gęstego jogurtu, 1 szklanka cukru pudru (160 g), 2 szklanki jagód, 50 g żelatyny 
masa jagodowa: 1 i 1/2 szklanki jagód, 3/4 szklanki cukru (120 g), 1/2 szklanki soku jabłkowego, 2 
łyżki żelatyny  
 

Przygotowanie: 
Przygotuj biszkopt. Kasię rozpuść i przestudź. 
Mąkę wymieszaj z proszkiem do pieczenia. 
Jajka ubij z cukrem na puch. Dodaj mąkę           
z proszkiem. Na koniec wlej rozpuszczoną 
Kasię i delikatnie wymieszaj łyżką. Ciasto 
przełóż do wyłożonej papierem do pieczenia 
formy o wymiarach 22x28cm. Piecz w 180st.C 
około 20 minut. Biszkopt przestudź. Żelatynę 
namocz oddzielnie w odrobinie zimnej wody      
i odstaw, by napęczniała. Jedną szklankę jagód 
zmiksuj ze szklanką cukru pudru. Żelatynę 
rozpuść. Większą porcję wymieszaj ze 
zmiksowanymi jagodami. W misce wymieszaj 
jogurt, 1 szklankę całych jagód i zmiksowane 
jagody z żelatyną. Masę jogurtową przełóż     
na wystudzony biszkopt i odstaw na chwilę    
do lodówki. Pozostałe jagody zmiksuj                 

z pozostałym cukrem pudrem i wymieszaj z resztą rozpuszczonej żelatyny i sokiem jabłkowym. Masę 
jagodową przełóż na lekko stężałą masę jogurtową. Deser odstaw ponownie do lodówki, by dobrze 
stężał. 

     Aleksandra Piasecka 

Zdjęcie ze strony Google. 

Zdjęcia wykorzystane w tym 

artykule pochodzą ze stron Google. 



Wakacyjny humor 

 
Jest niedziela. Wyczerpany turysta, błąkający 
się po pustyni pyta napotkanego Araba: 
-Panie, jak dojść do Kairu? 
- Cały czas prosto, a we wtorek w lewo. 
 
 
Góry. Malarz maluje pejzaż. Podchodzi baca, 
patrzy jak artysta wiernie kopiuje widok i 
mówi:  
-Ile to się człowiek musi namęczyć, jak nie ma 
aparatu. 

 
Agent biura podróży wynajmuje Kowalskim 
apartament nad morzem. 
- A czy tu często pada deszcz?- pyta Kowalski 
-Tu? Nigdy! Tylko na zewnątrz. 
 
 
W wagoniku kolejki na Kasprowy turysta 
konwersuje z góralem:  
-Baco, a co by było, gdyby ta lina się urwała?  
-A to by było…..trzeci raz w tym tygodniu. 
 

 

Grupa turystów błąka się po Tatrach. Od kilku 
godzin nie mogą znaleźć drogi. 
-Obawiam się, że utknęliśmy tu na dobre-
mówi przewodnik 
-A podobno zna pan Tatry jak własną kieszeń-
kpi turysta.  
-Tatry to może i znam. Ale teraz jesteśmy już 
chyba w Bieszczadach. 
  
 
Rozmawia turysta z góralem: 
-Baco, gdzie nauczyliście się tak rąbać drzewo? 
-Na Saharze. 
-E, baco, kłamiecie. Przecież Sahara to 
pustynia… 
-No, teraz już pustynia. 
 
 
Jasio wpada do bacówki i krzyczy: 
-Tato, jakaś blondynka siedzi przed domem i 
zjada naszą ziemię. 
Baca wychodzi na dwór z kijem 
-Blondynko, co ty robisz?-pyta. 
-Podobno grunt to zdrowie.  
 

Są wakacje. Turysta zachodzi w deszczu do 
bacówki. Baca gościnnie częstuje go gorącą 
strawą. Turysta zajadając spostrzega, że do 
talerza leci mu z góry woda…  
- Baco, dach ci przecieka!  
-No widzę przecież.. 
-To dlaczego nie naprawisz?!  
-Nie mogę, przecież deszcz pada.  
-To dlaczego nie naprawisz, kiedy nie 
pada?!!  
-A bo wtedy nie cieknie… 

Jest niedziela. Wyczerpany turysta, błąkający 
się po pustyni pyta napotkanego Araba: 
-Panie, jak dojść do Kairu? 
-Cały czas prosto, a we wtorek w lewo. 

Góry. Malarz maluje pejzaż. Podchodzi baca, 
patrzy jak artysta wiernie kopiuje widok i 
mówi:  
-Ile to się człowiek musi namęczyć, jak nie 
ma aparatu. 
 

Agent biura podróży wynajmuje Kowalskim 
apartament nad morzem. 
-A czy tu często pada deszcz? -pyta Kowalski 
-Tu? Nigdy. Tylko na zewnątrz. 

W wagoniku kolejki na Kasprowy turysta 
konwersuje z góralem:  
-Baco, a co by było, gdyby ta lina się urwała?  
-A to by było…..trzeci raz w tym tygodniu. 
 

Grupa turystów błąka się po Tatrach. Od 
kilku godzin nie mogą znaleźć drogi. 
-Obawiam się, że utknęliśmy tu na dobre-
mówi przewodnik 
-A podobno zna pan Tatry jak własną 
kieszeń - kpi turysta.  
-Tatry to może i znam. Ale teraz jesteśmy 
już chyba w Bieszczadach. 
 

Rozmawia turysta z góralem: 
-Baco, gdzie nauczyliście się tak rąbać 
drzewo? 
-Na Saharze. 
-E, baco, kłamiecie. Przecież Sahara to 
pustynia… 
-No, teraz już pustynia. 
 
Jasio wpada do bacówki i krzyczy: 
-Tato, jakaś blondynka siedzi przed domem 
i zjada naszą ziemię. 
Baca wychodzi na dwór z kijem 
-Blondynko, co ty robisz?-pyta. 
-Podobno grunt to zdrowie.  
 

Wszystkie dowcipy i rysunki pochodzą z Google.  



 

Poradnik pierwszaków 
  Pierwszego września po raz kolejny przekroczymy próg naszej szkoły. Będziemy musieli ponownie 
stawić czoła licznym sprawdzianom i nauczycielom. Naturalnie w najgorszej sytuacji znajdujecie się 
Wy, Pierwszoklasiści. Przychodzicie do zupełnie nowej szkoły i nie wiecie co Was tu czeka. Nie znacie 
jeszcze panujących tutaj zasad ani nauczycieli. Ten artykuł jest swego rodzaju przewodnikiem po 

naszym gimnazjum. Ma Wam pokazać,  jak toczy 
się życie w Pallottim.  
  Zacznijmy od tego, że panująca tu atmosfera 
raczej sprzyja zdobywaniu wiedzy. Uczniowie        
na ogół są mili. Zdarza się, że dadzą  spisać pracę 
domową, ale o tym wspominam nieoficjalnie. Na 
nauczycieli także nie można narzekać. Gdy mają 
dobry humor, da się z nimi wytrzymać Od czasu do 
czasu podciągną nawet ocenę. Oczywiście mamy 
też i takich, z którymi pod żadnym pozorem nie 
wolno targować się o wyższy stopień. W naszym 
Szanownym Gronie Pedagogicznym znajdą się 
zarówno pedagodzy groźni, jak i tacy, z którymi 
można pożartować. Przed wkroczeniem na 
pierwszą lekcję warto byłoby poznać ich trochę 
bliżej. Aby ułatwić Wam to zadani, redakcja gazetki 
zrobiła listę najoryginalniejszych pedagogów 

naszego gimnazjum. 

   
       
Trzecie miejsce należy do bardzo sympatycznego księdza-Pawła Szczupaka. Jest on jednocześnie 
katechetą i dyrektorem naszej szkoły. Jego lekcje religii przypominają bardziej filozofię. Często 
prowadzimy na nich dyskusje. Ksiądz zawsze chętnie podejmuje poruszane przez nas tematy, bardzo 
 

 

   
  Czwarte miejsce zajmuje nauczycielka języka niemieckiego. Pani Marta Kozak zawsze chodzi 
uśmiechnięta. To właśnie ona organizuje Comeniusa. Dzięki niej uczniowie z naszej szkoły mogą 
bezpłatnie podróżować za granicę i integrować się z obcokrajowcami. To jeszcze nie koniec jej zasług. 
Pani Kozak razem z księdzem Szczupakiem prowadzą koło rowerowe. Co roku organizują rajd za 
granicę. Jeśli będziecie mieli dość odwagi i dobrą kondycje będziecie mogli udać się razem z nimi. 
   
   

  Pan Krzysztof Głogowski to nauczyciel historii i WOS-u. Jest połączeniem siejącego postrach 
tyrana i pogodnego, żartobliwego pedagoga. Jego ciemna strona ujawnia się zazwyczaj podczas 
niezapowiedzianego odpytywania. Nie sposób się do niego przygotować, bo nigdy nie do końca 
wiadomo, czego będzie dotyczyło. Historyk może zapytać zarówno o datę wypisaną drobnym 
druczkiem gdzieś na końcu podręcznika, jak i o gazetę, którą ostatnio czytałeś. Czasami warto 
odpowiedzieć mu z przymrużeniem oka, gdyż bardzo lubi żartować. Jego lekcje są zazwyczaj luźne 
i można się na nich pośmiać. Osobom, które często przekomarzają się z nauczycielami i mają 
poczucie humoru, polecam pierwszą ławkę.   

Ksiądz Paweł Szczupak jest jednocześnie katechetą i dyrektorem naszej szkoły. Jego lekcje religii 
przypominają bardziej filozofię. Często prowadzimy na nich dyskusje. Ksiądz zawsze chętnie 
podejmuje poruszane przez nas tematy, bardzo dobrze się z nim rozumiemy. To dlatego, że 
katecheta próbuje znaleźć z młodzieżą wspólny język. Często jeździ z nami na szkolne wycieczki        
i rajdy rowerowe. Jest pogodną, niezwykle sympatyczną i pełną życia osobą. 
   
 

 Pani Marta Kozak to nauczycielka języka niemieckiego. Zawsze chodzi uśmiechnięta. To właśnie 
ona organizuje Comeniusa. Dzięki niej uczniowie z naszej szkoły mogą bezpłatnie podróżować      
za granicę i integrować się z obcokrajowcami. To jeszcze nie koniec jej zasług. Pani Kozak razem     
z księdzem Szczupakiem prowadzą koło rowerowe. Co roku organizują rajdy. Jeśli będziecie mieli 
dość odwagi i dobrą kondycję, będziecie mogli udać się razem z  nimi. 
 

Ilustracja ze strony Google. 



  Piąte miejsce należy się nauczycielce języka polskiego, pani Katarzynie Kurackiej. Jest ona bardzo 
pomysłową osobą (czasami aż nadto). Bywa, że na jej lekcjach wcielamy się w postacie z naszych 
lektur. Zakładamy wtedy ich stroje, zmieniamy głos, a niekiedy nawet płeć i przygotowujemy krótki 
opis siebie. Mamy przy tym mnóstwo zabawy. Pani Kuracka prowadzi także kółko teatralne. Jeśli nie 
macie kompleksów i lubicie się powygłupiać jesteście tam mile widziani.  
   
 
   Na szóstym miejscu staje nauczycielka fizyki i chemii. Pani Urszula Pietrasik jest oazą spokoju. 
Posiada nieskończone zapasy cierpliwości. Nigdy nie zdarzyło się żeby na kogoś krzyknęła, a i tak 
podczas trwania jej lekcji panuje względny spokój. Może dlatego, że są one po prostu ciekawe. Często 
robimy na nich doświadczenia. Jednego dnia podpalimy salę, drugiego wypuścimy trujący gaz… i jest 
co wspominać. 
  
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pani Katarzyna Kuracka uczy w Pallottim języka polskiego. Jest ona bardzo pomysłową osobą 
(czasami aż nadto). Bywa, że na jej lekcjach wcielamy się w postacie z naszych lektur. Zakładamy 
wtedy ich stroje, zmieniamy głos, a niekiedy nawet płeć i przygotowujemy krótki opis siebie. 
Mamy przy tym mnóstwo zabawy. Pani Kuracka prowadzi także kółko teatralne. Jeśli nie macie 
kompleksów i lubicie się powygłupiać, jesteście tam mile widziani.  
 

Nauczycielką fizyki i chemii jest u nas Pani Urszula Pietrasik. To prawdziwa oaza spokoju. Posiada 
nieskończone zapasy cierpliwości. Nigdy nie zdarzyło się, żeby na kogoś krzyknęła, a i tak podczas 
trwania jej lekcji panuje względny spokój. Może dlatego, że są one po prostu ciekawe. Często 
robimy na nich doświadczenia. Jednego dnia podpalimy salę, drugiego wypuścimy trujący gaz…     
i jest co wspominać.  
  
 

      Pan Krzysztof Tomczyk jest nauczycielem plastyki, techniki, a także 

owych dziwacznych zajęć pt: ,,przedmioty artystyczne”. Na lekcjach Pana 

Tomczyka wykonujemy różne prace plastyczne, makiety i malunki           

na ścianach. Niekiedy także tworzymy maski karnawałowe i prace np. 

bożonarodzeniowe. Często nasze dzieła musimy kończyć w domu, gdyż 

na zajęciach nie starcza nam czasu. Na lekcje z p. Tomczykiem 

przygotowujemy także rozmaite prezentacje, które (choć niezwykle 

ciekawe) wprowadzają nas w stan tak wielkiego rozmarzenia, że czasami 

trudno nam w skupieniu wysłuchać do końca przemówienia kolegi lub 

koleżanki, gdyż dusza wymyka się niepostrzeżenie w objęcia Morfeusza. 

Pomimo to, bardzo lubimy lekcje u Pana Tomczyka. Kto wie, może          

za parę lat znajdzie się wśród nas drugi Matejko czy Malczewski? 

które (nieoficjalnie) nudzą większość klasy. Pomimo to, bardzo lubimy 

lekcje u Pana Tomczyka. 

. 

 
 

Pani Malwina Misiak uczy muzyki i ,,przedmiotów artystycznych” 

(co to za zajęcia, dowiecie się    w klasie drugiej). Na lekcjach Pani 

Misiak śpiewamy piosenki, poznajemy historię muzyki, a także 

uczymy się nut i podstawowych akordów. W naszej szkole 

funkcjonuje zespół muzyczny (na który Was serdecznie 

zapraszamy!). Na kółku przygotowujemy pieśni na mszę, piosenki 

na różne okazje, a także gramy na rozmaitych instrumentach. Jest 

tam naprawdę ciekawie… i głośno! 

 
 

Pani Monika Przystupa uczy nas matematyki. Jest miłą osobą. Lubi, gdy pracujemy na lekcji             

i odrabiamy pracę domową. Pani Przystupa często dzieli klasę na ,,geniuszy matematycznych”, 

(którzy w przyszłości zapewne mają być kolejnymi Sokratesami i Pitagorasami) i ,,tych 

normalnych”, którzy nie chcą być geniuszami, nie mogą lub się po prostu na takich nie nadają.      

Na lekcjach z Panią Przystupą panuje miła atmosfera i nikt nie ma czasu się nudzić. 

 
 

Pani Ewa Bogusz uczy nas informatyki i biologii. Nad wyraz sprawnie posługuje się makami, 

których wiele osób w ogóle nie rozumie. Powtórzenia na lekcji biologii także są bardzo ciekawe       

i pomysłowe. Często układamy jakieś domino lub posługujemy się kluczami. UWAGA! Jeśli chcesz 

mieć na koniec trymestru piątkę, oddaj w odpowiednim terminie prace ze strony internetowej   

i zalicz sprawdzian (który zazwyczaj jest dość trudny) na co najmniej czwórkę!  

. 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aleksandra Piasecka                                           

Marta Solarz 

Ksiądz Grzegorz Kalbarczyk uczy religii drugie i trzecie klasy, jest także prefektem szkoły.               

Na początku wydaje się dość wymagający, ale to (mam nadzieję) tylko złudzenie. My, uczniowie 

klasy drugiej, nie znamy go jeszcze zbyt dobrze, gdyż na lekcjach religii spotkaliśmy się zaledwie 

kilka razy, ale już wiemy, że ma dużo serca dla młodzieży i głowę pełną pomysłów! 

. 

 
 

Pani Irena Skowron ma z dziewczętami zajęcia wf-u. Na basenie czeka cierpliwie, 

aż się przebierzemy, ponieważ zazwyczaj zajmuje nam to ok. piętnastu minut.     

Na lekcjach uprawiamy różne sporty lekkoatletyczne, jak np. biegi, rzut kulą, rzut 

oszczepem czy dyskiem. W zimie spędzamy te dwie godziny na grze w ,,zbijaka”, 

ćwiczymy piłkę ręczną, hokej halowy lub trenujemy na rowerkach, bieżni                   

i rzeźbimy ciało gimnastyką na materacach. Lekcje z Panią Skowron są dla nas 

miłym odpoczynkiem po ciężkiej pracy na innych przedmiotach. 

. 

 
 

Pani Anna Mikos uczy nas języka hiszpańskiego. Jest miłą, uśmiechniętą osobą. Jej lekcje                
są ciekawe. Zawsze chętnie nam pomaga i wszystko dokładnie tłumaczy.  
. 

 
 

Pani Katarzyna Strzelecka uczy jedną z trzech grup angielskiego. W całej 

szkole znane są jej kartkówki i złota myśl-zasada: << Piszecie codziennie 

kartkówki, aż wszyscy nie uzyskają minimum trójki >>. Trochę nas 

straszy, ale tak naprawdę Pani Strzelecka jest bardzo miłą osobą                

i wszyscy jej uczniowie z chęcią idą na zajęcia języka angielskiego. 

. 

 
 

Pani Agnieszka Rysz jest anglistką. Uchodzi za jednego           
z najbardziej wymagających nauczycieli. Na jej lekcjach 
trzeba bardzo uważać, gdyż łatwo o złą ocenę. Mimo to jest 
uważana za bardzo sympatyczną i otwartą na ucznia osobę. 
Z jej lekcji naprawdę wychodzi się z głową pełną 
wiadomości. 
 

 
 

Pani Aleksandra Biernacka uczy nas języka angielskiego. Nauka z nią jest bardzo przyjemna. Na jej 
zajęciach często dzielimy się na grupy, w których rozmawiamy na różne tematy (oczywiście po 
angielsku). Pani Biernacka jest pomysłową i wyrozumiałą osobą. Bardzo lubimy z nią pracować. 
 

 
 

Pani Ewa Matysiak jest jednocześnie matematykiem i wicedyrektorem naszej szkoły. Wciąż walczy 
z jakimiś papierami. Zajmuje się organizacją wszystkich zajęć i uroczystości. Dba o to, byśmy 
zawsze mieli zapewnioną opiekę, zwłaszcza jeśli zachoruje któryś z naszych ukochanych 
nauczycieli (na tablicy od razu pojawia się wtedy lista zastępstw). Bardzo dobrze tłumaczy nam 
zawiłe równania i skomplikowane zadania. Mówi konkretnie i zrozumiale. A czasem… jak dobra 
mama przytuli, pocieszy i wysłucha… 
. 

 
 



Matematyka wcale nie musi być nudna! 

W krainie liczb… 
   
  Dla większości z Was matematyka jawi się jako nudny, uprzykrzający życie przedmiot. A przecież 
przez starożytnych Greków była nazywana królową nauk i może być fascynująca. Trzeba tylko chcieć 
na nią spojrzeć, jak na nie do końca odkrytą tajemnicę. 
  Matematyka to liczby. Liczby, bez których dzisiejszy świat popadłby w chaos. Liczby opisujące każdy 
najdrobniejszy szczegół życia. Ale czy zawsze tak było? Nikt nie wie na pewno, ale prawdopodobnie 
mają one nie więcej niż 10000 lat. Wydawać by się mogło, że dzisiaj osiągnęły najwyższy stopień 
rozwoju i używają ich wszyscy. Okazuje się, że jednak nie wszyscy. W brazylijskiej Amazonii żyje          
7-tysięczna grupa jej rdzennych mieszkańców - plemię Munduruku. Są to myśliwi, zbieracze 
mieszkający w małych wioskach rozrzuconych na obszarze lasu deszczowego. W ich języku nie ma 
czasów, liczby mnogiej ani liczebników powyżej pięciu. Czy to oznacza, że nie potrafią odróżnić dwóch 
słoni od sześciu? A co Munduruku odpowie na pytanie: Ile masz dzieci? Powie: Nie wiem. Pomyślicie: 
No, ładnie. Gdyby mój tata tak powiedział, strach pomyśleć co by się stało. Ale dla Munduruku sam 
pomysł liczenia czegokolwiek jest niedorzeczny. Dziećmi opiekują się wszyscy dorośli członkowie 
wspólnoty. Nieważne, które jest czyje. 
 A oto liczby Mundurku: 
jeden – pug, 
dwa – xep xep, 
trzy – ebapug, 
cztery – ebadipdip, 
pięć – pug pogbi. 
  Zauważcie pewną charakterystyczną cechę językową 
liczebników Munduruku. Od 1 do 4 liczba sylab               
w każdym wyrazie równa jest samej liczbie. Dla 5 nie ma 
już takiej zależności. Ale to również ma swoje 
uzasadnienie. Kiedy Munduruku pokazujemy 1,2,3 lub 4 
kropki i pytamy, ile ich widzą, odpowiadają bezbłędnie, 
ale począwszy od 5 kropek wzwyż, mówią 4,5 lub po prostu wiele. Wydaje się, że liczba 5 jest u nich 
odpowiednikiem naszego ,,około 5”. 
   A więc, gdy zgubicie się w dżungli amazońskiej, lepiej nie pytajcie: Ile kilometrów jest do 
najbliższego miasta? Bo 5km wcale nie musi oznaczać 5km, ale np. 25km.   
  Mimo wszystko ludzie starali się zliczać swój dobytek. Jak to robili? Najstarszą i najprostsza formą 
zapisu liczb był kij z karbami. Inkowie liczyli, zawiązując węzełki na sznurkach, a ludzie jaskiniowi 

malowali znaki na skałach. Jakie znaki? To już 
zależy od obszaru zamieszkania. 
  W czwartym tysiącleciu p.n.e. na Sumatrze 
wynaleziono tzw. pismo klinowe. Zaostrzoną 
trzciną wyciskano znaki w miękkiej glinie. Liczby 
początkowo przedstawiano w postaci kółek lub 
kształtu paznokcia. Około 2700 r.p.n.e. zaczęły 
przypominać ślady ptasich stóp. W piśmie 
klinowym tylko liczby 1, 10, 60 oraz 3600 miały 
swoje symbole. I tutaj pojawia się problem 
systemów zliczania. My przyzwyczailiśmy się do 
systemu dziesiątkowego. W piśmie klinowym 

powstał system sześćdziesiątkowy, który później przejęli Babilończycy, Egipcjanie, a po nich Grecy       
i w postaci szczątkowej pozostał do naszej ery np. w liczeniu czasu: jedna minuta to 60 sekund, jedna 
godzina - 60 minut. W 1793 roku Francja próbowała narzucić dziesiętny system czasu. Doba miała 



liczyć 10 godzin po 100 minut, a jedna minuta 100 sekund. Czas dziesiętny przetrwał jednak  jedynie 
pół roku.  
  Pojawiły się nam już różne systemy liczenia: 
dziesiątkowy i sześćdziesiątkowy. Skąd pojawił się 
system dziesiątkowy, łatwo wytłumaczyć. Od kiedy 
człowiek zaczął liczyć, pomagał sobie palcami. 
Gdybyśmy wyglądali jak bohaterowie bajek Disneya        
i mieli po cztery palce u rąk, niemal na pewno żylibyśmy 
w świecie ósemkowym. Próbą przejścia właśnie            
na system ósemkowy podjął w 1716 roku król Szwecji -
Karol XII. Uważał, że system dziesiętny jest dla 
wiejskiego, prostego ludu, a nie dla sfer wyższych. 
Jeden ze szwedzkich uczonych - Emanuel Swedenborg, 
wymyślił nowy zapis cyfr, w którym 0,…,7 

przemianowano na uftmnslo ,,,,,,, . W tym systemie 

sll  , a somm  . Czy rozumiecie? Spójrzcie… m
to 4, czyli „po naszemu” 4 4=16. A teraz 16 zapisujemy 

w systemie ósemkowym: soos ~8~08216 

Pamiętajcie, że liczba xyz  w tym systemie oznacza zyxxyz  882 , zaś qxyz  to 

zyxqqxyz  888 23 itd.. A teraz zagadka. Jaka to liczba lmt ? Brawo…101. 

  Niestety, w 1718 roku władca zginął od kuli, a wraz z nim odeszło w niepamięć jego ósemkowe 
marzenie. 
  Kolejną próbą było wprowadzenie systemu dwunastkowego, który wydaje się dużo lepszy niż 
dziesiętny. Powodem, dla którego 12 można uznać za lepszą od 10 jest jej podzielność: 12 da się 
podzielić przez 2,3,4 oraz 6, a dziesięć tylko przez 2 i 5. Podzielność 12 wyjaśni również niektóre 
jednostki miar: stopa liczy 12 cali, a to bardzo ułatwia pracę krawcom i stolarzom. Nasz tuzin to 
również 12 sztuk. System dwunastkowy ma 12 cyfr: 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,#, *, 10.  Nowe cyfry to: # -dek 
oraz * - el.  Poza tym na 10 mówi się „do” od skróconego słowa „dozen”, czyli tuzin. Licząc (po 
angielsku) w górę od „do” w systemie dwunastkowym mamy: 
do one – 11 czyli 13 w systemie dziesiątkowym 
do two – 12 czyli 14 w systemie dziesiątkowym 
do three -  13 czyli 15 w systemie dziesiątkowym… 
two do – 20 czyli 24 w systemie dziesiątkowym. Dlaczego? Zastanówcie się.  
fourdo dek – 4# czyli w systemie dziesiątkowym 58,  
eldo - *0 czyli w systemie dziesiątkowym 132 itd. 
  Na koniec system dwójkowy, czyli binarny. Mamy tutaj tylko dwie cyfry: 0 i 1. Przykładowa liczba 

432 2222  pqxyzpqxyz , gdzie zyxqp ,,,,  mogą być jedynie 0 lub 1. A więc 

liczba 11011 z systemu binarnego w systemie dziesiętnym oznacza: 

2716802121212021111011 432  . 
   Na takich właśnie „zero-jedynkowych” liczbach przeprowadzają obliczenia współczesne komputery.  
   Mam nadzieję, że chociaż w niewielkim stopniu przybliżyłam Wam historię liczb i różne podejścia do 
nich. Zgłębianie ich wielorakich aspektów może być wspaniałą zabawą.  
 
Zadania konkursowe 

1. Liczbę sumoz systemu ósemkowego oraz 1011010  z systemu binarnego zapisz w systemie dziesiątkowym. 

2. Zapisz symbolami liczby z systemu dwunastkowego: threedo six, eightdo dek, dekdo el. Podaj ich 
odpowiedniki z systemu dziesiątkowego. 
3.  Liczbę 1579 z systemu dziesiątkowego zapisz w systemie ósemkowym. 
Odpowiedzi należy przynosić do p. Przystupy. Aby wygrać, wystarczy rozwiązać poprawnie minimum jedno 
zadanie. Pierwsze trzy osoby otrzymają 6 z matematyki!!! Powodzenia! 

Ilustracje wykorzystane w tym 

artykule pochodzą ze stron Google. 



Kącik Literacki 

Pragniemy zaprosić Was do lektury opowieści o Rozalinie. Autorką  niewiarygodnych przygód 

bohaterki  jest nasza koleżanka Ola Piasecka. Historię Rozaliny będziemy zamieszczać            

w kolejnych numerach „Pallottusia”. Mamy nadzieję, że się Wam spodoba  

Rosalina w opałach 

Kraków, 994 rok 

   Dziś nadszedł tak długo wyczekiwany przez 
wszystkich dzień. Dzień, w którym miał odbyć się 
turniej. Wybitni  rycerze wraz ze swymi damami 
przybywali z całej Polski, by zobaczyć lub wziąć 
udział w tym historycznym wydarzeniu. 
   Przybył także sir Budzigniew i jego giermek -
Dziadumił. Byli to odważni, zaprawieni w boju 
wojownicy o mężnych sercach i nieprzeciętnej 
urodzie. Wzięli udział w niejednej zwycięskiej 
bitwie i niestraszny im był żaden wróg. Słyszał     
o nich cały kraj i wszystkie pobliskie państewka… 
Przepraszam, chyba trochę się zagalopowałam. 
Tak właściwie o dokonaniach dwóch młodych 
mężczyzn wiedziała tylko najbliższa rodzina          
i garstka przyjaciół. Taki stan rzeczy 
zdecydowanie nie odpowiadał naszym 
ambitnym bohaterom. Aby go zmienić, 
postanowili wziąć udział w turnieju, a dokładniej 
wygrać ten turniej. Zwycięstwo w tak znanej 
konkurencji zapewniłoby im sławę i uszanowanie 
do końca życia. 
  Teraz czynili ostatnie przygotowania do 
zawodów. Dziadumił osiodłał już konia i z braku 
lepszego zajęcia zaczął jeszcze raz czyścić oręż 
swego pana. Gdy wszystko zostało wypucowane 
jak należy, Budzigniew w pełnym rynsztunku 
dosiadł rumaka i chwycił lancę w dłonie. Teraz 
nadeszła jego kolej.  

Ściągnął więc lejce i ruszył na arenę.  
  Stąd mógł wszystko ogarnąć wzrokiem. Pole 
bitewne było rozległym kawałkiem ziemi, który 
pokryto trawą. Wokół niego ustawiono rzędy 
drewnianych ławek i zawieszono chorągwie. 
Wszystko wyglądało dosyć pospolicie, jak na 
każdym turnieju. Z jednym wyjątkiem. Pośrodku 
areny stało pokaźnych rozmiarów koło. Ów 
osobliwy okrąg wzbudził podejrzenia rycerza. 
Stał się przedmiotem jego zainteresowań tylko 
przez chwilę, bowiem bardziej interesujący 
obiekt znajdował się po drugiej stronie areny. 
  Wróg Budzigniewa prezentował się nader 
okazale. Był wysoki i dobrze zbudowany. Trzymał 
broń pewnie i w decydującym momencie             
z pewnością nie zawahałby się zadać 
śmiertelnego ciosu. W tym właśnie momencie 
nasz z pozoru odważny bohater pożałował, że 
nie będzie obserwować szykującej się bitwy         
z miejsc dla widzów. Ale cóż tu poradzić… 
Wybrał tę drugą opcję i doskonale o tym 
wiedział. Teraz trzeba będzie stanąć do walki          
i umrzeć z honorem. I tak też Budzigniew 
postanowił uczynić. Spiął swego rumaka i ruszył 
przed siebie. Dzielny czworonóg gnał co sił         
w nogach, aż wreszcie wjechał w tajemniczy 
okrąg. 

 
  Kraków, 2014 rok 
 
  Rosalina poprawiała dziś kolejny sprawdzian. Tym razem z historii - przedmiotu, który znienawidziła już w 
pierwszej klasie. Siedziała sama w ciemnej sali i czekała na natchnienie. Nauczyciel wyszedł stąd kilka 
minut temu na pogaduszki z dyrektorem. W normalnych warunkach siedziałaby teraz z telefonem w ręku i 
przepisywała co tylko się da. Niestety, pan Ciapciak zarekwirował ten niezwykle przydatny sprzęt mniej 
więcej dwie godziny temu, gdy zobaczył, jak Roze ukradkiem pstryka zdjęcia geografce, która przycięła 
rąbek spódnicy drzwiami od toalety. Teraz trzeba będzie zapłacić za występek i poradzić sobie samemu. 
Jak na razie, niestety, nie zanosiło się, by miało tak być. Rosalina ślęczała nad testem już co najmniej 
piętnaście minut, a kartka nadal była prawie pusta. Nic nie przychodziło jej do głowy.  
  Była zmęczona i znudzona. Każdy jej dzień wyglądał niemalże tak samo. Wstawała, szła do szkoły, 
odrabiała lekcje i kładła się spać. Dałaby bardzo wiele, aby coś się wreszcie zmieniło. Wydawać by się 
mogło, że niebiosa usłuchały jej próśb, bowiem nagle przez ścianę wjechał wydzierający się rycerz na 



czarnym koniu. Tak, dobrze przeczytaliście. Przez ścianę wjechał wydzierający się rycerz na czarnym koniu. 
Nasza bohaterka była równie zszokowana jak Wy. Z wrażenia wypuściła długopis i rozdziawiła usta. 
Tajemniczy jegomość zatrzymał już swego rumaka i ze zdziwieniem rozejrzał się po sali. Przez chwilę 
panowała w niej krępująca cisza. Przerwała ją Rosalina. 
- K i m  t y  j e s t e ś? - wymawiała słowa bardzo powoli i wyraźnie. 
- To samo pytanie chciałem zadać tobie, dziewko. 
- Słucham…? - wydukała. 
- Stała się rzecz niesłychana, przedziwna. 
 W jednej chwili przebywałem na turnieju,  
a w drugiej znalazłem się już tutaj. Zechcesz mi 
wyjawić, cóż to za miejsce, zacna niewiasto? 
  Rosalina z niedowierzeniem wpatrywała się  
w tajemniczego przybysza. 
- Zacna niewiasto? Ty ze średniowiecza jesteś? – 
powiedziała wreszcie. 
- W rzeczy samej. Cóż to za dziwne pytania? 
  W tej samej chwili przez ścianę przeniknął 
następny, podejrzany gość. Był zdecydowanie 
niższy od obecnego tutaj i posiadał znacznie 
skromniejsze odzienie. 
- Jest i mój giermek! - zakrzyknął rycerz - Poznaj 
Dziadumiła, cnotliwa pani. Jam jest Budzigniew. 
Pozostajemy do twoich usług, piękna damo. 
- Aaaaaachaaaa - rozległo się w odpowiedzi. –  
Jak już jesteście, to moglibyście się do czegoś 
przydać. Wiecie jaki król władał Polską w latach 
992-1025?   
- Proszę sobie z nas nie robić żartów, panienko. 
Dobry Bolesław nie byłby zadowolony - wyznał 
rycerz. 
- Bolesław … Chrobry, tak? – chciała się upewnić 
Roze. 
- Oczywiście, że Chrobry. Jakiż by inny – obruszył 
się  Budzigniew. - Dziadumile, przez całe to 
zamieszanie zapomniałbym zapytać, jakżeś ty się 
tu znalazł – wykrzyknął. 
- Ano… zobaczył ja, że ci nóż na ziemię upadł, to  
i żem se za tobą poszedł. 
- Wiernyś ty sługa. Wiedz, że nie zapomnę ci 
tego do końca życia. 
  Gdy przybysze rozmawiali, Rosalina wyjrzała 
przez okienko. Kątem oka dostrzegła 
zaniepokojonego dyrektora. Na razie rozmawiał 
z panem Ciapciakiem, ale lada chwila mógł wejść 
do sali. A wtedy zobaczyłby co się tu wyprawia.  
I za wszystko będzie odpowiedzialna ona - Roze. 
Ile niesprawiedliwości jest na tym świecie -
pomyślała. No cóż, nie ma co tracić czasu na 
narzekanie. Trzeba działać natychmiast. 
Najpierw koń, dziewczyna omiotła salę 
wzrokiem. Jej spojrzenie padło na sporych 
rozmiarów schowek. Jak dobrze pójdzie, wciśnie 
do niego jeszcze Dziadumiła i Budzigniewa. Od 
razu zabrała się do roboty. Bezceremonialnie 

przerwała mężczyznom rozmowę i zaczęła 
tłumaczyć w czym rzecz. 
- Słuchajcie, zaraz przyjdzie tu bardzo ważna 
osobistość. Można powiedzieć, że to nasz król. 
Obawiam się, że nie będzie pocieszony, gdy  was 
tu zastanie. Dobrze by było, jakbyście się 
schowali – wyznała. 
- Król? – zdziwił się Dziadumił. – Nigdy żem nie 
widział króla na własne oczy. 
- I dzisiaj też nie zobaczysz, bo jak już wcześniej 
wspomniałam, macie się schować i nie 
wyściubiać nosa z kryjówki, dopóki wam nie 
powiem. Ruszcie się wreszcie! Bierz tego konia     
i idziemy. Tylko na paluszkach. Hałas, który 
zrobiliście na początku, obudziłby nawet 
zmarłego. 
  Rosalina wzięła z biurka klucz do schowka           
i ruszyła w jego stronę. Co chwila niespokojnie 
spoglądała na drzwi. Gdy udało jej się zapakować 
do skrytki niepocieszonego konia, zaczęła 
wpychać tam Dziadumiła. Potem przyszła kolej 
na Budzigniewa. Już miała wcisnąć go w kat, gdy 
nagle usłyszała za plecami głos dyrektora: 
- Co tu się do licha wyrabia, panno Corteza? – 
zapytał wzburzony. 
  Roze szybko zamknęła drzwi i odwróciła się      
w kierunku nauczyciela. Niestety, nie zdążyła 
schować rycerza, więc stał teraz obok niej. 
Przepraszam, nie stał tylko klęczał. I nie przed 
nią, tylko przed zdumionym dyrektorem. 
Mamrotał pod nosem jakieś niezrozumiałe 
słowa. Można było wśród nich wyróżnić: 
„czcigodny panie”, „nasz wielki władco” i „dobry 
królu”. 
- Rosalina!? Coś ty znowu narobiła!? Kto to jest!? 
I co on robi w mojej szkole!? Odpowiadaj i to 
natychmiast!! - wrzeszczał rozeźlony dyrektor, 
przy okazji próbując odpędzić od siebie 
Budzigniewa. 
- Nie ma się co złościć szanowny panie 
dyrektorze - próbowała opanować sytuację 
dziewczyna. – To jest …. mój daleki krewny. 
Przyjechał z wizytą z samej Ameryki - 
zapewniała. 
- I czemu ten twój krewny leży przede mną? 
- Nie wiem, może coś mu strzeliło w kręgosłupie. 
Starość nie radość.  



- Każ mu wstawać, bo się zdenerwuję!!! 
- Czyli, że niby teraz jest pan spokojny… 
- Rosalina!!!!! 
- Dobrze, już dobrze. Wstawaj, ty durniu! - 
fuknęła na Budzigniewa. – No, już wstawaj! 
  Dopiero drugi rozkaz dotarł do rycerza. 
Budzigniew powoli podniósł się z klęczek i zaczął 
całować dłonie pana Kwasigrocha. Roze 
próbowała odciągnąć go od naprawdę już 
zdenerwowanego dyrektora, niestety, 
bezskutecznie. Jego uwagę odwrócił dopiero 
głos giermka. 
  Dziadumił wyszedł ze schowka z zatkanym 
nosem. 
- Dziewko, kuń się załatwił i śmierdzi 
niemiłosiernie. Czy mógłbym ja już wyjść? - 
zapytał.  
  Dyrektor wytrzeszczył oczy. 
- To też jest twój krewny, Corteza? I o jakim 
koniu on mówi? 
  W tej właśnie chwili z kryjówki wyszedł czarny 
rumak Budzigniewa i dumnie potrząsnął grzywą. 
- Rosalino, przyzwyczaiłem się już do twoich 
wybryków, ale dzisiaj przeszłaś samą siebie.  
Co to wszystko ma znaczyć? -  warknął nie na 
żarty rozgniewany pan Kwasigroch. 
- To wszystko… da się wytłumaczyć… - jąkała się 
Roze. 
- No, mam nadzieję! Słucham twoich wyjaśnień! 
- Więc, jak już wcześniej wspomniałam, ci ludzie 
to moi dalecy krewni. Przyjechali z daleka, by… 
  Dziewczynie nie było dane skończyć tego 
zdania. Przerwał jej Dziadumił: 
- Kochana Roze, czy jak ci tam. Nie wiedziałem. 
Chodź no tutaj, niech no cię uściskam! 
- Cicho bądź, idioto! 
- Ale jakże to tak do rodziny… 
- Później ci wszystko wytłumaczę. 
- Na razie to ja tu czekam na wyjaśnienia - 
wtrącił dyrektor. 
- Cisza!!! - ryknęła Rosalina.- Teraz wytłumaczę 
co i jak i niech nikt nie waży mi się przerwać. 
Jasne? 
  Wszyscy potakująco pokiwali głowami. 
- Dziadumił i Budzigniew bardzo dawno się ze 
mną nie widzieli. Nie mogli się doczekać 
spotkania, więc przyszli tu - do szkoły. – 
Dziewczyna udawała, że nie widzi zdumionych 
twarzy gości - Obydwaj są bardzo znanymi, 
amerykańskimi aktorami. Teraz przygotowują się 
do swojej sztuki. Będą grali rycerza i giermka, 
stąd te dziwaczne stroje… i koń. A co do mojego 
sprawdzianu, to …. właściwie jest już skończony. 
Może go pan przekazać panu Ciapciakowi.  

  Roze machnęła dyrektorowi kartką przed 
nosem. Następnie zwróciła się do przybyszy: 
- Idziemy! - zakomenderowała. 
  Dziadumił i Budzigniew bez słowa ruszyli za nią. 
Gdy dziewczyna była już przy drzwiach, usłyszała 
głos pana Kwasigrocha: 
- Jutro chcę się widzieć z twoimi rodzicami, 
Corteza! Szykuje się dłuższa rozmowa! 
  Rosalina przyspieszyła kroku. Miała już dość 
kłopotów na dziś. Gdy wyszli ze szkoły i minęli 
kilka przecznic, odezwała się do mężczyzn: 
- I co, jesteście z siebie zadowoleni? – zapytała. – 
Będę miała przez was i tego waszego konia same 
kłopoty. Nie dość, że nie poprawiłam 
sprawdzianu, to jeszcze dyrektor wezwie moich 
rodziców. Całe szczęście, że do końca tygodnia 
nie będzie ich w domu. Marne pocieszenie, ale 
zawsze lepsze to niż nic. Właściwie to kim wy tak 
naprawdę jesteście? 
- Z pewnością nie tymi, za których teraz uważa 
nas czcigodny król - ze złością odparł 
Budzigniew. – Nie przystoi młodej damie tak 
kłamać. 
- A co twoim zdaniem miałam zrobić, mądralo?! 
- Powiedzieć prawdę. 
- Wtedy Kwasigroch pomyślałby, że się z niego 
nabijam. Nie chce mi się z wami rozmawiać. 
Róbcie sobie co chcecie, ja wracam do domu. 
  Po tych słowach Roze odwróciła się i ruszyła 
naprzód. Po dobrych kilkudziesięciu metrach 
odwróciła się. Dziadumił i Budzigniew stali          
w deszczu w tym samym miejscu co wtedy. 
Nagle Rosalinie zrobiło się ich żal. Przecież nie 
chcieli wpakować ją w kłopoty.  Zachowała się 
trochę nie fair. Postanowiła to jakoś odkręcić. 
Podeszła do nich ponownie. 
- Nie macie, gdzie pójść? - zapytała. 
Obydwaj pokiwali głowami. 
- Cóż, tak się składa, że mam pusty całkiem spory 
dom. Rodzice wyjechali do Anglii na konferencję. 
W tym czasie opiekuje się mną dziadek.            
Jest stary, niedowidzi i niedosłyszy. Nie 
zorientowałby się nawet gdybym wprowadziła 
stado słoni. Jeśli chcecie, możecie zatrzymać się 
u mnie na kilka nocy.  Mężczyźni popatrzyli po 
sobie. Później odezwał się Budzigniew: 
- Z przyjemnością przyjmiemy twą propozycję, 
dziewko. Czy znajdzie się też miejsce dla mego 
ogiera? 
- Hmmm… Wstawimy go do garażu.             
Chodźcie,  jestem ciekawa, jak ludzie z autobusu 
zareagują na tego waszego konika… 
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