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Z życia  szkoły 

To motto życiowe słynne-
go aktora Wiktora Zborow-
skiego, który 23 kwietnia 
odwiedził naszą szkołę. Spo-
tkanie z nim odbyło się w sali 
audiowizualnej. Aktor rozpo-
czął od krótkiego omówienia 
dokonań polskiej współcze-
snej kinematografii, krytyku-
jąc jej poziom. Następnie 
opowiadał o telewizji, w któ-
rej funkcjonowaniu również 
zauważył wiele wad: wszech-
obecne reklamy, komercja, 
obawia się, by w przyszłości 
film nie stał się przerwą mię-
dzy reklamami. Według akto-
ra wiele nadawanych obecnie 
seriali to kiczowate, źle zro-

bione produkcje. 
 Wiktor Zborowski najbar-

dziej ceni sobie teatr. Granie 
jest jego pasją, którą rozwijał  
dzięki swoim nauczycielom. 
Jego mistrzem jest  Gustaw 
Holoubek. Chciałby zagrać 
w „Skrzypku na dachu”, nie-
stety marzenie to do tej pory 
nie mogło się spełnić. Jeśli 
chodzi o produkcje filmowe 
najbardziej zadowolony jest ze 
swojej roli w filmach „C.K. 
Dezerterzy” i „Ogniem mie-
czem”. 

 Aktor podzielił się 
z nami kilkoma interesującymi 
i zabawnymi anegdotami zwią-
zanymi z jego pracą. Jako  

 Graj… 

ciekawostkę podam, że to 
właśnie Wiktor Zborowski 
jest wykonawcą piosenki, 
która rozpoczyna znaną 
wieczorynkę „Muminki”. 
Także sport nie jest mu ob-
cy, od 10 lat gra w golfa, 
k i e d y ś  g r a ł  t e ż 
w reprezentacji Polski 
w koszykówce. 

Moim zdaniem spotka-
nie z aktorem było bardzo 
ciekawe, myślę, że każdy, 
kto w nim uczestniczył, nie 
żałuje tego. Mam nadzieje, 
że naszą szkołę odwiedzi 
więcej takich osobowości. 

Klaudia Kałuzka 

Starać się nikomu nie sprawiać przykrości 

STOMP to grupa grająca 
na wszystkim- od zapalni-
czek Zippo aż po kosze na 
śmieci, mistrzowie tworze-
nia niezwykłej muzyki 
z wykorzystaniem codzien-
nych przedmiotów. Wyko-
rzystują wszystko, poza 
konwencjonalnymi instru-
mentami do wypełnienia 
sceny fascynującymi dźwię-
kami. STOMP udowadnia, 
że nie trzeba kupować wio-
lonczeli, ani fortepianu, żeby 
tworzyć muzykę, bo ona jest 
wszędzie. Grupa każe nam 
spojrzeć w inny sposób na 
codzienne,  przedmioty 
i zrozumieć, że tkwi w nich 
ogromny potencjał. A co 

na czym chcesz! 
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Z życia szkoły 

W związku ze zbliżają-
cymi się wyborami do par-
lamentu europejskiego 
w naszej szkole dnia 3.06 
w godzinach 8:45-15:00 
odbędzie się akcja Młodzi 
głosują. Każdy uczeń na-
szej szkoły będzie mógł 
podczas przerwy, na tzw. 
„okienku” lub po lekcjach 
oddać głos na wybrany 
komitet wyborczy.  

 
Zasady Projektu Mło-

dzi głosują 2009 : 
1. Przestrzeganie neu-

tralności politycznej wszel-
kich działań. Młodzi 

głosują to akcja eduka-
cyjna i obywatelska, zachę-
cająca wyłącznie 

do udziału w wyborach. 
2. Respektowanie praw zapi-

sanych w Konstytucji RP i odpo-
wiednich 

ustawach, w tym art. 146 ust. 
5 Ustawy z dnia 23 stycznia 2004 
r. – 

Ordynacja wyborcza do Parla-
mentu Europejskiego, zabraniają-
cego 

prowadzenia agitacji wybor-
czej na terenie szkół podstawo-
wych 

i gimnazjów wobec uczniów 
nie posiadających praw wybor-
czych. 

3. Zbiorcze wyniki ogólnopol-
skich młodzieżowych wyborów 
do 

Parlamentu Europejskiego 
ogłosimy 5 czerwca 2009 r., nato-
miast 

szczegółowe wyniki głosowa-
nia z poszczególnych szkół gim-
nazjalnych 

upublicznimy 8 czerwca, po 
zakończeniu ciszy wyborczej. 

Poniżej znajduje się lista 
komitetów wyborczych, na któ-
re możemy oddać swój głos: 
Lista nr 1 - Unia Polityki  Realnej 

Lista nr 2 – Polskie Stron-
nictwo Ludowe 
Lista nr 3 - Samoobrona 
RP 
Lista nr 4 - Polska Partia 
Pracy 
Lista nr 5 - Libertas 
Lista nr 6 – SLD i Unia 
Pracy 
Lista nr 7 - Porozumienie 
dla Przyszłości, Centrole-
wica 
Lista nr 8 – Prawica Rzecz-
pospolitej 
Lista nr 9 – Platforma Oby-
watelska 
Lista nr 10 – Prawo i Spra-
wiedliwość 

 
Wyniki projektu zosta-

ną ogłoszone 5 czerwca 
2009. 

Serdecznie zapraszamy 
wszystkich uczniów do 
wzięcia udziału w wybo-
rach. 

Paulina Jastrzębska 
Beata Ługowska 

Ewelina Izdebska 

Elektryk głosuje 

najważniejsze,  muzyka 
w nich zaklęta jest na wycią-
gnięcie ręki, dostępna dla 
każdego. W ciągu tygodnia 
występów zespół używa  
o g r o m n e j  l i c z b y 
„instrumentów”, wśród któ-
rych znajduje się zwykle 30 
mioteł, 12 par pałeczek do 
perkusji, 200 litrów wody, 8 
bananów i 12 pudełek zapa-
łek. Muzycy bezustannie 
udoskonalają swoje numery. 

Show jest bardzo wymagające 
pod względem fizycznym. 
Narzuca konieczność świetnej 
kondycji oraz utrzymania bez-
ustannej czujności, gdyż każdy 
błąd może zakończyć się kon-
tuzją. STOMP udowadnia, że 
każdy może naśladować tę 
grupę artystów i zachęca nas 
byśmy wykorzystali w co-
dziennym życiu to, czego się 
nauczyliśmy podczas tego 
wyjątkowego przedstawienia. 

STOMP pokazuje, że sztuka 
może powstać gdziekolwiek 
i z czegokolwiek. Jeśli obej-
rzysz STOMP, nigdy więcej 
nie spojrzysz w ten sam spo-
sób na miotłę, ani na kuchen-
ny zlew. Więc zanim zigno-
rujesz to, co masz pod ręką, 
czy to jest łyżka, długopis, 
czy puszka po napoju, przyj-
rzyj się temu dokładnie i  
spróbuj, bo może się okaże, 
że masz muzyczny talent.  

Aleksandra Kowalczyk 
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Park Miejski zwany 
„Aleksandrią” został utwo-
rzony jako park „włoski”. 
Znajduje się w północno-
wschodniej części miasta 
i zajmuję powierzchnię ok. 
15,45 ha. Początkowo zapro-
jektowany był jako park spa-
cerowy, zwany ogrodem 
włoskim. Składał się z róż-
nych elementów, które two-
rzyły jedną kompozycyjną 
całość podporządkowaną 
budowlom pałacowym. Ro-
sły w nim ozdobne i  owoco-
we drzewa i krzewy, a także 
dzikie pomarańcze czy brzo-
skwinie. 

 Po przejęciu majątku 
przez Czartoryskich około 
1768 r. został przekształcony 
według projektu Franciszka 
Salezego Sarnowskiego 
i Aleksandry Ogińskiej 
w park sentymentalny. 
W tym czasie utworzono 
w nim wiele romantycznych 
i egzotycznych obiektów. 
Widniały w nim: dziko ro-
snące lasy, gaje, klomby, 
kręte drogi umożliwiające 
żeglugę kanały zasilane przez 
rzeczkę Helenka. 

Park stale zmieniał wła-
ścicieli. W latach czterdzie-
stych XIX wieku wydzierża-

wiono  go osobom prywatnym, 
a w kilka lat później przekaza-
no miastu. W ramach prac 
porządkowych w latach 1869-
1909 „Aleksandrię” otoczono 
żelaznym ogrodzeniem od 
strony południowej i murowa-
nym parkanem od strony pół-
nocnej. W tym czasie również 
na miejscu dawnego prowizo-
rycznego kompasu postawiono 
kamienny postument pod nowy 
kompas z armatką, która wy-
strzałem oznajmiała mieszkań-
com godzinę dwunastą. Kilka 
lat później utworzono tam 
jadłodajnię i herbaciarnię, 
w których organizowano liczne 
imprezy. 

W czasie II wojny świato-
wej doszło do licznych znisz-
czeń parku, a budynki znajdu-
jące się na jego terenie m.in.: 
teatr letni i restauracje zostały 
rozebrane przez hitlerowskich 
okupantów. 

 Dzisiejsza „Aleksandria”  
odbiega od pierwowzorów. Jej 
obszar jest znacznie zmniej-
szony, zatraciła również swój 
układ, dlatego też stała się 
typowym parkiem miejskim.  
Do głównych atrakcji naszego 
parku zaliczany jest teren wo-
kół stawu, a także amfiteatr, 
w którym porą letnią możemy 

uczestniczyć w impre-
z a c h  k u l t u r a l n o -
rozrywkowych. Naj-
młodsi mieszkańcy mia-
sta chętnie odwiedzają 
park ze względu na plac 
zabaw czy też możli-
wość karmienia łabędzi. 

Izabela Soćko 

Przyroda 

W cieniu siedleckiego parku 

20 maja (środa) 
godz. 18:00 
Pokaz multimedialny 
Michała Godlewskiego z 
cyklu "Świat w zasięgu 
ręki" - "Z podróży po 
Cejlonie" (Muzeum Re-
gionalne) 
godz. 17:00, 19:00 
Mistrzowie Brodwayu 
Taneczne Show CARO 
DANCE (Sala widowi-
skowa CKiS) 
21 maja (czwartek) 

godz. 9:00 
"IV Finał Wojewódzki 
Festiwal Piosenki o 
Zdrowiu" Organizowany 
przez Wojewódzką Sta-
cję Sanitarno-
Epidemiologiczną (Sala 
widowiskowa CKiS) 
21 maja (czwartek) 

godz. 20:00 
"Czesław śpiewa" Kon-
cert tegorocznego zdo-
bywcy Fryderyków (Sala 
widowiskowa CKiS ) 

Imprezy kulturalne 
w naszym mieście 
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Kultura 

27 maja (środa) 
godz. 9:00, 10:00, 11:00 
"Rewelacje Muzycznego 
Baroku" spotkania z muzy-
ką w wykonaniu artystów z 
Filharmonii Narodowej 
(Sala widowiskowa CKiS ) 
27 maja (środa) 

godz. 13:00 
Promocja książki Sławomi-
ra Kordaczuka "Bitwa Od-
działu Partyzanckiego 
>>Zenona<< w Jezio-
rach" (Muzeum Regionalne) 
28 maja (czwartek) 

godz. 19:00 
"Ocalić od zapomnienia" 
koncert piosenek Marka 
Grechuty w nowych aranża-
cjach, w wykonaniu Orkie-
stry i Aktorów Teatru ES 
(Sala widowiskowa CKiS) 
godz. 13:00  
 Promocja książki Sła-

womira Kordaczuka "Bitwa 
Oddziału Partyzanckiego 
>>Zenona<< w Jezio-
rach" (Muzeum Regionalne) 
31 maja (niedziela) 

godz. 16:00, 19:00 
Program rozrywkowy w 
wykonaniu Kabaretu "Neo-
Nówka" (Sala widowiskowa 
CKiS) 

Imprezy kulturalne 
w naszym mieście Aleksandria 

 
Park księżnej Ogińskiej 
dawniej pełny nimf i bogiń 
śpiewów poczęstunków 
Staw z wyspą 
na której w roku 1783 
Stanisław August Poniatowski 
spożywał śniadanie – 
- został płacz wierzby 
Ścieżki przygniecione jak plecy staruszka 
asfaltowym bagażem 
kanały – żyły parku 
którymi znowu płyną życiodajne krople 
Jak dobrze spojrzeć na drzewa 
miłość Aleksandry 
otwiera się liśćmi 
W letnie popołudnie 
odczuwam przychylność natury 
choć coraz bardziej 
odsłania swoją bezdomność 
Wchodzę w rozłożysty cień 
jeszcze ptaki nie opuściły nas 
na dobre i złe 
więc pomyślmy o nadchodzącym dniu 
by wiosną nie czuć ramienia 
zawieszonego w samotności 
 

E. Kasjanowicz 
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Lirycznie 

Mazurskie wierzby 
 
Nad jeziorem Kalwa od strony Pasymia, 
stoi stara wierzba. Już ledwie się trzyma. 
Choć okaleczona i wpół spróchniała, 
nie daje się śmierci. Smak życia poznała. 
 
Piorunem rozdarta do głębi korzeni, 
stoi pewna siebie, barwami się mieni. 
Choć bardzo leciwa, prostuje konary, 
szmerem liści szepcze słowa pełne wiary. 
 
Jakie jeszcze słowa szeleszczą w tym szmerze? 
Może stara wierzba odmawia pacierze 
za tych, co polegli, i co leżą tu… 
Nie chce budzić chłopców z wieczystego snu. 
 
Tuż obok, nad wodą , przy samym pomoście, 
rośnie piękna wierzba o olbrzymim wzroście. 
Nie może nadziwić się swojej urodzie, 
zielone gałązki kąpie w chłodnej wodzie. 
 
Do siostry w jeziorze uśmiecha się czule, 
schyla się do wody: „Pójdź, niech cię przytulę”. 
Lecz tamta, płochliwa, umyka jej w dal, 
listki szepcą cicho: żal, żal, żal…. 
 
Dalej, nieco z boku, od Gwiazdy Polarnej, 
wierzba-starowina stoi w sukni czarnej. 
Pień w guzach, spękany, widać po nim lata: 
włos siwy splątany, wietrzyk jej rozplata. 
 
Głowę opuściła w zgarbione ramiona 
patrzy w lustro wody. Czy to aby ona? 
Nie piękna, nie prosta, lecz na wpół leżąca, 
wykoślawiona, ze starości drżąca. 
 
Żylaste korzenie namoczyła w wodzie, 
skrzypi, postękuje, że już po urodzie. 
Podniosła do nieba swoje wyschłe ręce. 
Czego chce staruszka? Spokoju. Nic więcej. 

 
Nad urwiskiem stoją wierzby rozłożyste, 
z żalem spoglądają w Kalwy wody czyste. 
Wiatr gna na srebrnej strunie w rozwidleniu drzewa, 
tańczą gałązkami, bo w nich dusza śpiewa. 
 
W zakolu, tuż przy starej chacie, 
zbiły się w gromadkę dziwaczne postacie. 
Zielone ich suknie i zielony włos, 
zgarbieni i prości. Jaki był ich los? 
 
Jedna przypomina szlachcica-mospanka, 
ta druga, na prawo, Haftlinga  z Majdanka, 
następna ma postać zbolałej kobiety, 
konar na kolanach, niczym Syn u Piety. 
 
Te młode, przy płocie, jak mniszki w klasztorze, 
skromniutkie, milczące i w szarym kolorze, 
cienką chustą z pajęczyn ocierają oczy. 
Stoją tu samotne… A życie się toczy. 
 
Warto się rozejrzeć wokół siebie czasem, 
dostrzec drzewa, kwiaty, sarenkę pod lasem, 
łąki i skowronka pod kopułą nieba. 
Cóż więcej do szczęścia potrzeba? 
 
 

Olga Grabelska  
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Wakacje 

Podlasie - Zielone Płuca 
Polski 

Przed nami ostatnie dni 
wiosny, które spędzimy 
w szkole. Każdy z Was 
z pewnością snuje już plany 
dotyczące powoli zbliżają-
cych się wakacji. Za kilka 
tygodni rozpoczną się maso-
we pielgrzymki ludzi 
w różne rejony Polski. Bar-
dziej aktywni urlopowicze 
spędzą ciepłe dni poświęca-
jąc się wspinaczkom gór-
skim, natomiast Ci, którzy 
cenią sobie relaks, wyjadą 
w północne rejony kraju, by 
poleniuchować na  

plaży. Jednak coroczne 
eskapady na Mazury, czy też 
w inne miejsce powoli staja, 
się nudne. Dlatego w tym 
miesiącu mamy dla Was: 

miejsca, które warto 
odwiedzić - Podlasie  
Rajgród - miasto 

w województwie podlaskim, 
w powiecie grajewskim, 
położone nad Jeziorem Raj-
grodzkim. Jest to niezwykle 
malownicze miasteczko, 
polecane zwłaszcza zwolen-
nikom aktywnego wypo-

czynku. Każdy miłośnik 
żeglarstwa może oddać się 
tutaj swojemu hobby 
( w miasteczku istnieje klub 
żeglarski organizujący rega-
ty oraz kursy dla początku-
jących i zaawansowanych.) 
Kolejną atrakcją przezna-
czoną dla turystów jest 
również spływ kajakowy 
rzeką Jegrznią oraz wy-
cieczka do Biebrzańskiego 

Parku Narodowego. 
Jurowce - wieś w 

województwie podla-
skim, w powiecie bia-
łostockim, znajdująca 
się 6 km od Białego-
stoku. Jest to miejsce, 
gdzie znajduje się 
jedyny Jurajski Park 
Dinozaurów w Polsce. 
Zwiedzający mogą 
obejrzeć figury reali-

stycznie odtworzonych dino-
zaurów. Wszystko wzbogaco-
ne jest  o efekty dźwiękowe. 
Więcej informacji na stronie: 
www.jurajskiparkdinozaurow
.pl. 
Augustów– gmina miej-

ska w województwie podla-
skim, w powiecie augustow-
skim. Miasto jest położone na 
Równinie Augustowskiej nad 
rzeką Nettą, pomiędzy jezio-
rami Necko, Białym i Sajno. 
Jedną z największych atrakcji 
Augustowa jest pierwszy w 
Polsce profesjonalny wyciąg 
dla narciarzy wodnych. Jego 
długość wynosi 740 m., a 
maksymalna prędkość, jaką 
może rozwinąć - 58 km/h. Z 
wyciągu może korzystać 
jednocześnie 8 osób. Za 
otwarcie wyciągu miasto 
otrzymało prestiżową nagro-
dę Prezesa Polskiej Organiza-
cji Turystycznej „Przebiśnieg 
‘99”. Każdego lata odbywa 
się tu szereg imprez sporto-
wych, m. in. Wodny Slalom 
Gwiazd z Trójką, Amatorskie 
Mistrzostwa Polski 
w Narciarstwie Wodnym. 

Ewa Domańska  
Anna Książek  

Wakacje 2009 
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Mądrej głowie 

Czy żyć ekologicznie - to 
nie brać reklamówki ze skle-
pu, segregować śmieci i jeź-
dzić komunikacją miejską 
zamias t  samoch odem? 
A może należałoby zrezy-
gnować z lodówki, bo freon, 
zainstalować panele słonecz-
ne na dachu, a w doniczce na 
oknie hodować świeże zioła? 
Czy dbać o środowisko 
i przyrodę, to znaczy także 
dbać o siebie? Jeść tylko 
zdrowe rzeczy, nie faszero-
wać się lekami, które później 
i tak zwrotnie lądują w śro-
dowisku, nie farbować wło-
sów - bo to sama chemia. 
A może pójść w nonkonfor-
mizm i zanegować konsump-
cję, głupi pęd do kupowania 
rzeczy modnych i nowych, 
bo są tylko sezonowe, a to 
marnowanie surowców 
i energii? Przedstawiam wam 
kilka czynności nawet zwy-
kły nastolatek może się przy-
czynić do zmiany środowiska 
na lepsze: 
Segreguj śmieci nie dla 

pieniędzy, ale dla planety! 
Kilogram makulatury można 
sprzedać w skupie za 10-15 
groszy, ale nie ma co się 
oszukiwać, nie jest to żaden 
sposób na zarobienie pienię-
dzy. Dlatego odpady, które 
nie śmierdzą (np. makulatu-
ra, opłukane butelki) zbieraj 
tak długo, aż podróż do sku-
pu będzie się opłacać - otrzy-
mane pieniądze potraktuj 
raczej jako zwrot kosztów 
dojazdu. Segreguj śmieci nie 
dla tych kilku groszy, ale dla 
zdrowia swojego i swoich 

potomków.1 tona makulatury 
to aż 17 uratowanych drzew 
– naszych zielonych płuc. 
Gdy kupisz nowy kom-

puter lub sprzęt AGD, oddaj 
w sklepie stary. Adresy skle-
pów - www.elektroeko.pl 
i www.recykling.pl. Sprzeda-
waj w internecie, lub oddaj 
do PCK ubrania których już 
nie nosisz. 
Nie wyrzucaj do śmietni-

ka zużytych baterii, tylko 
zanieś je do sklepu ze sprzę-
tem elektroniczny (znajdziesz 
tam specjalne pojemniki). 
Dzięki Tobie natura ode-
tchnie, bo do gleby i wody 
dostanie się mniej trujących 
substancji. 
Sprzedaj lub oddaj niepo-

trzebne książki - Podręczniki, 
które są nadal aktualne, lek-
tury szkolne, do których już 
nie wrócisz, lub stare bajki - 
wystaw na allegro, lub oddaj 
do biblioteki czy do domu 
dziecka. Tam będą one po-
trzebne, a instytucje zaosz-
czędzą pieniądze na kupnie 
nowych książek wyproduko-
wanych ze świeżo ściętych 
drzew! Oszczędność będzie 
podwójna: pieniędzy i środo-
wiska. 
Kupuj produkty krajowe, 

a nie te sprowadzone z dru-
giego końca świata, a zwłasz-
cza z Chin. Jeśli warzywa to 
od rolnika z okolicy, a chleb 
z piekarni obok a nie z inne-
go miasta. Transport produk-
tów nie będzie potrzebny , 

wiec mniej spalin dostanie się 
do atmosfery. 
Na zakupy bierz torby 

z materiału, są trwalsze 
i o wiele modniejsze niż re-
klamówki. Gdybyśmy ułożyli 
obok siebie zużyte w ciągu 
roku w Polsce torby z plasti-
ku, pokryłyby cała po-
wierzchnie województwa 
mazowieckiego. 
Jeśli nie używasz kompu-

tera przez kwadrans, wyłącz 
go.16 minut pracy równowa-

ży ilość energii potrzebną do 
ponownego włączenia kom-
putera. 
Sadź drzewa i kwiaty - 

jedno drzewo w ciągu swego 
życia może zaabsorbować 
nawet tonę CO2. 
Segreguj śmieci w domu, 

w osobnych pojemnikach, 
zwłaszcza jeśli w śmietniku 
masz kosze na różnego rodza-
ju odpady, albo masz do ta-
kich koszy niedaleko. 
W domu zwykle znajdzie się 
miejsce na jeden lub dwa 
pojemniki więcej. 
Poczytaj o tym, jaki 

wpływ na Twoje zdrowie ma 

Graj w zielone, czyli  
poradnik ekologiczny 
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wymieranie gatunków roślin 
i zwierząt i jak sam na to 
wpływasz. Dowiedz się, dla-
czego efekt cieplarniany po-
woduje gwałtowne burze 
i ulewy, zamiast zapewniać 
słoneczną pogodę w paździer-
niku. Zależności mogą być 
zupełnie niespodziewane. 
Naczynia myj w zmywar-

ce. Zmywarka zużywa do-
kładnie tyle wody, ile potrze-
buje, a nie tyle ile jej wyjdzie 
podczas mycia każdego tale-
rzyka, czy widelca z osobna 
i oglądania telewizji w tym 
czasie;). zmywarkę najlepiej 
(najoszczędniej) włączać 
dopiero wtedy, gdy się zapeł-
ni. 
Zawsze do końca zakręcaj 

kurek nad umywalką lub zle-
wozmywakiem. Rocznie moż-
na w ten sposób zmarnować 
nawet parę tysięcy litrów 
wody,  za które sam zapła-
cisz! 
Kupuj mniej gazet - za-

przyjaźnij się z wydaniami 
Internetowymi. Każde wyda-
nie popularnej gazety to na-
wet 4000 drzew. Ile gazet 
w Polsce wychodzi codzien-
nie? A ile ich wychodzi na 
całym świecie? Gdy policzysz 
i pomnożysz, wyobraź sobie 
tyle drzew w jednym miejscu, 
następnego dnia już ich nie 
ma. 
A tymczasem w Interne-

cie znajdziesz nawet więcej 
niż w gazetach... 
Nie bierz ulotek na ulicy,  

one powinny zniknąć. Kolo-
rowe ulotki rozdawane na 
ulicach to zmora nie tylko dla 
przechodniów, ale i dla środo-
wiska. W promieniu 100 me-

trów od rozdającego, ulotki 
walają się wszędzie. Po co 
brać ulotkę, jeśli wiesz, że 
jej nie potrzebujesz? I jeśli 
nawet nie chce Ci się szukać 
kosza na śmieci? W ten 
sposób przyczyniasz się do 
powstawania bałaganu na 
ulicach i do marnowania 
drzew, których zastraszająca 
ilość jest wycinana każdego 
dnia. Chcesz pomóc zaro-
bić? Student może przecież 
znaleźć pracę gdzie indziej! 
Wystarczy pomyśleć. 
Wymień wszystkie ża-

rówki w domu na energo-
oszczędne. Są nawet 10 razy 
wydajniejsze, zużywają 
mniej prądu, a świecą tak 
samo mocno i jasno. A Ty 
poczujesz przyjemny ciężar 
zaoszczędzonych złotówek 
w kieszeni. 
Nie drukuj bez potrzeby. 

Zanim wydrukujesz, zasta-
nów się, czy warto. Sprawdź 
dwa razy czy w dokumencie 
nie ma błędów - nie będziesz 
musiał(a) drukować go drugi 
raz po poprawce. Oprócz 
papieru oszczędzisz tusz i 
prąd. 
Jeżeli drukujesz „na 

brudno" lub do własnego 
użytku, skorzystaj z niepo-
trzebnych Ci już kartek za-
drukowanych uprzednio 
jednostronnie. 
Jeżeli kilka osób z oko-

licy jedzie mniej więcej w to 
samo miejsce, nie ma sensu 
by każde jechało swoim 
samochodem lub komunika-
cją publiczną. Lepiej się 
zorganizować, wsiąść 
w jedno auto (najlepiej to 
które najmniej pali) i po-

dzielić koszty podróży. 
Gotuj pod przykryciem. 

Zmniejszysz zużycie prądu 
o 15-30%. 
Po załączeniu ładowania 

telefonu nie zapomnij wyjąć 
ładowarki z kontaktu. Pozo-
stawiona w kontakcie  pobiera 
prąd. 
Wyłącz standby –  aż 75% 

wszystkich urządzeń jakie 
stoją w twoim domu jest na 
tzw. czuwaniu. Przeciętne 
gospodarstwo domowe zuży-
wa w ten sposób w ciągu roku 
energię aż za 62 zł. W skali 
całego kraju to aż 830 mln zł 
i ok. 1 mln tony CO2 mniej! 
Jeśli masz ogródek, podle-

waj go tzw. deszczówką, czyli 
wodą zebraną w trakcie desz-
czu (np. do beczki). 
Nie wkładaj gorącego 

jedzenia do lodówki, bo 
zwiększa to zużycie prądu 
potrzebnego do ochłodzenia. 
Oszczędzisz na rachunkach 
Używaj papieru i ręczni-

ków kuchennych wytworzo-
nych w procesie recyklingu. 
Uratujesz drzewa, zmniejszysz 
emisje CO2 do atmosfery 
i zaoszczędzi pieniądze. 
Zamiast kąpieli weź 

prysznic – zaoszczędzisz na-
wet do 44 tys. litrów wody, 
ok. 370 zł rocznie i zmniej-
szysz emisje, CO2 o ponad 1,4 
tony. To naprawdę się opłaca! 
Aby ocalić planetę, mu-

sisz mieć świadomość tego, 
jakie codziennie czyhają na 
nią zagrożenia. Zacznij już 
dzisiaj, żeby jutro było lepiej. 

Beata Ługowska 
 

Mądrej głowie 
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Za górami, za lasami 
rozpościerała się kraina pięk-
nych drzew, krzewinek, traw 
i kwiatów, którą opiekowały 
się krasnoludki. Ziemie pora-
stał dywan zielonej trawy, na 
którym układały się wzory 
z rabatek najpiękniejszych 
kwiatów. Stokrotki i niezapo-
minajki rosły w nieładzie na 
wolnych skwerach. Kręte, 
kolczaste pnącza różanych 
krzaków tworzyły przedziw-
ne łuki. Długie cienie w upal-
ne dni rzucały potężne drze-
wa. Jabłonie i grusze rodziły 
soczyste, dojrzałe owoce. 
Smutne wierzby płaczące 
przechylały swoje wiotkie 
gałązki nad srebrzystą taflą 
wstęgi strumyka, który prze-
biegł przez ogród. W środku 
krainy znajdowała się fontan-
na, z której woda ciekła pro-
sto z gorących źródeł i try-
skała w górę. To miejsce 
było oazą spokoju i piękna. 
Pewnego razu do krainy 
przybył król August Budow-

niczy. Skierował on grupy 
robotników, którzy wybu-
dowali ogromne budowle 
naukowe i fabryki. Badali, 
mierzyli, ważyli liczyli, 
dochodząc do wniosku, że 
klimat tej okolicy sprzyja 
gospodarce. Nikt już nie 
zważał na naturę i uroki 
tego miejsca. Zamykano 
w klatkach zwierzęta i prze-
prowadzano eksperymenty, 
karczowano lasy, rozkopa-
no ziemie i zalewano beto-
nem. Zanieczyszczenia 
spowodowały choroby kra-
snoludków. Nie były one 
przystosowane do życia 
wśród kurzu, dymu i brudu. 
Umierały razem z miej-
scem, którym sie opiekowa-
ły. Cierpiały. Zrozpaczone 
krasnoludki poprosiły 
o pomoc Matkę Naturę. 
Zaczęła ona przeglądać 
stare księgi. Pomimo jej 
czarów, próby ocalenia 
krainy nie powiodły się. 
Wróżka rozłożyła ręce 

i oznajmiła małym przyjacio-
łom, że nic nie pomoże ich 
krainie. Mogą jedynie zapo-
biec dalszemu zanieczyszcza-
niu środowiska. Obiecała, że 
porozmawia z ludźmi, aby 
szanowały przyrodę. Pełne 
nadziei i zapału krasnoludki 
wróciły do krainy i zabrały się 
za oczyszczanie terenu. Na-
pełniły worki śmieciami, które 
posegregowały. Zauważyły, 
że ludzie nie zużywają już 
tyle wody co wcześniej , nie 
używali już nawozów sztucz-
nych, zasadzili zieleń wokół 
budowli, używali papieru 
z surowców wtórnych, ograni-
czali prąd, zaprzestali wyle-
wania ścieków do rzek. Po 
pewnym czasie mieszkańcy 
krainy zauważyli poprawę. 
Krasnoludki przeżyły i dalej 
opiekowały się tym miejscem, 
mając na oku rozwijającą się 
cywilizację.  

 
Agnieszka Czapska 

Matka Natura i krasnoludki 

Ach ta Wiosna 

Kalendarzowa wiosna 
rozpoczyna się 21 marca. Jest 
to czas, w którym wszystko, 
co zamarło na zimę, budzi się 
do życia. Drzewa bez liści 
dotychczas pokryte śniegiem 
na nowo wypuszczają listki, 
zaczynają rozkwitać kwiaty 
i świat staje się kolorowy 
i piękniejszy. 

Także ludzie, którzy już 
znudzeni są zimą, wiosną 
nabierają ochoty do życia. 
Tak, jak w przyrodzie 
wszystko się budzi, tak 

Wiosna, wiosna... 

dobrego. Bądźmy pozytywnie 
nastawieni do świata, 
a wszystko wyda nam się 
prostsze. 

 

w człowieku też rodzą się 
różne pozytywne uczucia, 
ponieważ ten jest częścią 
natury - przyroda towarzy-
szy mu w życiu codzien-
nym i wywiera na nim duży 
wpływ. 

Mimo tego, że ta piękna 
pora roku trwa bardzo krót-
ko, starajmy się zatrzymać 
ją w naszym sercu na cały 
rok, abyśmy z każdej chwili 
swego życia mogli się cie-
szyć i w każdej, nawet naj-
gorszej sytuacji, znaleźć coś 
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Ładna okolica, malowni-
cze widoki, płynący nieopo-
dal strumyk, zieleń traw 
i szum drzew, zapach kwia-
tów oraz świergot ptaków… 
Brzmi pięknie, ale cały ten 
obraz psuje jedna, niestety 
dość kłopotliwa sprawa… 
Domyślacie się, o co cho-
dzi? Oczywiście- śmieci. 
Spacerując po lesie, znajdu-
jącym się nieopodal, do-
s t r z e g a m 
sterty wor-
ków, butelek, 
opakowań itp. 
Najbardziej 
bolesny jest 
fakt, że to my  
j e s t e ś m y 
winni. Czy 
n a p r a w d ę 
musimy wy-
wozić odpady 
komunalne na 
n a t u r a l n e 
tereny?  Prze-
cież są inne, 
odpowiednio 
przeznaczone 
d o  t e g o   
miejsca. Las powinien być 
odpoczynkiem dla duszy i 
ciała, a tym czasem nawet 
oczu nie cieszy. Paląc ogni-
ska w lesie, nie zostawiajcie 
pustych butelek, jednorazo-
wych siatek i sterty innych 
niepotrzebnych „kwiatków”. 
Jeśli tak będziemy dbać o 
środowisko to wszystko, co 
żyje, zginie, razem z nami. 
Jesteśmy zależni od otacza-

jącej nas przyrody. Osobi-
ście, nie wyobrażam sobie, 
że fauna i flora przestałyby 
istnieć. Rośliny dostarczają 
nam tlen, zabierając przy 
tym szkodliwy dwutlenek 
węgla, pszczoły zapylają 
kwiaty na drzewach. Takich 
przykładów można poda-
wać tysiące. Zatruwając 
naturalne środowisko, za-
truwasz siebie!  Dwa lata 

temu, będąc na spacerze ze 
znajomymi zobaczyliśmy 
przy naszym lesie kilka-
dziesiąt worków z ubrania-
mi, popsutą żywnością, 
pozostałościami po terako-
cie, a wśród tego całego 
bałaganu… trzy żywe 
szczeniaki!! Co poczuli-
śmy? Wściekłość. Sądzili-
śmy, że już nic nas nie zdzi-
wi. A tu proszę! Okazało 

się, iż ludzka podłość nie 
zna granic! Łzy napłynęły 
mi do oczu, gdy zobaczy-
łam, jak te bezbronne i 
głodne zwierzaki walczą o 
jedną kurzą łapkę… Nie 
zostawiliśmy tak tego i 
dokarmialiśmy je codzien-
nie, wyładniały, oswoiły się 
z ludźmi aż któregoś dnia 
ktoś je zabrał pod swój 
dach. Jak to świadczy o nas, 

l u d z i a c h ? 
Opamiętaj -
my się! Pa-
ląc papierosa 
w lesie nie 
r z u c a j c i e 
niedopałków 
w trawę, 
z w ł a s z c z a 
gdy ogłasza-
ne jest za-
g r o ż e n i e 
p o ż a r o we . 
O s t a t n i o , 
z koleżanką, 
b y ł y ś m y 
ś wi ad ka mi 
s k u t k ó w 
g ł u p i e g o 

zachowania. Jedyne, co 
zostało po tym incydencie 
to spory kawałek spalonej 
ziemi, a na niej martwe, 
drobne zwierzątka żyjące 
kiedyś w trawie. Przykry 
widok. Jak tak dalej pój-
dzie, zamiast zielonych 
drzew i trawy będziemy 
oglądać sterty śmieci… 

Emilia Jastrzębska  

Mądrej głowie 

Drzewa - pomniki nasze 
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Trendy 

   Słyszymy dziś często 
o problemach związanych 
z ochroną środowiska i eko-
logią. Produkty ekologiczne 
są modne, pożądane, lepiej 
się sprzedają. Gwiazdy no-
szą płócienne lub papierowe 
torebki na zakupy, aby za-
manifestować swoje proeko-
logiczne poglądy. 

  Wiemy, że ochrona 
czystości powietrza, wód 
i gleby jest koniecznością. 
Segregujemy  odpady, ogra-
niczamy środki chemiczne 
po to, aby nasza piękna zie-
lona planeta nadal pozostała 

zielona. 
  Już w przedszkolu mówi 

się dzieciom, aby szanowały 
przyrodę. Szkoła również 
podejmuje wyzwanie kształ-
cenia postaw świadomości 
i odpowiedzialności za dobry 
stan środowiska naturalnego. 
Trudno się dziwić, gdyż dba-
jąc o naturę, ocalamy samych 
siebie. 

  Jak żyć w zadymionym 
i zanieczyszczonym krajobra-
zie? Emisja pyłów i gazów 
zabija tysiące osób, a świat 
traci na urodzie. 

  Powróćmy do natury, 

Płonie ognisko i szumią knieje…  

projektujmy ekologiczne 
elektrownie, sięgajmy do 
odnawialnych źródeł, rozwi-
jajmy zdrowe, pozbawione 
sztucznych nawozów uprawy 
roślin! 

Grajmy w zielone 
Paulina Jastrzębska   

Jeszcze w zielone gramy…  

Harcerze bardzo lubią 
las, lecz co im z niego, skoro 
w lesie jest pełno śmieci. 
Harcerstwo jest przygodą na 
łonie natury, a nie na kupie 
śmieci. Ludzie powinni se-
gregować odpady, wtedy 
zmniejszyły by się tzw. leśne 
wysypiska. Przecież gdyby 
segregować śmieci, papier 

można by było jeszcze raz 
przetworzyć i wykorzystać, 
a nie wycinać cały czas hek-
tary lasów. Harcerze potrze-
bują drzew do zabawy, bo co 
im z lasu bez drzew? Każde-
go czasem najdzie ochota 
pójść na spacer do lasu. A co 
to za przyjemność, spacero-
wać wśród gór śmieci? 

Wiele rzeczy 
nadaje się do 
recyklingu. Tak 
naprawdę nie ma 
wielkiego zna-
czenia, czy mamy 
„nowy” papier 
czy przetworzo-
ny. „Skoro nie 
ma różnicy, to po 
co przepłacać?” 
Trzeba także 

wziąć pod uwagę, że jedno 
drzewo daje tlen dla czterooso-
bowej rodziny na cały rok!!! 

Tak więc sadźmy drzewa! 
Wyrzucamy śmieci i nawet 

nie zastanawiamy się, co z tym 
później będzie, bo to przecież 
nie nasz problem. A jednak! 
Śmietniska, na które wywożo-
ne są niesegregowane śmieci 
zajmują teren, szpecą okolicę. 

Szkoło, przecież je też 
można jeszcze raz przetopić, 
plastik  również. Góry śmieci 
w ten sposób zmniejszyłyby 
się. Ludzie mieliby dużo tlenu 
do życia, harcerze lasy do 
przeżywania przygód, a  prze-
tworzone materiały kosztowa-
łyby mniej. I wtedy wszyscy 
byliby zadowoleni. SEGRE-
GUJMY ODPADY!!! 

Małgorzata Gizińska 
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Mądrej głowie 

Niewłaściwe segregowa-
nie śmieci stanowi jeden 
z olbrzymich problemów 
w dzisiejszych czasach. 
I może brzmi to banalnie…, 
istnieją przecież o wiele waż-
niejsze sprawy, którymi nale-
ży się zająć. Jednak to podej-
ście jest błędne. Wielu z nas 
uważa, że wystarczy wrzucić 
wszystkie odpady do jednego 
worka, bo na wysypisku i tak 
się wszystkim zajmą. 
W rzeczywistości wygląda to 
inaczej i wbrew pozorom 
segregowanie śmieci ma 
ogromne znaczenie. 

Odpowiednie składowa-
nie odpadów nie wymaga 
wielkich nakładów pracy, 
a przynosi wiele korzyści dla 
środowiska. Wystarczy raz 
na jakiś czas do kontenera, 
przeznaczonego na papier, 
wrzucić zebraną makulaturę. 
Z niepotrzebnych gazet czy 
starych zeszytów można 
wytworzyć masę przydatnych 
przedmiotów codziennego 
użytku, chociażby przybory 

biurowe, papier toaletowy 
czy nowe czasopisma. 
Zastosowanie stłuczki 
szklanej także zmniejsza 
stopień dewastacji otocze-
nia. Zużycie energii ogra-
nicza się o około 30%. 
Raz wyprodukowane 
szkło nigdy nie ulega 
rozpadowi, jak również 
może być przetwarzane 
nieskończoną ilość razy. 
Woreczki foliowe, które 
rozkładają się 100-120 lat, 
podczas tego powolnego 
procesu uwalniają się do 
gleby bardzo szkodliwe 
substancje. Dlatego segre-
gowanie, umożliwiające 
ponowne wykorzystanie, 
zmniejsza produkcję no-
wych tworzyw sztucz-
nych. 

Wymieniając korzy-
ści, związane z sortowa-
niem śmieci, należy pa-
miętać również o trudno-
ściach praktycznych. Wie-
le opakowań produktów     
spożywczych składa się 

z  kilku warstw różnych 
tworzyw. Popularne plasti-
kowe butelki mają naklejki  
z folii nie nadają się do recy-
klingu. Ponadto przed wrzu-
ceniem do kontenera kubka 
po jogurcie, należy go naj-
pierw umyć, a przestrzega-
jąc tej zasady regularnie, 
tracimy sporo  czasu. 

Zatem czy segregowanie 
śmieci jest zbyt wielkim 
wyzwaniem dla przeciętne-
go człowieka? Bo tylko ta 
prowadzona prawidłowo ma 
sens. Podstawową zasadą 
jest umiejętność rozpoznania 
materiałów i umieszczanie 
ich tam, gdzie powinny tra-
fić. Wybór odpowiedniego 
kontenera jest banalnie pro-
sty. Każdy oznaczony jest 
swym kolorem: żółty na 
plastik, zielony- szkło, nie-
bieski to papier, a czerwony 
przeznaczony jest na alumi-
nium. Zadanie ułatwić nam 
mogą podpisy na większości 
z nich. Należy pamiętać, że 
opakowania z różnych two-
rzyw, których nie sposób od 
siebie oddzielić, nie mogą 
być wtórnie wykorzystane. 

Segregując odpady przy-
czyniamy się do ratowania 
naszego domu, Ziemi. Nie 
będzie łatwo przekonać 
wszystkich ludzi do odpo-
wiedzialności za ten świat. 
Każdy jednak, kto tylko 
zechce, może zacząć już od 
dziś.  

 
Monika Sobiczewska  

Segreguj odpady! 
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Niezwykłe zjawiska 

W mediach widać krzy-
czące nagłówki o zakończo-
nej powodzeniem próbie  
„teleportacji materii”. 
Science fiction zdaje się na-
bierać realnych kształtów. 
Ale co się za tym    kryje? 

W cieszącym się wciąż 
niespadającą popularnością 
serialu amerykańskim „Star 
Trek” słychać lakoniczną 
komendę: „Beam me up,  
Scotty!” (ang. Prześlij mnie, 
Scotty!) Lecz to, co filmowe-
mu technikowi z pokładu 
Enterprise nie sprawia żadne-
go kłopotu, dla współcze-
snych naukowców brzmi ra-
czej jak pieśń przyszłości, 
której teoretycznie jednak 
można poświęcić nieco uwagi. 

W nauce pojęcie telepor-
tacji oznacza wytworzenie 
dokładnej kopii stanu kwanto-
wego w innym miejscu. Do 
teleportacji żywego człowie-
ka, czyli błyskawicznego 
przeniesienia go z jednego 
miejsca na drugie, niezbędny 
jest specjalny transporter. 
Potencjalne trudności w wy-
konaniu tego zadania opisał 
niegdyś amerykański nauko-
wiec Lawrence M. Krauss, 
który w swoim raporcie doty-
czącym teleportacji sformuło-
wał trzy podstawowe proble-
my. Pierwszy z nich przedsta-
wia problem dotyczący budo-
wy człowieka. Wiemy, że 
nasze ciało zbudowane jest 
z materii. Wg L. M. Krauss’a 
jego teleportacja z prędkością 
światła wymaga całkowitej 
przemiany materii w promie-

niowanie. Wzorując 
się na obliczeniach 
fizyków, wiemy, że 
ciało ludzkie musia-
łoby najpierw zostać 
nagrzane do niemal 
1000 miliardów stop-
ni Celsjusza, czyli do 
temperatury miliony 
razy wyższej od tej 
panującej we wnętrzu 
Słońca, i być może 
dopiero wtedy taka 
teleportacja byłaby możli-
wa. Beaming (ang. tele-
portacja) jednego człowie-
ka pochłonąłby niewy-
obrażalną ilość energii, 
przekraczającą prawie 
1000 razy całą energię, 
jaką dotychczas zużyła 
ludzkość. Problem drugi: 
aparatura, która odebrała-
by potencjalnego telepor-
tującego, musiałaby na 
nowo „poskładać” całą 
materię. Do tego celu 
potrzebny jest komplet 
wiadomości o wszystkich 
właściwościach wszelkich 
atomów znajdujących się 
w ciele ludzkim (a są ich 
biliony!), jak też ich poło-
żenie i funkcje, jakie peł-
nią w naszym ciele. Wg 
fizyków, wymagałoby to 
100 000 000 000 000 000 
000 000 000 000 kilobaj-
tów pamięci! Dla porów-
nania, pojemność infor-
macji wszystkich istnieją-
cych na Ziemi książek 
wynosi „jedynie” 10 000 
000 000 000 kilobajtów. 
To miliardy razy mniej od 

zasobu informacyjnego nie-
zbędnego do opisania zaled-
wie jednego człowieka! Uwa-
żając na ten czas teleportację 
za niemożliwą, pozostaje 
jeszcze jedna kwestia do roz-
strzygnięcia: musiałaby ist-
nieć możliwość dokładnego 
o p i s a n i a  a t o m ó w 
„przesyłanego” człowieka – 
z najdrobniejszymi szczegóła-
mi. Zgodnie z fundamental-
nymi  prawami fizyki kwan-
towej jest to niewykonalne, 
ponieważ nie da się określić 
dokładnego miejsca i prędko-
ści pojedynczej cząstki 
w ciele człowieka.  

Teoretycznie, nawet gdy-
by udało się rozwiązać dwa 
pierwsze problemy, automa-
tycznie cała teleportacja 
utknie na problemie trzecim. 
Wszystko zatem wskazuje na 
to, że kapitan Kirk i jego 
kosmiczna załoga ze statku 
Enterprise, niestety, niepręd-
ko będą mogli opuścić świat 
science fiction. Chyba że ktoś 
znajdzie sposób na obejście 
praw przyrody.  

Marta Dmowska 

„Prześlij mnie, Scotty!” 
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Mądrej głowie 

Tytuł tego artykułu 
ukryty jest w rebusie. 

Roli obserwacji w astro-
nomii najczęściej się nie 
docenia; przecenić jej  chy-
ba w żaden sposób nie moż-
na. 

Gdy tylko mowa o ob-
serwacjach astronomicz-
nych, od razu widzimy 
w wyobraźni wszystko, 
z czym się obecnie to poję-
cie kojarzy- olbrzymie atla-
sy nieba, katalogi gwiazd 
i oczywiście ogromne, wy-
celowane w niebo teleskopy. 
Jednak obserwacje astrono-
miczne można prowadzić 
samemu we własnym zakre-
sie, do czego właśnie chcę 
zachęcić. 

W maju najprościej 
zaobserwować jest gwiazdo-
zbiór zodiakalny Lew. Wi-
dać go około 50 stopni nad 
horyzontem na południu. 
W tym miesiącu jest szcze-
gólny, bo w nim znajduje się 
Saturn. Najłatwiej układ ten 
zapamiętać jako wydłużony 
pięciokąt. 

Dokładne współrzędne 
w zależności od daty podane 
są w tabelce obok. Zostały 
wyznaczone dla Siedlec.  
A oznacza azymut (w stop-
niach, liczony od północy 
w prawo), h wysokość nad 
horyzontem (w stopniach, 
liczony od teoretycznej linii 
horyzontu). Azymunt połu-
dnia to 180 stopni. W ciągu 
jednej godziny azymunt 
rośnie o 15 stopni. Podane 
są współrzędne Saturna i 4 
najjaśniejszych gwiazd Lwa.  

Nazwa Regulus znaczy 

tyle, co Mały Król. Leży 
w odległości 80 lat świetl-
nych i świeci 160 razy 
jaśniej niż Słońce. Jego 
średnica jest pięciokrotnie 
większa niż naszej gwiaz-
dy dziennej. Nie mniej 
ciekawa jest Algieba- to 

układ 2 gwiazd- pomarań-
czowej i żółtej. Lew jest 
jednym z tych gwiazdo-
zbiorów, których odszuka-
nie na niebie nie przedsta-
wia większych trudności: 
jego gwiazdy układają się 
w dwa wyraźne trapezy 

zetknięte ze sobą rogami. 
Podstawę tworzą Regulus 
i druga co do jasności gwiazd 
Lwa, Denebola. Nie trzeba 
wielkiej fantazji, by na miej-
scu większego trapezu do-
strzec profil lwa, a mniejsze-
go jego dumną głowę. 

A Saturn? Jest najpięk-
niejszą planetą naszego ukła-
du słonecznego, bo posiada 
najwyraźniejsze pierścienie 
widoczne już przez silną 
lornetkę. 

Życzę sokolego wzroku! 
Remigiusz Lewandowski 

2009 r. n.e. 1 maja 15 maja 30 maja 

Saturn 
A 159 178 193 

h 44 46 44 

Denebola 
A 143 162 185 

h 47 51 52 

Zubra 
A 152 175 201 

h 56 58 57 

Algieba 
A 175 199 221 

h 58 57 52 

Regulus 
A 180 201 220 

h 50 48 44 

22° 15’ E   52° 10’ N   20:00 czasu wsch. europ. 
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Czy badanie kosmosu 
zaowocuje powstaniem wokół 
Ziemi pierścienia podobnego 
do tego wokół Saturna? 

Chociaż ludzie nie są 
w stanie stworzyć tak gęstego 
pierścienia, kosmiczne odpady 
mogą w przyszłości poważnie 
utrudniać loty kosmiczne. 
Mnóstwo obiektów wyniesio-
nych w przestrzeń kosmiczną 
pozostanie na niskiej orbicie 
okołoziemskiej nawet tysiące 
lat. Statki kosmiczne będą 
musiały zostać przeprojekto-
wane aby zapewnić ich po-
wrót na Ziemię. 

Los przedmiotu w prze-
strzeni kosmicznej zależy od 
wysokości, na jakiej został 
umieszczony. Stacje kosmicz-
ne są umieszczane na wysoko-
ści 400 - 500 kilometrów. 
Sięga tam jeszcze atmosfera, 
która spowalnia orbitujące 
obiekty. Kiedy w ciągu kilku 
lat przedmiot wytraci pręd-
kość, wejdzie w gęste warstwy 
atmosfery i spłonie.  

Naukowcy odnaleźli mnó-
stwo obiektów orbitujących 
800 i 1500 km nad Ziemią, 
poza wpływem atmosfery. 
Bardzo zagęszczona jest też 
orbita geostacjonarna (36 tys. 
km. nad powierzchnią Ziemi). 
Obiekty te będą krążyć wokół 
Ziemi przez długi czas nieha-
mowane przez atmosferę.  

Podczas czterdziestu lat 
intensywnego badania kosmo-
su zdarzyła się już kolizja 
francuskiego satelity z dużym 
obiektem, zakończona jego 
utratą. Stacje kosmiczne Mir 
i nie w pełni jeszcze mobilna 

ISS też wykonywa-
ły wiele manewrów 
aby uniknąć zde-
rzeń. Prawdopodo-
bieństwo kolizji 
mod u ł u  s t a c j i 
z kosmiczn ym 
śmieciem jest wyso-
kie i szacowane na 
5-10% podczas piętnastolet-
niego okresu pracy.  

Kosmiczne śmieci mo-
gą być podzielone na dwie 
kategorie: większe, dające 
się zaobserwować przez 
teleskop, oraz małe, mniej-
sze niż 20 cm. Tych pierw-
szych skatalogowano około 
8500. Połowa z nich to 
pozostałości ze startów 
rakiet. Największym zmar-
twieniem są jednak obiekty 
z drugiej kategorii. Nawet 
kilkumilimetrowy odłamek 
może spowodować uszko-
dzenia satelity lub stacji 
kosmicznej, uderzając 
w panel słoneczny lub 
zbiornik paliwa. Są niezli-
czone - dlatego naukowcy 
opracowali symulacje prze-
widujące ich liczbę.  

W najbardziej czarnym 
scenariuszu za 50-100 lat 
nie będziemy widzieć 
gwiazd na niebie, a nawet 
trudno będzie umieszczać 
na orbicie kolejne satelity, 
ponieważ w kosmosie znaj-
dzie się tyle śmieci. 

Spośród ponad 5 tys. 
wysłanych w niebo sateli-
tów, ok. 2,4 tys. ciągle lata, 
z czego czynnych jest ok. 
600. 

Oprócz satelitów ko-

smos zaśmiecają m.in. tysiące 
części satelitów i rakiet, resztki 
jądrowego paliwa, cząsteczki 
spalin, odpryski farby i drobne 
pyłki. Są też śmieci bardziej 
prozaiczne- ze  stacji orbital-
nych w przestrzeń kosmiczną 
trafiło ok. 200 worków z róż-
nymi odpadkami. 

Na razie jeszcze w kosmo-
sie nie brakuje miejsca, ale jest 
możliwość, że potem będzie-
my siedzieć w „zamkniętej 
beczce”, a nad nami fruwać 
będą tysiące ton śmieci. 

Śmieci znajdujące się na 
niskich orbitach stopniowo 
znajdują się coraz niżej, aż 
wreszcie spalają się w atmos-
ferze. Jednak satelity umiesz-
czone na najwyższych orbi-
tach, np. 36 tys. km (na tej 
wysokości umieszczane są 
satelity geostacjonarne, umoż-
liwiające między innymi prze-
kaz telewizyjny) mogą nigdy 
nie ulec spaleniu. 

Zaśmiecenie nieba utrud-
nia pracę astronomom. Inne 
czynniki utrudniające obser-
wację to m.in. tzw. rozświetle-
nie nocnego nieba oraz szumy 
r a d i o w e ,  z a k ł ó c a j ą c e 
„wychwytywanie” informacji 
z kosmosu na drodze radiowej 

. 
Remigiusz Lewandowski 

Przyroda 

Kosmiczne śmieci 
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W ostatnim artykule obie-
całem, że opiszę rozwiązanie 
zagadki dotyczącej kulek: 

„Na sznurkach wisi 
w rządku skończona, niezna-
na liczba kulek w ten sposób, 
że są tak blisko siebie, że 
bliżej już nie mogą, ale się nie 
dotykają. Odchylamy pierw-
szą z brzegu i puszczamy, tak 
że uderza w pozostałe. Co się 
stanie? A co się stanie, gdy 
zrobimy odwrotnie- odchyli-
my wszystkie oprócz ostatniej 
i puścimy tak, aby uderzyły w 
tę jedną?” 

Rozwiązanie pierwszej 
części opiera się o taką fi-
zyczną wielkość jak energia. 
Na początku nad odchylaną 
kulką wykonujemy pracę 
zwiększając jej energię poten-
cjalną, potem ją puszczamy, 
gdzie zebrana energia poten-
cjalna zamienia się w energią 
kinetyczną. Następnie tę ener-
gię kulka przekazuje następ-
nej kulce, a ta z niemożności 
poruszania się następnej, 
a tamta dalszej i tak dalej. 
Przedostatnia przekazuje 
otrzymaną energię ostatniej, 
a ta zamienia ją na energię 
potencjalną wychylając się 
(Równie dobrze zjawisko to 
można opisać za pomocą 
momentu pędu). Zilustrowane 
jest to na rysunku obok. Zja-
wisko to nasi miano kulek 
Newtona. 

Gdy znamy rozwiązanie 
pierwszej części, możemy 
przystąpić do drugiej. Tę 
jednak można opisać na dwa 
sposoby. Pierwszy- prostszy- 
odwołuje się do stopniowego 

zwiększania liczby kulek. 
Gdy odchyliliśmy jedną kul-
kę z lewej, to pośrednio od-
chyliła ona jedną z prawej, 
ostatnią. Analogicznie, gdy-
byśmy odchylili dwie z le-
wej, to z prawej też odchyli-
łyby się dwie. Tak samo dla 
trzech, czterech: k kulek 
odchylonych z lewej, odchyla 
k kulek z prawej. Oznaczmy 
łączną liczbę kulek jako n, 
rozważmy odchylenie z lewej 
n-1 kulek. Tak jak poprzed-

nio, odchyli się tyle samo 
z prawej, n-1. 

Drugą część możemy 
również rozwiązać odwołując 
się do układu odniesienia, 
jest to chyba trudniejsze roz-
wiązanie, jednak jego prze-
studiowanie pomaga zrozu-
mieć sens zmiany układu 
odniesienia, gdy nie możemy 
zadania rozwiązać inaczej. 
Rozważmy jeszcze raz pierw-
szą część zagadki z punktu 
widzenia odchylonej kulki. 
Najpierw n-1 kulek oddala 
się od niej (wychylanie). 
Potem zostają puszczone, 
i zbliżają do niej. W końcu  
n-1 kulek uderza tę jedną, 
i „przykleja” się do niej ra-
zem pędząc dalej, a przeciw-
legła kulka pozostaje w miej-
scu. Opis tego pierwszego 
zjawiska z punktu widzenia 

tej odchylanej jest opisem 
drugiego przypadku z  nasze-
go punktu widzenia. Radzę 
jeszcze raz przeczytać ten 
akapit i spróbować w my-
ślach "usiąść" na odchylanej 
piłce, by lepiej zrozumieć jej 
opis. 

P r ze d s t a wi a m t r zy      
i nn e  za gad ki  „ t e ma -
tymaczne”, tym razem, 
oprócz ostatniej, związane 
z wydatkami. 

1.Znajdź błąd/błędy 
w poniższym równaniu 
(w tym przypadku znak/znaki 
równości, dla których lewa 
część nie jest równa prawej):
   
1zł=100gr=10gr*10gr= 
=0,1zł*0,1zł=0,01zł=1gr         
  

2. Jeżeli pies kosztuje 
12 zł, kot 9 zł, a niedźwiedź 
30 zł, to ile kosztuje dydelf?        
  

3.Mama wysłała Jasia do 
sklepu (bynajmniej nie spo-
żywczego). Oto fragment 
jego rozmowy z ekspedient-
ką: 

„-Ile kosztuje 5? 
-5 zł. 
-A jeden? 
-4 zł. 
-To poproszę 115. 
-Płacisz 13 zł. Zapako-

wać?”     
  Co kupował 
Jaś?   

W tym artykule znajduje 
się drobny błąd. Gdzie?
   

Powodzenia! 
Remigiusz Lewandowski 

Zagadki tematymaczne 
Rozrywka 
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Mądrej głowie 

Rzucona w lesie butel-
ka plastykowa rozłoży 
się w ziemi po 500 la-
tach, guma do żucia po 5 
latach, a niedopałki pa-
pierosów po 2 latach. 
Jeden hektar lasu liścia-
stego może wyproduko-
wać ok. 700 kg tlenu, co 
stanowi dobowe zapo-
trzebowanie ponad 2,5 
tys. ludzi. 
W Polsce pracuje dziś 
290 profesjonalnych 
elektrowni wiatrowych o 
łącznej mocy      10 
MW, podłączonych do 
sieci i sprzedających ener-
gię zakładom energetycz-
nym. Razem produkują 
zaledwie 3% energii elek-
trycznej. 
Jeden nieszczelny, lekko 
kapiący kran powoduje, że 
w ciągu doby wycieka 
około 36 litrów wody. 
Aby wyprodukować 
1 tonę papieru trzeba ściąć 
średnio 17 drzew. 
Jeżeli każdy z nas wyrzuci 
na śmietnik tylko jeden 
słoik to na wysypisko 
w całej Polsce trafi rocznie 
10 tys. ton szkła. 
W Polsce rocznie zużywa 
się 400 milionów aluminio-
wych puszek, które można 
powtórnie przetworzyć 
oraz wykorzystać i to nie-
skończenie wiele razy. 
Sześć puszek ze złomu to 
oszczędność energii równej 
spaleniu jednego litra pali-

wa. 
Każda szklana butelka 
ponownie wprowadzona 
do obiegu pozwala zaosz-
czędzić energię potrzebną 
do świecenia 100 watowej 
żarówki przez 4 godziny. 
Około 360 mln kilome-
trów kwadratowych po-
wierzchni Ziemi zajmują 
morza i oceany. Niestety 
człowiek wykorzystuje je 
często jak wysypisko 
śmieci, niszcząc ogromną 
część zamieszkujących je 
roślin i zwierząt. 
Butelki, torebki śniada-
niowe bądź torby na zaku-
py stanowią ok. 7% masy 
wszystkich śmieci oraz 
zajmują dużo miejsca, 
niemal 30% wszystkich 
odpadów. 
1 litr zużytego oleju silni-
kowego wylany do rzeki 
lub kanalizacji jest w sta-

nie zanieczyścić 1 mi-
lion litrów wody!!! 
Metan, który się 
uwalnia z wysypisk 
śmieci jest 27 razy 
bardziej agresywny od 
dwutlenku węgla. 
Według danych ONZ 
z 1988 r. Aż 2/3 miesz-
kańców miast na świe-
cie oddycha powie-
trzem zawierającym 
smog. 
Ocieplenie klimatu 
może spowodować, że 
w 2050 r. tereny wokół 

wybrzeży Wielkiej Brytanii 
znajdą się pod wodą. 
Butelki, torebki śniadanio-
we bądź torby na zakupy 
stanowią ok. 7% masy 
wszystkich śmieci, ale 
zajmują dużo miejsca, nie-
mal 30% wszystkich odpa-
dów. 
Anglicy wyliczyli, że 
wyrzucane w ciągu roku 
butelki z politereftalanu 
etylu (PET), ustawione 
jedna na drugiej utworzyły 
by wieżę o wysokości 28 
mln km, co stanowi 73-
krotną odległość Ziemi od 
Księżyca. 
W 1960 r. na polskie pola 
wylano 40 tys. ton DDT. 
DDT wykrył Hans Miller 
i za to dostał nagrodę No-
bla 

 
Paulina Jastrzębska 

Czy wiecie, że... 
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Rozrywka Rozprawa w sądzie:  
- W jaki sposób umarła pańska 
teściowa?  
- Otruła się muchomorami.  
- A czemu miała zęby wybite?  

- Bo jeść nie chciała, 
jędza!  

- Jasiu czy to prawda, że Twój 
dziadek stracił język podczas 
wojny?  
- Prawda.  
- A jak to się stało?  
- Nie wiem, dziadek nigdy 
nam o tym nie mówił.  

- Kiedy na teściową patrzymy 
z przymrużeniem oka?  
- Gdy do niej celujemy...  

Przed wizytacją w szkole nauczy-
ciel ustala:  
- Jak o coś zapytam, niech zgłaszają 
się wszyscy. Ci co wiedzą - prawą 
ręką, Ci co nie wiedzą - lewą ręką. 

POZIOMO (9) 
B1 Powłoka gazowa 
otaczająca Ziemię (9)  
C8 Fragment przyrody 
stanowiący funkcjonalną 
całość (9) 
E1 Płynne odpady (6)
  
G8 Zdolność przystoso-
wania się do zmian określo-
nego czynnika środowiska 
(10)  
K1 Proces niszczenia 
środowiska (10)  
M1 Główny składnik 
każdego organizmu (4)  
N1 Wieloletni przebieg 
średnich, normalnych stanów 
pogody na dużych obszarach 
(6)O1 Wypełnia przestrzeń 
między cząstkami gleby (9) 
R1 Las z przewagą drzew 
iglastych, tworzy strefę ro-
ślinności w klimacie umiar-
kowanym (5)  

PIONOWO (9) 
A4 Obszar uzyskiwany najczęściej do celów rolniczych dzięki m.in. osuszaniu (6)  
B15 Czasowe zatrzymanie lub ograniczenie krążenia wody w przyrodzie (8)  
B8 Przywracanie funkcji biologicznej zdewastowanej działalnością człowieka (12)  
C11 Oddzielanie np. odpadów, klasyfikacja (10)  
D3 Nieożywiona część ekosystemu (6)  
E12 Np. krajobrazowy, narodowy (4)  
E14 Bezleśna formacja roślinna położona w rejonie koła podbiegunowego (6)  
G5 Stanowi podłoże do życia i rozwoju roślin (5)  
K2 Dziedzina biologii (8) 

Krzyżówka 
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Z zeszytów szkolnych: 
Człowiek przed odkryciem ognia brał go z błyskawic.  
Człowiek pierwotny przed odkryciem ognia żył starożytnie.  
Dopiero po jakimś czasie człowiek odkrył surowce klimatyczne. 
Ludzie potrzebowali ognia do życia, bo mieli bardzo niewygodne 

życie. 
Homo Habilis uzależniał się wyprostowaną budową ciała 
Kasia to moja siostra cioteczna, Jurek też.  
Soplica po dokonaniu samobójstwa opuszcza Litwę. 

Humor :) 

Rozrywka 

Sudoku 

Stirlitz obudził się koło dru-
giej. Pierwsza też była niezła, 
pomyślał.  

Szedł nocką Stirlitz po ulicach Berli-
na. Nagle z lewej... z prawej... z tyłu... 
z przodu rozległy się ogłuszające 
wybuchy. 
„Dolby surround„ - pomyślał Stirlitz. 

Nauczyciel napisał w dzienniczku 
uczennicy:  
- Pańska córka Zosia jest nieznośną 
gadułą.  
Nazajutrz dziewczynka przyniosła 
dzienniczek z adnotacją ojca:  
- To pestka gdyby pan słyszał jej matkę!  

Stirlitz zobaczył jak banda wyrostków 
pompuje kota benzyną. Kot wyrwał się, 
przebiegł kilka metrów i upadł. 

- Widocznie benzyna się skończyła - 
pomyślał Stirlitz. 


