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OFICJALNA GAZETKA  I LO W WĄGROWCU 

Egzemplarz darmowy (żadnych VAT-ów, PIT-ów). Nr 4(9) – 2014/2015 r. 

 

I oto dotrwaliś my do kolejnych wakacji. W chwili, gdy to piśzę, moja walizka 

juz  prawie śpakowana :D . Mamy nadzieję, z e  we wakacje śolidnie wypocznie-

cie.  Lanśujcie śię więc weśoło i do zobaczenia w kolejnym roku śzkolnym.  

Redaktor Naczelny 
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LUDZIE! WAKACJE !!! 

Na wypadek, gdyby ktoś nie zauważył - 

MAMY KONIEC ROKU SZKOLNEGO!!! 

 

1. Wasze szkolne zmory będą Was  już tylko w snach (przez najbliższe 

kilka tygodni). 

2. Jeżeli przypomina ci się, że trzeba zrobić zadanie - skonsultuj się z 

lekarze lub farmaceutą — gdyż każda nauka niewłaściwie stosowa-

na zagraża Twojemu życiu lub zdrowiu. 

3. Wyśpicie się w końcu do 8:00 lub dłużej (ale nie prześpijcie waka-

cji). 

4. Przeczytajcie Ogólniaka. 

5. Wyjedźcie z domu, gdzieś jak najdalej od Wągrowca. 

6. Bądźcie w końcu naprawdę szczęśliwi. 

7. Przeczytajcie Ogólniaka jeszcze raz. 

8. Zagadajcie do znajomych na fejsie. 

9. Idźcie do kina na film. 

10. I gdy nadejdzie sierpień, a kolejny rok szkolny będzie tuż-tuż… 

11. … Kontynuujcie kroki od 1. do 9. :D Z wakacji trzeba korzystać! 

 

Nowinki 

Mamy dla was jedną dużą i jedną małą wieść :) 

Na pewno obie przypadną Wam do gustu. 
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Mistrzostwa Powiatu w Siatkówce 

 

20 maja 2015 roku w Gołańczy odbyły się Mistrzostwa Powiatu Wągrowieckiego w Piłce 

Siatkowej Plażowej dziewcząt oraz chłopców. Reprezentantami naszej szkoły były uczenni-

ce klasy II d: Wiktoria Stróżyńska, Marta Jacek ( razem z ich osobistym trenerem Agatą Ru-

lińską B-) ) oraz uczniowie klasy IIIa: Wojciech Wróblewski, Mateusz Bejnarowicz.  

Opiekę nad zawodnikami sprawował Pan profesor Błażej Maćkowiak. Po ciężkiej walce za-

równo dziewczęta jak i chłopcy zajęli II miejsce.  W dalszej rywalizacji na wyższym pozio-

mie, czyli w Mistrzostwach Rejonu w Piłce Siatkowej Plażowej w Płotkach, niestety szczę-

ście im nie dopisało i obydwa zespoły zajęły 7 miejsce.  

Mamy nadzieję , że w przyszłym roku zajdą jeszcze dalej i życzymy dalszych sukcesów w 

sporcie. Powodzenia! 

Autor: Agata Rulińska 
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Wakacje!  
 
 

 
Oczywiście cieszymy się, że koniec szkoły!   
 
Dwa miesiące przerwy! wow! Cała redakcja, 
ale też zapewne grono pedagogiczne chce 
nas zobaczyć za rok wypoczętych, goto-
wych do pracy, współpracy ;D Wraz z Martą 
chcemy choć  w małym stopniu przyczynić 
się do waszego szczęśliwego  powrotu do 
szkoły. Dlatego przygotowałyśmy parę za-
sad oraz kilka rad związanych z miłym spę-
dzaniem czasu  nad zbiornikami wodnymi. 
Przechodząc do sedna sprawy!  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Wypoczynek często jest kojarzony z pobytem nad morzem, 
jeziorami, rzeką. 
Woda – nawet pozornie spokojna – może być niebezpieczna. 
Większość utonięć jest wynikiem lekkomyślności ludzi oraz 
lekceważenia obowiązujących przepisów, a przede wszyst-
kim kąpieli w miejscach niestrzeżonych. 
 
 
  

 

Jak nie zostać koszmarem ratownika 

Dzięki zaradności naszej Agaty ratow-

niczki, nie podzielicie losu tego topielca. 

Pod opieką Agaty Rulińskiej nikomu nie stanie się krzywda. 
Na wypadek, gdyby jednak niezawodna ratowniczka nie by-
ła w pobliżu—Marta i Agata mają dla Was kilka rad. 



 5 

Kilka zasad prawidłowego postępowania 

nad wodą.  

 

-          Najlepsze do pływania, kąpieli są miej-

sca odpowiednio zorganizowane i oznakowane 

– kąpieliska strzeżone przez służby ratownicze. 

 

-          Nie wolno się kąpać w miejscach nie-

bezpiecznych, jak również w pobliżu szlaków 

żeglownych oraz w wodach o silnym zanie-

czyszczeniu i wirach. 

 

-          Zapoznaj się i przestrzegaj zasad regu-

laminu kąpieliska, stosuj się do zaleceń ratow-

ników, którzy pełnią dyżur na kąpielisku. 

 

-          Nie  wolno wchodzić do wody wbrew zakazowi ratownika oraz w czasie, w którym wy-

wieszona jest flaga czerwona. 

 

-          Nie wolno  niszczyć urządzeń i sprzętu kąpieliska, sprzętu ratunkowego, znaków żeglu-

gowych odgradzających kąpielisko. 

 

-          Nie wolno wchodzić do wody bezpośrednio po spożytym posiłku,  wskakiwać też gwał-

townie do wody będąc rozgrzanym dłuższym opalaniem. 

 

-          Nigdy nie skakać  (zwłaszcza na głowę) do nieznanej wody . 

 

-          W trakcie kąpieli nie wolno krzyczeć, wzywaj pomocy, jeśli nie jest ona potrzebna. 

 

-          Nie można wrzucać do wody śmieci, szkła. 

 

-          W przypadku złego samopoczucia, uczucia zimna – natychmiast należy  wyjść z wody. 

 

-          Pływając nie można oddalać się od wyznaczonego, strzeżonego miejsca na kąpielisku: 

 

-          Jeśli zauważysz przypadek tonięcia 

lub wypadek nad wodą, natychmiast we-

zwij pomoc – powiadom ratownika. 
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Niebezpieczeństwa nad wodą – jak sobie z nimi radzić? 
 
1)      Kurcz mięśnia – zachowaj spokój, postaraj się rozciągnąć bolący mięsień, skorzystaj  
z pomocy innych osób. 
 
2)      Nadmierne wychłodzenie organizmu – natychmiast wyjdź z wody, wysusz i ogrzej cia-
ło, okryj się ciepło. W sytuacji gdy nie możesz wyjść z wody, zapobiegaj utracie ciepła – przyj-
mij pozycję „kuczną”, wzywaj pomocy. 
 
3)      Zachłyśnięcie się wodą - zachowaj spokój, kaszel ułatwia usunięcie przeszkody w dro-
gach oddechowych. Skorzystaj z pomocy przyborów pływackich oraz pomocy innych.  
 
4)      Wyczerpanie sił pływaka – należy spokojnie położyć się na wodzie na plecach, oddy-
chać spokojnie i odpoczywać.  
 
5)      Poruszanie się w wodzie o silnym prądzie – Staraj się nie płynąć pod prąd, poddać 
się sile wody i wypłynąć ze strefy działania prądów. Na morzu próbuj płynąć wzdłuż brzegu. 
Na rzece staraj się ułożyć w pozycji na plecach z nogami skierowanymi do przodu lub osłaniaj 
ciało przed urazami trzymając ręce przed sobą. Wzywaj pomocy.  
6)     Silne falowanie – Staraj się płynąć na grzbiecie fali. Unikaj pływania gdy fale są zbyt sil-
ne.  
 
7)      Miejsca bagniste – należy położyć się na wodzie, odpłynąć od miejsca bagnistego. 
 
8)      Zmiany głębokości wody – należy przestrzegać informacyjnych znaków ostrzegaw-
czych, początkujący pływacy powinni unikać kąpieli w miejscach gwałtownego spadku dna. 
 
9)      Wywrotka jednostki pływającej – jeśli łódź utrzymuje się na wodzie, pozostajemy przy 
niej i wzywamy pomocy (próbujemy postawić jednostkę), gdy łódź tonie odpływamy od niej. 
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Moda na selfie na dobre zagościła w naszej szkole. Dotyczy to głównie płci żeńskiej, aczkolwiek 

„samojebki”  (sic!) mają też kilku swoich zwolenników wśród panów. 

 

Pozostaje rzec … Ach te kobiety!… 

 

W łazience, na korytarzu, w kawiarence, w świetlicy, na parapecie, ławce… na MATEMATYCE!  

Kobiety nie znają ograniczeń i pstrykają się,  gdzie popadnie! 

 

Czy wiedzą jednak,  skąd samo selfie pochodzi? 

Wszystko zaczęło się w średniowieczu, gdy popularne stały się 

autoportrety. Malarze przedstawiali swój wizerunek podczas pra-

cy, ale też w scenach rodzajowych – np. podczas spotkania z 

przyjaciółmi.  Często przy tej okazji wykorzystywali lustra (brzmi 

znajomo?). 

Selfie męskim okiem 

Zawsze śmieszy mnie ten widok. Komórka. Śmiesz-

na mina. Zdjęcie :D Postanowiłem  tajemniczy świat 

SEFIE. 
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Przebojem dla selfie było wynalezienie apara-

tu fotograficznego.  

Bardziej zamożne panie wkrótce odkryły, że aby uwiecznić 

swoją urodę, wystarczy jedno PSTRYK! Prekursorką 

„gatunku” stała się rosyjska Wielka Księżna Anastazja Ni-

kołajewna . Pełna błękitnej krwi niewiasta postanowiła wy-

korzystać lustro i aparat, by sfotografować samego foto-

grafa – czyli siebie J 

 

 

 

Rozwój tej „zacnej gałęzi sztuki” wspomogła 

firma Samsung. Pytacie dlaczego?  

 

Otóż panowie (chociaż pewnie raczej to pomysł pań) z Samsunga mieli genialną koncepcję. Stworzyli  

 

 

TO: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprytne urządzenie jest wyposażone w KA-

MERKĘ! Od teraz (czyli 2000 r.) każda rado-

sna posiadaczka Samsung aSCH-V200 mo-

że robić selfie do woli. Oczywiście, pod wa-

runkiem, że zadowoli ją pamięć ograniczona 

do 20 zdjęć i rozdzielczość 0,35 megapikse-

la. 
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Kolejny krok rozwoju selfie – portale społecznościowe.  

Teraz między tobą – droga czytelniczko, a selfie stoją tylko dwa tapnięcia – jedno by uruchomić aplikację 

„aparat”, drugie by pstryknąć focię, która automatycznie wyląduje na fejsie, inście, snapie czy twicie :D Od wybo-

ru, do koloru.  

Dzisiaj, dzięki osobom takim jak Klaudia Cechinii (nasza rodaczka), powoli selfie rośnie do rangi sztu-

ki. Dziewczyna obrabia zdjęcia przed opublikowaniem ich w sieci, dzięki czemu nabierają one profesjonalizmu. 

Jej trud został doceniony przez Toma Anga, który dołączył jej zdjęcia do albumu poświęconego historii fotografii. 

Brawo!  

 

Ostatnio coraz większą furorę robi również tzw. łapa do selfie. Ten zacny przedłużacz ręki sprawi, że nasze zdję-

cia zyskają "szerszą perspektywę". W końcu, Krzywa Wieża, czy też Statua Wolności to świetne tło dla naszej 

urody. 

 

Selfie walczy z terroryzmem! 

To prawda! Dzięki selfie wykonanym i opublikowanym w sieci przez członków organizacji terrorystycznej ISIS, 

wojskom amerykańskim udało się zlokalizować bazę tychże terrorystów. No! To która z pań wybiera się teraz na 

front, by walczyć za pomocą „samojebek” (znowu sic!)? 

 

Selfie w powietrzu!  

Zdjęcie było też przyczyną kłopotów pewnego pilota linii Japan Airlines. Korzystając z nieobecności drugiego pilo-

ta, zaprosił on jedną ze stewardess  do kokpitu. Niestety, ale sprawa się wydała. Administracja uznała robienie 

zdjęcia za niebezpieczne zajęcia odwracające uwagę pilota. Nieszczęśliwy piękniś został zawieszony w swoich 

obowiązkach...  

 

Drogie panie, czy udało mi się poszerzyć wasze fotograficzne horyzonty? Pamiętajcie - to więcej niż zwykłe zdję-

cie. To SELFI przez wielkie S. 

 

Autor: Piotr Patelski. 
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Każdy z nas niewątpliwie był nie raz i nie dwa u jakiegokolwiek lekarza. Od ludzi tej profesji oczekuje się 

fachowego podejścia do pacjenta, profesjonalnej pomocy,  uprzejmości i odrobiny zaangażowania w wykonywaną 

pracę. W praktyce niestety różnie z tymbywa, tak jak jest zresztą wszędzie (fachowcy przez małe „f” i fachowcy 

przez duże „F”). 

Na całe szczęście na tle takich właśnie lekarzy robiących wszystko byle jak, byle by było, chlubnie wyróżnia 

się Zbigniew Religa – jeden z najwybitniejszych polskich kardiochirurgów, założyciel Kliniki Kardiochirurgicznej 

WOK w Zabrzu. Sławę przyniósł mu pierwszy udany przeszczep serca przeprowadzony w Polsce (5 listopada 

1985 roku). Prowadził on też badania nad wykorzystaniem wszczepialnych urządzeń wspomagających pracę tego 

organu oraz stworzeniem tzw. „sztucznego serca”.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Film „Bogowie” opowiada historię właśnie wspomnianego na wstępie Zbigniewa Religi, przedstawia jego najważ-

niejsze osiągnięcia, jego niezwykłą osobowość, determinację i upór w dążeniu do realizacji postawionych przez 

siebie zadań. Wybitny polski kardiochirurg wyznaczył sobie za cel próbę wykonania pierwszego udanego prze-

szczepu serca u człowieka.  

 

Pragnie udowodnić sobie oraz innym, że jest to możliwe, że za pomocą takiej operacji można leczyć ludzi o 

wiele skuteczniej, niż tradycyjnymi metodami kardiochirurgicznymi. Film Palkowskiego ukazuje też poziom ówcze-

snej medycyny w latach 80. XX w. oraz wskrzesza pamięć o PRL-u z punktu widzenia zwykłych lekarzy, których 

polityka w ogóle nie obchodzi. 

Serce bije… - RECENZJA... 

… filmu „Bogowie” Łukasza Palkowskiego.  

Zbigniew Religa -  Zdjęcie Jamesa Stanfielda dla magazynu 

„National Geografic” 

http://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=James_Stanfield&action=edit&redlink=1
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Muszę  przyznać, że 

„Bogowie” bardzo po-

zytywnie mnie zasko-

czyli.  

 

Za każdym razem, 

gdy dowiaduję się, że 

jakiś film jest robiony 

przez polskich twór-

ców, odruchowo prze-

staję się nim intereso-

wać.  

 

Sam nie umiem wyjaśnić swojego negatywnego nastawienia  do naszych rodzimych fil-

mowych produkcji. Wiem, że to trochę krzywdzące, ale tak niestety mam. Chyba jest to spo-

wodowane tym, że obejrzałem kilka polskich filmów, które niezbyt mi się spodobały i na tej 

podstawie wyrobiłem sobie takie zdanie.  Myślę, że nie tylko ja tak uważam. Sądzę, że mogę z 

dużym prawdopodobieństwem stwierdzić, że wielu widzów też myśli, że Polacy nie potrafią 

robić dobrych filmów.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na szczęście „Bogowie” Palkowskiego przełamują ten stereotyp – obraz jest świetny, 

bardzo ciekawy, na długo zapadający w pamięć, a jednocześnie porywający widza, chwytający 

za serce, a przede wszystkim inteligentny. To kino przeznaczone dla tych ludzi, którzy w fil-

mach szukają czegoś więcej, niż odmóżdżającą rozrywkę, okazję do zabicia wolnego czasu, 

efektowne i nudne efekty specjalne oraz wielokrotnie powielane rozwiązania. „Bogowie” sięga-

ją głębiej do ludzkiej psychiki, każą dłużej się nad sobą zastanawiać, zmuszają do refleksji.  
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Bardzo lubię takie filmy. Są one o wiele lepsze i godniejsze uwagi, niż wszelkie „Szklane 

pułapki”, „Szybcy i wściekli” czy „Rambo” razem wzięte, które oprócz strzelanin, brawurowych 

pościgów i tony efektów specjalnych nie mają tak naprawdę nic ciekawego do zaoferowania. 

Nie ma w nich pasji, wizjonerstwa, oryginalności. To tylko zapewnienie rozrywki, nic poza tym. 

„Bogowie” Łukasza Palkowskiego oferują o wiele, wiele więcej. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na pochwałę zasługuje świetna kreacja Tomasza Kota, grającego Zbigniewa Religę. Ak-

tor naprawdę dał z siebie wszystko, tchnął życie w postać polskiego kardiochirurga, obdarzył 

go charakterem, pasją, energią. Myślę, że Kot wyjątkowo dobrze wczuł się w swoją rolę, doda-

jąc wiele własnych pomysłów na postać. Religa grany przez niego jest taki, jaki powinien być – 

twardy, hardy, nieustępliwy. 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Podsumowując, film Palkowskiego jak najbardziej zasługuje na uznanie oraz oddanie mu 

około 1,5 godziny swojego życia. Ci, którzy to zrobią, na pewno nie będą żałować. Zbigniewa 

Religę podziwiam i szanuję. Niewielu jest takich lekarzy oddanych swojej pracy, jak on. Praw-

dziwy geniusz, wirtuoz, wizjoner – takimi słowami bym go określił. I są to słowa jak najbardziej 

zasłużone, bo wypracowane ciężką pracą i uporem. 

 

Brawa dla wszystkich – i dla Religi i dla … „Bogów”! 

                                                                                              Łukasz Tomkowiak 
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Piękna sceneria, uśmiechnięte i opalone twarze, dobry nastrój...  

 

Na wakacjach zazwyczaj wszystko wygląda pięknie. Choć już nie zawsze wygląda tak samo 

na zdjęciach.  

Podpowiadamy, na co zwracać uwagę, żeby przywieźć jak najlepsze fotografie z wakacji.  

 

 

 

 

5 zasad na trafne ujęcia z wakacji:  

 

1. Opowiedz historię swojej podróży- 

opowiedz zdjęciami historię Twoich waka-

cji. Zarówno jednodniowa wycieczka, jak i 

dłuższy urlop mogą stać się tematem foto-

opowieści.  

 

 

 

2. Miej aparat zawsze przy sobie- nigdy 

nie wiadomo, kiedy pojawi się okazja 

do zrobienia ciekawego zdjęcia, a 

wiele sytuacji nie zdarzy się po raz 

drugi. 

 

REKRUTUJEMY!! 

Nasza redaktorska paparazzi zdradza swoje najwięk-

sze sekrety. Jak uwiecznić swe letnie wspomnienia? 
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3.  Bądź spontaniczny i baw się 

fotografią- nie wszystkie zdjęcia 

powinny być pozowane. Fotografuj 

swoich bliskich podczas zabawy, w 

ruchu, w naturalnych sytuacjach. 

 

 

 

 

 

 

4. Czyste tło- zwra- caj 

uwagę na tło. Je- śli 

nie koresponduje z 

tematem zdjęcia, po-

staraj się, żeby nie 

odciągało od nie- go 

uwagi.  

 

 

5. Spójrz na swoje 

zdjęcia z dystansem- ile 

razy znajomi zanudzali 

Cię tysiącem zdjęć z wa-

kacji, na których nie było 

Ciebie? Przyjemne? Osz-

czędź tego innym. Surowo 

oceń efekty swojej pasji. Z 

tysiąca zdjęć wybierz 30 

(maksymalnie 50!) najlep-

szych.  
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Nauczycielka pyta Kazia: 

- Gdzie jest podmiot w zdaniu: „Złodziej klejnotów został aresztowany”? 

- W więzieniu, proszę pani. 

*** 

Idzie policjant i prowadzi pingwina. Spotyka go kolega i pyta: 

- Co ty robisz z tym pingwinem? 

- A przyplątał się i nie wiem, co z nim zrobić. 

Kolega na to: 

- Zaprowadź go do zoo. 

Po paru godzinach spotykają się ponownie, a policjant jest nadal z pingwinem. Kolega pyta: 

- No i co? 

- Zaprowadziłem go do zoo, a teraz idziemy do kina. 

*** 

Spotyka się dwóch znajomych: 

- Wiesz, wygrałem tę sprawę o przekroczenie prędkości. 

- Ale jak? 

- Mój adwokat udowodnił, że przy prędkości 200 km/h nie widać znaku ograniczenia do czterdziestu. 

*** 

- Jasiu, gdzie jest twoja praca domowa? 

- Pies ją zjadł. 

- Myślisz, że ci uwierzę? 

- Przysięgam! Najpierw nie chciał, ale w końcu mu ją jakoś wepchnąłem do pyska. 

*** 

 

 

SUCHARY! 
UWAGA! Podczas kąpieli w morzu/jeziorze NIE CZY-

TAMY SUCHARÓW! Zaschnięcie podczas pływania 

jest główną przyczyną utonięć w Polsce! 
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Opiekun: pani Beata Woźniak 

Uczeń: Ale w tym pytaniu był taki haczyk. 

Nauczyciel: A ty dałeś się złapać, więc jesteś taki leszcz. 

*** 

Nauczyciel: A co się dzieje z (nazwisko ucznia)? 

Uczeń: Koleżanki mu w głowie. 

Nauczyciel: Koleżanka? 

Uczeń: Koleżan-ki. 

Nauczyciel: Nie koleżan-ka, tylko koleżan-ki? To on ma ha-rem? 

*** 

Nauczyciel: To ja czekam na zestaw pytań „Dlaczego?”. 

Uczeń : Bo ja napisałem, ile wiedziałem, a pani się doczepiła! 

Nauczyciel: Ja ci dam doczepiła! Może jeszcze obniżę. Chodź to ci pokażę: „Why, tell me why?”. 

*** 

Kierunek jest taki. Jedyny słuszny. 

*** 

Uczennica: Co ma pani do niemieckiego? 

Nauczyciel: No właśnie nie wiem… 

*** 

 

 

 

 

 

CYTATY! 
Zmęczeni nauczaniem naszych ciężkich łepetyn  

nauczyciele zyskują wyższy poziom sarkazmu. 


