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Dzisiejsza opowieść  zabierze nas w cza-
sy około 1200 lat przed naszą erą, kiedy 
to wybuchła wojna Trojańska. Wszystko 
zaczęło się od porwania pięknej Heleny, 
którego dokonał Parys - książę Troi. 

Helena wprawdzie miała męża -  był to 
Menelaos, król Sparty, ale pomimo tego 
Parys z pomocą Afrodyty porwał piękną 
kobietę i uprowadził ją do Troi. Zrozpa-
czony Menelaos wysłał do Parysa posłów 
greckich domagając się oddania Heleny, 
ale Parys był nieugięty. W wyniku tego zu-
chwałego i bezprawnego czynu nad mia-
stem zawisła groźba wojny. Menelaos we-
zwał na pomoc swego jedynego bra-
ta  Agamemnona, króla Argos i Myken. 
Do wojny  dołączyli najsłynniejsi synowie 
Hellady: Achilles, Odyseusz - król wyspy 
Itaki i wielu wielu innych. Na niezdobytą 
dotychczas Troję wyruszyli na 1185 okrę-
tach. Wieloletnią wojnę opisał Homer 
w Iliadzie. 

Sama podróż do Troi zajęła „wieki” czyli 
10 lat. Wyprawie towarzyszyły różnorod-
ne przeciwności losu i gniew bogów, któ-
rzy spowalniali wyprawę i zsyłali niesprzy-
jające wiatry czy zarazę. Gdy Grecy w 
końcu dotarli do Troi rozpoczęła się bijaty-
ka między Grekami a Trojańczykami. 
Podczas tej wielkiej wojny zginął Achilles, 
który został zabity przez samego boga 
Apolla oraz Parys. Jednak nawet śmierć 
Parysa nie zakończyła walk. Nie pomogła 
nawet kradzież przez Greków Palladionu, 
czyli rzeźby Ateny w zbroi, która zapew-
niała miastu bezpieczeństwo. 

 KĄCIK GRECKI 

Wtedy Odyseusz wpadł na pomysł, 
który przyniósł Grekom ostateczne 
zwycięstwo. Zbudowali ogromnego 
konia, w którym  ukrył się oddział wo-
jowników greckich i ofiarowali go 
mieszkańcom Troi, jako dar na za-
kończenie wojny. Trojanie przyjęli 
prezent i zabrali go do swego miasta, 
pomimo ostrzeżeń wieszcz-
ki Kasandry i wróżbity Laokoona. 
Ukryci we wnętrzu konia greccy wo-
jownicy pod osłoną nocy wyszli z nie-
go i otworzyli bramy Troi wpuszcza-
jąc do miasta pozostałych Greków. 
Podstęp ten ostatecznie przyczynił 
się do zdobycia miasta i zakończenia 
wojny. Ze zniszczonej Troi uciekła je-
dynie grupa pod wodzą Eneasza, 
która dotarła w swej wędrówce 
do Italii i stała 
się protoplastami Rzymian. Więk-
szość Greków powróciła bez więk-
szych problemów do swych domów, 
tylko Odyseusz błąkał się jeszcze 10 
lat po morzach, zanim wrócił 
do ojczystej Itaki. 

Maciek Maliszkiewicz 5a 



„Na początku filozofii stało zdziwie-
nie” – Arystoteles 

Filozofia uważana jest za królową 
wszystkich nauk (choć niektórzy uwa-
żają, że królową nauk jest matematy-
ka). Jednak w tym momencie nie bę-
dziemy spierać się o pierwszeństwo – 
bo nie jest to rzeczą najważniejszą. 
Znacznie ważniejsze jest to, aby spró-
bować odpowiedzieć na pytanie: jak to 
w ogóle się stało, że pojawiła się filozo-
fia? 

Patrząc na rozwój myśli człowieka na-
leży zwrócić uwagę, że w okolicach VII 
wieku p.n.e. ludziom przestała już wy-
starczać wiara w bogów na Olimpie. 
Zaczęli poszukiwać czegoś większego, 
zaczęli prowadzić namysł nad otacza-
jącą rzeczywistością – bo czy możliwe 
jest, aby wszystko tłumaczyć tylko bo-
gami? Racjonalny człowiek zapragnął 
czegoś więcej, zapragnął znaleźć od-
powiedzi na pytania „Dlaczego?”. Wła-
śnie pytanie „dlaczego” stałą się kamie-
niem milowym dla filozoficznych rozwa-
żań. 

 

 
POCZĄTKI  FILOZOFII 

To powyższe pytanie zaczęli zadawać 
ludzie, którzy tworzyli grupę o nazwie 
„filozofowie przyrody”. Filozofowie 
przyrody nie wzięli się znikąd – przed 
nimi byli mędrcy, którzy udzielali lu-
dziom rad. Mędrcem był też pierwszy 
filozof przyrody, czyli Tales z Miletu. Był 
on nie tylko mędrcem czy filozofem. 
Zajmował się także rolnictwem, astro-
nomią i astrologią. Tales nie poprzesta-
wał na wierze, szedł krok naprzód szu-
kając odpowiedzi na wszystkie pytania, 
które wówczas nurtowały człowieka. 
Tales bazował na tym co proste, czyli 
na przyrodzie, a za epicentrum swojej 
filozofii obrał „wodę”, która stała się dla 
niego swoistym punktem wyjścia i doj-
ścia. Po Talesie przyszli inni filozofo-
wie, którzy także zajęli się rozważania-
mi przyrodniczymi. I tak Anaksymander 
dużo miejsca poświęcił „bezkresowi”. 
Anaksymenes pisał zaś, że „powietrze” 
jest arche (zasadą) świata. Później był 
Heraklit, który za wzór wszelkich sił 
wziął „ogień”. Następnie Ksenofanes, 
który dał pierwszeństwo „ziemi”. Na ko-
niec zaś Anaksagoras, którzy dodał do 
wszystkich żywiołów „ducha”. 

Pisząc o początkach filozofii, nie spo-
sób nie wspomnieć tu o Arystotelesie, 
który pojawił się w filozofii około 300 lat 
po filozofach przyrody. Był on geniu-
szem filozoficznym, który stworzył 
kompleksowy system filozoficzny. Nie 
sposób wymienić tu wszystkich zasług 
Arystotelesa dla filozofii – nadmienić 
należy jednak to, że był on pierwszym 
historykiem filozofii – a czy to nie było 
sensem tego artykułu? – Żeby ukazać 
od czego zaczęła się filozofia? 



                  „Tsatsiki”  

seria książek Moni Nilsson 

 Często, gdy myślę o książkach 
mojego dzieciństwa na myśl jako 
pierwsze przychodzą mi właśnie 
książki o Tsatsikim. Opowiadają one o 
chłopcu mieszkającym w Szwecji ra-
zem ze swoją mamą, którą nazywa 
„Mamuśka”.  Jego tata jest poławia-
czem ośmiornic w Grecji, a jego imię 
wzięło się właśnie od greckiego sosu 
tzatziki (Mamuśka oczywiście zapisa-
ła je z błędem).  

 Razem z Tsatsikim przeżywamy 
przygody od rozpoczęcia przez niego 
nauki w szkole podstawowej do koń-
ca 5 klasy. Jesteśmy świadkami WIE-
LU rozterek miłosnych bohatera, jego 
pierwszych przyjaźni i kłótni. Książka 
pokazuje dojrzewanie chłopca oraz 
to, jak zmieniał się jego pogląd na 
otaczający go świat. 

 Dzięki pracy autorki czytelnik 
uczy się tolerancji oraz mechanizmów 
rządzących naszym światem. Widzi-
my jak trudna sytuacja życiowa może 
wpłynąć na zachowanie ludzi wobec 
innych oraz to, że czym jesteśmy 
starsi tym więcej rzeczy dostrzegamy. 
Moni Nilsson w łatwy i zabawny spo-
sób przekazuje młodszym wiele war-
tości oraz prawd życiowych. 

 
GRECKIE SMAKI LEKTUR 

Polecam tę książkę wszystkim, a 
przede wszystkim dzieciom w wieku 
ok. 10 roku życia – to do Was powin-
na najlepiej trafić. Zawsze miło 
wspominam tę lekturę J 

 Książki w kolejności wydania: 

„Tsatsiki i Mamuśka” 

„Tsatsiki i Tata Poławiacz Ośmiornic” 

„Tylko Tsatsiki” 

„Tsatsiki i Miłość” 

„Tsatsiki i Retzina” 

„Tsatsiki i Per”  

Małgorzata Taradynko 8a 



Wszystko zaczęło się od Roberta Baden-Powella urodzonego dnia  
22 lutego 1857 roku w Londynie, w Wielkiej Brytanii, który jako młody chło-
piec postanowił poświęcić swoje życie służbie wojskowej. W tej dziedzinie 
wykazał się wielkim talentem i w wieku niespełna 42 lat został generałem , 
czego nikt wcześniej, w historii armii brytyjskiej nie dokonał. Na kartach hi-
storii zapisał się także jako twórca skautingu nowego systemu wychowaw-
czego młodzieży. Do założenia skautingu zainspirował go  utworzony w la-
tach 1899-1900 oddział służby pomocniczej, złożony z mło-
dych chłopców, których zadaniem było przekazywanie listów 
i rozkazów, pełnienie wart a także udzielanie pierwszej po-
mocy. Robert Baden Powell był pełen podziwu dla odwagi i 
ofiarności tych chłopców, co wpłynęło na kształt wydanego w  
1908 roku podręcznik pt. ,,Skauting dla chłopców’’.  
W krótkim czasie zyskał on ogromną popularność i w niecałe 
dwa lata później organizacja skautingowa liczyła już 100 ty-
sięcy członków i to nie tylko chłopców. Żona generała Po-
wella Olave St. Clair przejęła żeńską organizację skautek i w 1930 roku zo-
stała wybrana Naczelną Skautką Świata. Ponieważ sam Robert Powell nie 
przepadał za tradycyjną formą szkolnictwa, ze skautingu chciał uczynić 

szkołę wyjątkową, w której uczeń poprzez kontakt z przyrodą, 
poszerzałby zdobytą w tradycyjnej szkole wiedzę, dodatkowo 
rozwijając charakter, zdrowie i sprawności. To właśnie ta idea 
skautingu przypadła do gustu Andrzejowi Małkowskiemu tak 
bardzo, że zapragnął on przenieść ją z Wielkiej Brytanii do na-
szego kraju, do Polski. I tak powstało harcerstwo, nasz polski 
odpowiednik skautingu i przynależąca do niego moja drużyna: 

Drużyna 71 WDH Adsum 

 

 Coś o harcerstwie 



Tym artykułem chciałabym zachęcić 
wszystkich czytelników do rozpoczęcia 
przygody z harcerstwem. Naprawdę 
warto! Tworzą je bardzo sympatyczni i 
mili harcerze a zarządzająca nimi kadra 
jest po prostu wspaniała. We wszystkim 
pomaga i wspaniale organizuje nam czas na zbiór-

kach i nie tylko. Zabiera nas na różne 
ciekawe wyjazdy, biwaki, zimowiska, 
czy obozy letnie podczas, których uczy-
my się wielu nowych rzeczy i zdobywa-
my wiele nowych sprawności a naszym 
mundurom przybywa przez to odznak. 
Tak bardzo mnie to fascynuje, że cały 

czas mam ochotę na nowe wyzwania.  

 

Zbiórki odbywają się w naszej szkole, w każdy 
piątek od godziny 18.00 do 20.00 ZAPRASZAMY!!! 

Maja i Ola Ziemba  

 Coś o harcerstwie 



WYWIAD  Z  PANIĄ  IWONĄ  JELENIEWSKĄ 
 

- Dzień dobry. 
- Dzień dobry. 
 
- Dlaczego wybrała Pani nauczanie języka niemieckiego? 
- Kiedyś w dzieciństwie Moja Mama zadecydowała, aby mnie wysłać na prywat-
ną naukę języka 
 
- Ile lat musiała się Pani uczyć, aby móc uczyć języka niemieckiego? 
- Co najmniej 10 lat. 
 
- Czy ma Pani jakiś związek z Niemcami? Np. krewni lub znajomi? 
- W Niemczech mam znajomych. Żadnych krewnych. 
 
- Czy od dzieciństwa zastanawiała się Pani, czy zostać nauczycielką języka nie-
mieckiego? Czy była to decyzja podjęta pod wpływem emocji? 
- Od wczesnego dzieciństwa chciałam uczyć. Nie było tu żadnych emocji. 
 
- Czy jest Pani zafascynowana językiem niemieckim, czy w ogóle całymi Niem-
cami? 
- Język niemiecki podobał mi się od zawsze. Kraj także. 
 
- Gdzie najbardziej Pani ludzi spędzać wakacje? 
- Nad Polskim Morzem. 
 
- Jak po niemiecku wymawia się imię „Sara”? 
- [Zara]. 
 
- Czy ma Pani jakieś rodzeństwo? 
 - Tak, mam o 14 lat młodszą siostrę. 
 
- Jaki przedmiot w szkole był w dzieciństwie ulubionym Pani przedmiotem i dla-
czego? 
- Język polski i język niemiecki. Lubiłam te dwa przedmioty ze względu na nau-
czycieli, którzy ich uczyli. 
 
- Dziękuję za rozmowę. 
- Również bardzo dziękuję. 
 

Rozmawiała Sara Guzek 5e 

 
WYWIAD  



Pewnie niewiele osób wie, że każdego dnia w roku wypada jakieś nietypowe świę-
to. Większość osób zna tylko te najbardziej rozpoznawalne daty, takie jak Boże 
Narodzenie czy na przykład zbliżająca się Wielkanoc. Tymczasem różnych cieka-
wych okazji jest razem tyle, ile dni w roku, a nawet więcej. Niektóre z nich są na-
wet znane, a inne zupełnie nie. Wiele z nich nie ma nawet stałej daty. Zgłębianie 
tego tematu może być więc naprawdę dobrą zabawą. Przyglądając się kalendarzo-
wi nietypowych świąt można zobaczyć w nim takie dni jak: Dzień Sprzątania Biur-
ka, Światowy Dzień Drzemki w Pracy, czy nawet Międzynarodowy Dzień Dni, Które 
Nie Istnieją.:D  

Jako że temat wydaje się interesujący, a niedawno rozpoczęła się wio-
sna, poniżej kilka nietypowych świąt, które obchodzi się o tej porze roku.  

1 Marca  Międzynarodowy Dzień przytulania Bibliotekarza  

Tego dnia warto podziękować pracownikom biblioteki za życzliwość, pomoc w wy-
borze książek do czytania i całe ich zaangażowanie w szerzenie czytelnictwa. Jak 
sama nazwa dnia wskazuje, można to wyrazić po prostu mocnym uściskiem:)  

30 Marca Światowy Dzień Muffinka  

Muffinki to małe babeczki stanowiące pyszną słodką przekąskę. Pochodzą z Anglii 
i najpierw były popularne wśród biednych ludzi. Dopiero później stały się przysma-
kiem wszystkich. Obecnie ich dzień obchodzony jest na całym świecie. W tym roku 
przypada on na koniec marca.  

  
6 kwietnia  Międzynarodowy Dzień Bitwy na Poduszki   

Tutaj chyba nie potrzeba wielu wyjaśnień.;D To święto uczcić można tylko porząd-
ną walką na poduszki. Co ciekawe, jest to dosyć popularna zabawa, a w najwięk-
szej bitwie na poduszki na świecie wzięło udział 6261 osób. Miało to miejsce na 
meczu Baseballowym w Saint Paul w Stanach Zjednoczonych.  

 
KALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCH 



12 Kwietnia Dzień czystych okien   

Święto Czystych Okien zainicjowała kilka lat temu firma Leifheit, dostawca produk-
tów gospodarstwa domowego służących do sprzątania. Dzisiaj stanowi ono dobrą 
okazję do akcji promocyjnych środków do mycia i dbania o czystość. Tego dnia wy-
pada uhonorować okna solidnym czyszczeniem.  

14 Kwietnia  Dzień patrzenia się w niebo  

Dzień patrzenia się w niebo ma zachęcać nas do oderwania się od telefonów i 
komputerów i do wyjścia na dwór. Z jego okazji warto chwilę poobserwować chmu-
ry i poprzyglądać się błękitnemu niebu.  Chodzi tu głównie o to, aby docenić słońce 
pięknie świecące z góry i świat dookoła.  

28 Maja  Europejski Dzień Sąsiada  

Dzień ten wypada zawsze na ostatni wtorek maja, a pierwszy raz był obchodzony 
w 2000 roku. Ustanowiony został z inicjatywy Europejskiej Federacji dla Lokalnej 
Solidarności. Jak twierdzą organizatorzy, wśród ludzi osłabiają się więzi społeczne, 
a takie święto ma być dobrą okazją do nawiązania dobrych relacji z sąsiadami.  

Miłego świętowania!  

 

    Alicja Sitarska 6d   

 

 

 

 
KALENDARZ ŚWIĄT NIETYPOWYCH 



W dzisiejszych czasach ludzie muszą mierzyć się z różnego rodzaju problemami i wy-
zwaniami. Ich ilość jest tak duża, że nie sposób je wszystkie wymienić. Postaram się jed-
nak pokrótce przedstawić najważniejsze problemy, które dotykają ludzi współcześnie ży-
jących. Wszystkie przedstawione poniżej problemy są problemami globalnymi. W sferze 
globalnej jest także bardzo wiele chorób, ale chorobami cywilizacyjnymi zajmę się przy 
okazji następnego artykułu. 

Wśród najważniejszych problemów dzisiejszego świata należy chociażby wymienić: alko-
holizm. Alkoholizm jest chorobą, na którą cierpią nie tylko osoby uzależnione od alkoholu, 
ale także ich rodziny. Człowiek chory traci kontrolę nad ilością spożytego alkoholu. W 
Polsce problem alkoholowy ma ponad 4,5% ludzi starszych niż 15 lat. Tę chorobę leczy 
się bardzo trudno – a niektórzy specjaliści uważają wręcz, że alkoholikami pozostaje się 
do końca życia – nawet jak porzucisz picie, to nasz w sobie taką „ciągotkę”, która zostaje 
z Tobą na całe życie. 

Innym problemem, z którym muszą zmierzyć się współcześni ludzie są narkotyki. Są to 
substancje psychoaktywne, które działają na ośrodkowy układ nerwowy. Narkotyki naj-
częściej dzielimy na miękkie i twarde. Narkotyki twarde prowadzą do silnego uzależnie-
nia, miękkie zaś uzależniają w znacznie mniejszym stopniu. Generalnie rzecz biorąc nar-
kotyki uzależniają znacznie bardziej niż alkohol i doprowadzić mogą do śmierci. Należy tu 
też wspomnieć, że są to bardzo drogie substancję i ludzie od nich uzależnieni podejmują 
się przeróżnych rzeczy, żeby zdobyć pieniądze na zakup narkotyków. 

Kolejnym dużym problemem, który w dzisiejszych czasach jest bardzo widoczny, jest 
problem samobójstw. Najczęstszym  powodem samobójstw jest depresja. Ludzie dziś są 
bardzo zabiegani, zestresowani (i to już od najmłodszych lat), zakompleksieni. To 
wszystko prowadzić może do wzrostu poziomu depresji, a ten prowadzić może do samo-
bójstwa. Nieustanna gonitwa i „wyścig szczurów” są nieodłącznymi elementami dzisiej-
szego życia. Gdyby udało mam się trochę „zwolnić obroty”, trochę mniej uwagi zwracać 
na to co powiedzą inni, wtedy z pewnością odsetek ludzi, którzy targają się na własne ży-
cie, byłby dużo mniejszy. 

Innym, zupełnie nowym problemem, jest „hejt”. Hejt to negatywna opinia na tematy zwią-
zane np. z wyglądem lub z zachowaniem danej osoby. Najczęściej hejtuje się w Interne-
cie. Ludzie hejtują innych z zazdrości, albo po to by móc siebie dowartościować. Najgor-
sze jest to, że niewiele się robi, aby powstrzymać to zjawisko. Niektórzy hejtują nawet nie 
wiedząc, że to robią – np. obgadując kogoś. Najlepiej zająć się sobą i nie wtykać nosa w 
nie swoje sprawy. 

 
ABC ETYKI 

„Problemy współczesnego świata” 


