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Dzwonek! Na "scenie" pojawia siê
"nauczycielka". Rozpoczyna siê lekcja
powtórzeniowa z geografii. Po 15 mi-
nutach przepytywania uczniów prowa-
dz¹ca jest zdruzgotana wiedz¹ swoich

wychowanków. Postanawia zadaæ im
projekty do opracowania. "Na szóstkê
ma byæ zrobione"- zastrzega. Rozlega
siê dzwonek! Uczniowie oraz "nauczy-
cielka" opuszczaj¹ klasê.

Teraz kolej na pierwszoklasistów.
Przewodnicz¹cy zajêli ³awki i na "sce-
nie" znów pojawi³a siê "nauczycielka",
która wita dyrekcjê. W tym momencie
wchodzi telewizja.

"Witam pañstwa serdecznie..."- reporter-
ka zapowiada maj¹c¹ siê zaraz odbyæ
lekcjê i zaprasza do ogl¹dania . Prowa-
dz¹ca wywo³uje poszczególne klasy do
prezentacji. Ka¿da grupa przedstawia

inny kraj np.:  Francjê, Stany
Zjednoczone, Jamajkê, Chiny;
flagê pañstwa, plakat oraz odtwa-
rza z  p³yty jak¹� charakterystycz-
n¹ dla danego miejsca melodiê.
Niektóre wystêpy wywo³uj¹ sal-
wy �miechu.

Po zakoñczonych poka-
zach "nauczycielka" zwraca siê z
pytaniem do dyrekcji: "Czy kla-
sy pierwsze zas³u¿y³y na za-
szczytne miano gimnazjalisty?"
Pani wicedyrektor Bo¿ena Hañ-
czewska wyra¿a zgodê na  przy-

jêcie pierwszoklasistów w poczet
uczniów naszego gimnazjum.
" A teraz proszê szefa samorz¹du szkol-
nego". Na �rodku sali pojawia siê prze-
wodnicz¹cy.
"Baczno�æ! Sztandar Gimnazjum nr 3
im. Tadeusza Ko�ciuszki w Pabianicach
wprowadziæ!"  "Przewodnicz¹cy klas do
�lubowania wyst¹p!"- pada kolejna ko-
menda.

Przedstawiciele klas sk³adaj¹ przy-
siêgê na sztandar szko³y. Nastêp-
nie p. Hañczewska rozdaje akty
�lubowania.
"Baczno�æ! Sztandar Gimnazjum
nr 3 im. Tadeusza Ko�ciuszki w
Pabianicach wyprowadziæ!"
W tym momencie, 5 listopada
2005r.- �lubowanie klas I przecho-
dzi do historii.

Ania

Teraz kolej na pierwszoklasistów.

listopad 2005
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Z czystej ciekawo�ci zainstalo-
wa³em "FIFÊ 2006" w swoim
komputerze. Czas na mecz
i obiektywn¹ ocenê wytworu
firmy EA GAMES. By³em ciekaw
polskiego komentarza. Przebrn¹-
³em wiêc przez menu  niczym
stru� pêdziwiatr, nie ustawiaj¹c
niczego, bo po co. Poziom trud-
no�ci nigdy w "FIFIE" nie by³
wysoki, wiêc go sobie darowa-
³em.
Czytaj na str. 7

�wiadectwo z paskiem, wzorowa
i stypendium... Kto tego nie
chce? Na pocz¹tku roku szkolne-
go prawie wszyscy uczniowie
maj¹ takie plany. Na pocz¹tku i
pod koniec. Ale czemu tylko
wtedy? Powodów jest wiele.

Wiêcej na str. 2

Pe³ni gracji reprezentanci Rosji

Scena rodem z Jamajki

numer 1/43

miesiêcznik Gimnazjum nr 3 w Pabianicach
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o prawach konsumentów w ró¿nych pañ-
stwach UE i zmianach, które musia³y zaj�æ
w Polsce po naszym wej�ciu do UE.

Od poniedzia³ku 14 listopada og³o-
simy tak¿e konkurs plastyczny na plakat
o naszych prawach konsumenckich. Pra-
ce bêdzie mo¿na oddawaæ do 2 grudnia
2005r.

KLUB EUROPEJSKI
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MY KONSUMENCI
Poznaj swoje prawa

W pierwszym okresie nowego
roku szkolnego Klub Europej-
ski dzia³aj¹cy w nasze szkole
przygotowuje projekt zwi¹zany
z Europejskim Rokiem Eduka-
cji Obywatelskiej. Postanowi³
zaj¹æ siê problemem naszej
wiedzy o prawach cz³owieka
i obywatela, a szczególnie
prawach konsumentów i wp³y-
wu na ni¹ przyst¹pienia Polski
do Unii Europejskiej. Opraco-
wali�my projekt badawczy
pod has³em "My konsumenci".

Nasze badania chcemy przeprowa-
dziæ m. in. w oparciu o przygotowan¹
przez KE ankietê w �rodowisku m³odzie-
¿y gimnazjalnej, szko³ach ponadgimna-
zjalnych oraz w�ród doros³ych (rodziców,
pracowników szkó³).

Referat, przygotowany przez nas na
powy¿szy temat, przedstawimy na deba-
cie organizowanej przez Zespó³ Szkó³
W³ók. Nr 3 pod patronatem Starosty Po-
wiatu Pabianickiego. G³ówny temat tego
spotkania to "Bilansie korzy�ci i strat
cz³onkostwa Polski w Unii Europejskiej".
Debata odbêdzie siê 5 grudnia 2005 r.

Realizuj¹c przygotowany przez nas
projekt zamierzamy tak¿e w naszej szko-
le bardziej u�wiadomiæ m³odzie¿ o na-
szych prawach konsumenckich. Miêdzy
innymi zaprosimy do nas Pani¹ Rzecz-
nik Konsumentów ze Starostwa Pabianic-
kiego, która przeprowadzi kilka lekcji
na ten temat.

Dnia 17 listopada 2005 r. odwie-
dz¹ nasz¹ szko³ê przedstawiciele Instytu-
tu Europejskiego, którzy opowiedz¹ nam

W bie¿¹cym roku szkolnym spotkania klubowe odbywaj¹ siê w czwartki o godz. 1530 w sali 28.
Wszystkich chêtnych do udzia³u w zajêciach zapraszamy!

Opiekunowie Klubu Europejskiego

MY KONSUMENCI

Wszyscy uczniowie z klas 1,

2, 3, którzy chcieliby braæ

czynny udzia³ w akcjach

organizowanych przez pabia-

nicki oddzia³ PCK, proszeni

s¹ o zg³aszanie siê do opie-

kuna Szkolnego Ko³a PCK -

p. Lucyny Pietraszek

(sala 32).

�wiadectwo z paskiem, wzorowa i
stypendium... Kto tego nie chce? Na po-
cz¹tku roku szkolnego prawie wszyscy
uczniowie maj¹ takie plany. Na pocz¹tku
i pod koniec. Ale czemu tylko wtedy?
Powodów jest wiele. Najczê�ciej wymie-
niany? Za du¿a 'orka'.

Prawie nikt nie ma zawsze odrobio-
nej pracy domowej i wykutych na blachê
tematów. Dlaczego? M.in. dlatego ,ze
nauczyciele, zadaj¹c pracê domow¹, my-
�l¹ kategoriami : 'od przybytku g³owa ni
boli' i 'trening czyni mistrza'. Niestety,
my�l¹  o przedmiocie ,którego ucz¹. I gdy
stwierdzi tak pani od matematyki, biolo-
gii ,angielskiego i polskiego mo¿na po-
¿egnaæ siê z 'czasem dla siebie'. Odrabia-
nie 'prawdziwej pracy domowej' mo¿e
zaj¹æ dobremu uczniowi do 2 godzin.
A co ze s³abszymi uczniami?

Dodatkowo do 4 godzin. Czyli s³absze-
mu uczniowi na odrabianiu lekcji mo¿e
up³yn¹æ  nawet 6 godzin. Je¿eli koñczy
lekcje o 14, mo¿e po¿egnaæ siê ze 'swo-
bod¹ wolnego czasu'.

Po 8 wieczorem raczej nie wyjdzie
do kina lub do parku. Wiêc maj¹c do wy-
boru wyj�cie przyjació³mi i lekcje, wy-
bierze przyjació³. ¯aden nastolatek przy
zdrowych zmys³ach nie wybra³by czyta-
nia 'Pana Tadeusza" zamiast wypadu
na basen z ziomostwem. Przez to wiêk-
szo�æ takich uczniów nie zdaje do nastêp-
nej klasy. Bo w koñcu gimnazjum to nie
podstawówka, gdzie wszyscy s¹ happy i
zdaj¹. Szkoda. Bo w podstawówkach bar-
dziej przystosowuje siê materia³ z po-
szczególnych przedmiotów (materia³
przedmiotowy) do ucznia a nie ucznia do
materia³u.

M.S.

NAUKA TO NIE WSZYSTKO

Czy nastolatek przy zdrowych zmys³ach wybra³by czytanie
'Pana Tadeusza" zamiast wypadu na basen z ziomostwem?

NAUKA TO NIE WSZYSTKO



Przepis :

Sk³adniki:

- 2 sznycle skrojone z piersi indyczej,
- 1 ³y¿ka m¹ki,
- 1 jajko,
- 7 dag p³atków migda³owych
- 2 ³y¿ki mas³a,
- sól,
- ew. pieprz bia³y.

Jak przyrz¹dziæ?

1. Sznycle z piersi indyczej mo¿emy ku-
piæ �gotowe�, odpowiednio skrojone.
Mo¿emy skroiæ je w³anorêcznie. Powin-
ny byæ wielko�ci przeciêtnego kotleta
schabowego, szer. 5-6 mm Miêso solimy
i pieprzymy do�æ obficie.
2. Na talerzyku k³ócimy starannie jajko
i wsypujemy do niego p³atki migda³owe.
Powstaje do�æ gêsta mieszanina. Miêso
starannie otaczamy w m¹ce z obu stron.
Nastêpnie moczymy w masie migda³owo-
jajecznej.
3. Rozgrzewamy patelniê. Mas³o, na któ-
rym bêdziemy je sma¿yæ, powinno staæ
siê gor¹ce. Nie powinno jednak siê paliæ.
Lepiej nieco d³u¿ej i spokojniej sma¿yæ;
delikatnie oz³ociæ migda³y. Je�li zanadto
je przyrumienimy, a mas³o spalimy, po-
trawa bêdzie mia³a szczególny, gorzki
smak.
4. Opanierowane sznycle przenosimy
szybkim, zdecydowanym ruchem na do-
brze ogrzan¹ patelniê. �Panierka� jest
ciê¿ka i ³atwo zsuwa siê z miêsa, dlate-
go nale¿y wykonaæ ten ruch szybko i
pewnie. Sma¿ymy 4-5 min po jednej stro-
nie, a nastêpnie tyle samo po drugiej.

porcje: 2;  koszt: 10-15 z³;
trudno�æ: ³atwo;  czas: 15 min.
kaloryczno�æ: sporo...

DLACZEGO
�TRÓJKA�?
DLACZEGO
�TRÓJKA�?

Cze�æ! Witamy was w ca³kiem
nowej rubryce kulinarnej
pt.:�Ch³opaki kontra garnki�
prowadzonej przez, uwaga!...
dwóch ch³opaków, mianowicie
Zió³ka i Pitera. Mamy zamiar
zapoznaæ was z tajnikami
kuchni z ca³ego �wiata, w
ka¿dym odcinku przedstawimy
charakterystykê danej kuchni
oraz przepis wraz ze zdjêciem.
¯yczymy wam mi³ego i owoc-
nego gotowania.

Mimo wielu cech wspólnych, miê-
dzy regionami Chin wystêpuj¹ bardzo
du¿e ró¿nice pod wzglêdem u¿ywanych
sk³adników, przypraw oraz sposobów
przyrz¹dzania. Najbardziej znana jest
kuchnia po³udniowo-wschodnich Chin
(okolic Kantonu), u¿ywaj¹ca ry¿u i drob-
no posiekanych sk³adników szybko sma-
¿onych na woku. W morskich regionach
Chin dominuj¹ produkty morza.

Najbardziej odmienna jest jednak
kuchnia pó³nocnych Chin, w której wi-
doczne s¹ wp³ywy Azji �rodkowej. Nie
ma tam ry¿u, wiêc u¿ywane s¹ ró¿ne zbo-
¿a. Wiele tych regionów jest muzu³mañ-
skich , wiêc nie spo¿ywa siê tam popular-
nej na po³udniu wieprzowiny. Potrawy
zwykle je siê pa³eczkami z miseczek.
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Zacz¹³ siê nowy rok szkolny, a z
nim umys³owa harówka. Znów trzeba bê-
dzie kuæ regu³ki z matmy, teorie z fizy,
odkrywaæ Amerykê w naszych umys³ach.
Znów czekaj¹ nas klasówki i kartkówki,
odpowiedzi przy tablicy i zmora ka¿de-
go ucznia - wywiadówki. Niestety bêdzie
to monotoni¹ do 30 czerwca 2006 roku.
Nie mo¿na zapomnieæ o ¿ó³todziobach
w naszej szkole tzn. o pierwszoklasistach.
Ja, jako "Krzysztof Kolumb" bie¿¹cych
informacji, a za razem "pierwszak" posta-
nowi³em pój�æ w teren naszej wielkiej
szko³y i zbadaæ opiniê nowicjuszy.

Dlaczego wybra³e� "Trójkê"?
Piotr: Wybra³em to gimnazjum, poniewa¿
znajduje siê blisko mojego domu oraz
poziom nauczania w tej szkole jest dla
mnie zadowalaj¹cy.
Czego oczekujecie od nauczycieli?
Kamila: Przede wszystkim wyrozumia³o-
�ci, pomocnej d³oni, mniej zadawanych
prac domowych...
Dorota: I sprawiedliwo�ci w ocenie na-
szej wiedzy.
Co my�lisz o nowych nauczycielach?
Marta: S¹ troszeczkê surowi i wed³ug
mnie, za du¿o od nas wymagaj¹.
Co s¹dzisz na temat systemu oceniania?
Dawid: Wed³ug mnie, jest z³y, poniewa¿
dyslektycy powinni byæ ³agodniej trak-
towani ni¿ uczniowie niemaj¹cy k³opotu
z nauk¹.
Czy móg³by� wymieniæ plusy i minusy
szko³y?
Szymon: Owszem. Do plusów zaliczê na
pewno komunikaty podawane przez ra-
diowêze³. Niestety najwiêkszym minusem
szko³y jest palenie papierosów przez
uczniów.

Co mogê dodaæ od siebie? Chyba
tylko to, ¿e niektórzy uczniowie klas star-
szych chc¹ stworzyæ w naszej szkole "mo-
rze". Panowie p³yñcie z t¹ "fal¹" w in-
nym kierunku! Bardzo dziêkujê osobom,
które zechcia³y po�wiêciæ mi trochê cza-
su oraz za szczere wypowiedzi na zada-
wane przeze mnie pytania.

Kornel Kot

�wie¿ym okiem Podró¿e kulinarne kadry Pitera.

KUCHNIA CHIÑSKA

CH£OPAKI KONTRA GARNKI

KUCHNIA CHIÑSKA



Mowa tutaj oczywi�cie o Rozg³o-
�ni Polskiej Radia Wolna Europa która
nadawa³a od maja 1952. Z powodu swo-
jej dzia³alno�ci politycznej stacja by³a sys-
tematycznie zag³uszana przez w³adze. Ale
opróæz aktualnej publicystyki w ramów-
ce Radia Wolna Europa mo¿na by³o zna-
le�æ programy muzyczne, kulturalne,

ekonomiczne, religijne. Tak
wiêc najczê�ciej s³uchana
(mimo zag³uszania) stacja ra-
diowa przyczyni³a siê
do upadku komunizmu w roku
'90. Dzi� ¿aden z uczniów gim-
nazjum nie mo¿e pamiêtaæ sta-
rego ustroju (najstarsze klasy
s¹ z rocznika 1990) i rozg³o-
�ni, która walczy³a o wolno�æ.

SHOUTcast

Tak jak zmieniaj¹ siê pokolenia,
zmienia siê technologia radiowa. W bar-
dzo szybkim tempie rozwijaj¹ siê stacje
internetowe (SHOUTcast), których ilo�æ
i ró¿norodno�æ kana³ów tematycznych
przyprawia o zawrót g³owy. Nawet tak po-
wa¿ne rozg³o�nie jak BBC nadaj¹ obec-
nie równie¿ w internecie. Dodatkow¹ za-
let¹ wirtualnych radiostacji s¹ bardzo
niskie koszty utrzymania, do emisji wy-
starczy sta³e ³¹cze internetowe i trochê
pomys³ów.

Zmiany?

Krzysztof Grzesiowski: Drodzy pano-
wie... A w³a�ciwie nie. Marianie Adam-
ski, seniorze w tym towarzystwie, czy
móg³by� powiedzieæ co� na temat tego,
jak siê kiedy� pracowa³o w radiu?
Marian Adamski: Przede wszystkim at-
mosfera, atmosfera, która mo¿e dzisiaj nie
jest doceniana, ale to by³a atmosfera taka
rodzinna. My�my siê tu wszyscy znali jak
³yse konie i pomagali�my sobie nawza-
jem. Ja jestem spoza krêgu dziennikarzy,
jestem realizatorem d�wiêku...

Za pocz¹tek historii radia, czyli
urz¹dzenia s³u¿¹cego do prze-
kazywania informacji za pomo-
c¹ fal elektromagnetycznych
mo¿emy uznaæ zbudowanie
pierwszego bezprzewodowego
telegrafu.

Dokona³ tego pod koniec XIX wie-
ku Guglielmo Marconi, w³oski fizyk z
Bolonii. Jego wynalazek umo¿liwia³ wy-
mianê wiadomo�ci radiowych na odle-
g³o�æ 1 mili. Prawie równoocze�nie, Ro-
sjanin Aleksander Popow t¹ sam¹
technologi¹ dokona³ transmisji na ok. 250
metrów. Kilka lat pó�niej, ju¿ w XX w.
Kanadyjczykowi Reginaldowi A. Fessen-
den po raz pierwszy w historii uda³o siê
transmitowaæ g³os (zamiast dotychczaso-
wego alfabetu Morsse'a). Od tego doko-
nania up³ynê³o 11 lat, zanim w Stanach
Zjednoczonych powsta³y prototypowe
stacje radiowe. W Polsce pierwszy prób-
ny program nadano 1 lutego 1925.

'Halo, halo, Polskie Radio
Warszawa, fala 480.'

Te s³owa zabrzmia³y w eterze 18
kwietnia 1926, gdy Polskie Radio rozpo-
czê³o regularn¹ emisjê. Ju¿ nied³ugo pó�-
niej z now¹ polsk¹ rozg³o�ni¹ zwi¹zali siê
tacy wielcy arty�ci jak Jan
Parandowski,  Jaros³aw
Iwaszkiewicz, Maria D¹-
browska, Zdzis³aw Górzyñ-
ski, Stefan Jaracz. W ramach
propagowania kultury
i sztuki powstawa³y s³ucho-
wiska na podstawie ksi¹¿ek,
teatr radiowy. Nie oby³o siê
jednak bez zgrzytów - wyre-
¿yserowana przez Orsona
Wellsa audycja o ataku Mar-
sjan na Ziemiê pt. 'Wojna
�wiatów' (sfilmowana nie-
dawno przez Stevena Spiel-
berga) wywo³a³a panikê w
kilku stanch USA.

Rozkwit polskiej stacji nie trwa³
d³ugo. Pod koniec wrze�nia '39 zosta³a-
przejêta przez w³adze nimieckie, które pod
gro�b¹ �mierci zakaza³y Polakom s³ucha-
nia radia. Mimo to �rodowisko radiowe
nie podda³o siê represjom i ju¿ 1 pa�-
dziernika Polskie Radio przesz³o do kon-
spiracji.

Halo, tu B³yskawica. Stacja
nadawcza Armii Krajowej w
Warszawie, na falach 32.8 i
52.2 metra.

Tak rozpoczyna³a swoje audycje
B³yskawica � radio powstania warszaw-
skiego. Tak¿e po zakoñczeniu wojny
nadawa³a stacja, która promowa³a idee de-
mokratyczne i by³a bardzo niewygodna
dla propagandy komunistycznej.
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80 lat polskiego radia

MAGIA RADIAMAGIA RADIA

Dla mnie, odwrotnie ni¿ wszyscy
s¹dz¹, muzyka jest czym�, co siê
dzieje w radiu. Radio jest wa¿niejsze,
bo przenosi i muzykê, i s³owo,
i ciszê.

Piotr Kaczkowski

Najwa¿niejsz¹ rzecz¹ w radiu, obok
muzyki, jest ten g³os prowadz¹cego,
g³os kogo�, kto jest tam, po drugiej
stronie. Ludzie bardzo kochaj¹ w³a-
�nie tych prowadz¹cych, tych, którzy
maj¹ co� do powiedzenia przede
wszystkim. Nie lubiê muzyki bez
zapowiedzi i nie lubiê kogo�, kto tylko
popycha program, a nie mówi nic, co
mnie mog³oby zainteresowaæ. On
powinien mieæ swoje pogl¹dy, powi-
nien mieæ swoje refleksje, powinien
co� w ¿yciu prze¿yæ i powinien mieæ
co� do powiedzenia.

Aleksander Trzaska
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RÓ¯NO�CI

PRZYJA�Ñ
Przedstawiê Wam definicjê, która mia³a byæ piosenk¹.

Jak rozpoznaæ prawdziw¹ przyja�ñ?
Tak¹ na zawsze, która przetrwa wszyst-
ko? Trudne pytania. Czasem Ci siê zda-
je, ¿e to jest rzeczywi�cie to, ¿e znala-
z³e� osobê, z któr¹ fajnie siê spêdza czas,
której mo¿esz wszystko powiedzieæ, któ-
ra Ciê nigdy nie zawiedzie. I przychodzi
taki moment, gdy wszystko siê koñczy.
Zmieniasz szko³ê albo okazuje siê,
¿e przesta³y�cie siê rozumieæ. Nie mo¿e-
cie znale�æ wspólnych tematów, czy mo¿e
twój domniemany przyjaciel woli prze-
bywaæ w towarzystwie innej osoby, zo-
stawiaj¹c Ciê samego.

Stare przys³owie mówi: "Przyjació³
poznaje siê w biedzie", ale to przecie¿
nie oznacza, ¿e mo¿emy ich spotkaæ tyl-
ko wtedy, gdy jest nam �le, a czasem

i tacy zawodz¹. A wiêc jak znale�æ przy-
jaciela? "Kogo� przed kim mo¿esz g³o-
�no my�leæ"? Najlepiej po prostu byæ
sob¹, nie zmieniaæ siebie, gdy twój "przy-
jaciel" tego chce. On nie jest wart tego
szczególnego uczucia, czyli przyja�ni.
Prawdziwy przyjaciel zrozumie to, ¿e nie
mo¿esz mieæ zawsze tego samego zda-
nia, uszanuje je. Dlatego zawsze b¹d�
sob¹ i je�li jeden przyjaciel zawiedzie
nie za³amuj siê. Kiedy� znajdzie siê kto�
kto na to miano naprawdê zas³uguje.

 A je�li ju¿ mowa o przyjacielu,
to przedstawiê Wam swoj¹ w³asn¹ defi-
nicjê tego s³owa. Definicjê, która mia³a
byæ piosenk¹, ale ni¹ nie jest, bo muzy-
ka by³a, zanim powsta³y s³owa, a teraz
siê zmy³a i nie chce wróciæ.

Ania

II.
W domu, w szkole
na wakacjach
nawet gdyby�
w kosmos lecia³
On przy Tobie
zawsze bêdzie,
aby� móg³ Go
zapamiêtaæ.

Nawet je�li
nie fizycznie.
My�l¹, s³owem
Wspieraæ bêdzie ciê
Dusz¹, sercem
Wspieraæ bêdzie Ciê
nad ¿ycie.
Nie  chc¹c za to

nic w podziêce.

I.
Siedzisz w domu
tu¿ przy oknie.
Patrzysz w niebo
liczysz chmury.
Masz problemów
ca³¹ masê.
Nie wiesz co masz
pocz¹æ z czasem.

G³owa pêka
Ci od my�li,
które b³¹dz¹
wci¹¿ od nowa
i spokoju Ci
Nie daj¹.
W takiej chwili

siê przydaje:

Przyjaciel, czyli kto�, komu zwierzyæ siê
mo¿esz.
Kto doradzi Ci zawsze i pomo¿e.
Bêdzie z Tob¹ w trudnych chwilach.
Nie zawiedzie Ciê.

Jemu ufaæ mo¿eszna dobre i na z³e.

PRZYJA�Ñ

Krzysztof Grzesiowski: I st¹d to twoje
têskne spojrzenie na drug¹ stronê

szyby, bo tam siê zawsze lepiej
czu³e�.

Marian Adamski:
I powiem ci, ¿e
z tej strony szyby

siê bardzo �le czu-
jê. Natomiast wszyst-

kie specjalno�ci ra-
diowe, tworzy³y siê

zespo³y � autor, oprawca
muzyczny, realizator d�wiê-
ku, inwektorzy � to by³y ze-
spo³y, które przez d³ugie
lata z sob¹ pracowa³y. Tak

jak powiedzia³em, znali�my
siê. No i niezapomniana, cudowna,

w³a�ciwie rodzinna atmosfera. To mi zo-
sta³o ze starego Radia. *

Zosta³a te¿ radiowa magia, jaka�
wiê� pomiêdzy spikerem i s³uchaczem,
która istnieje nawet w zupe³nie elektro-
nicznych stacjach internetowych. Dla
tych, których fascynuje praca wewn¹trz
studia, Polskie Radio co jaki� czas orga-
nizuje �dni otwarte� (ostatnio w niedzie-
lê, 18 wrze�nia), w czasie których mo¿na
wraz z przewodnikiem wej�æ do studia,
a nawet nagraæ w³asn¹ audycjê.

A co, je�li ju¿ znudzi nam siê s³u-
chanie? Julian Tuwim kiedy� stwierdzi³:
�Radio to cudowny wynalazek! Jeden
ruch rêki - i nic nie s³ychaæ.�

Ma³a Mi

* Fragment wywiadu z laureatami Z³ote-
go Mikrofonu, przeprowadzonego 17
wrze�nia '05 na antenie Trójki
�ród³a:  www.radio.com.pl
www.wikipedia.pl

http://www.radio.com.pl
http://www.wikipedia.pl


9. Po ile zwierz¹t z ka¿dego gatunku
Moj¿esz zabra³ na arkê?

10. Jedziesz autobusem z 43 pasa¿erami
- na pierwszym przystanku wsiad³o 7 osób,
a wysiad³o 5, na nastêpnym wysiad³o 8
pasa¿erów, a wsiad³o 4. Dojazd do celu
zaj¹³ 20 godzin. Jak ma na imiê kierow-
ca?

Kornel Kot

Ile  odpowiedzi zgad³e�?
10 - Dobra, ju¿ wcze�niej kto� Ci go ka-
za³ wype³niæ, nie?
9 - Geniusz
8 - Inteligent
7 - Student
6 - Uczeñ liceum
5 - Uczeñ szko³y podstawowej
4 - Nauczyciel z podstawówki
3 - Nauczyciel z liceum
2 - Wyk³adowca uniwersytecki
1 - Typowy polski polityk
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Bardzo aktywny i pobu-
dliwy, bywa agresywny;
s³aby instynkt ³owiecki. Wy-
maga du¿o ruchu. Dobry pies
do towarzystwa i stró¿owania.
£atwy w szkoleniu. Zwinny.
Lubi aportowaæ. Pozytywnie re-
aguje na konie i inne zwierzêta.

1. Niektóre miesi¹ce maj¹ 30 dni, niektó-
re maj¹ 31 dni. A ile jest miesiêcy, które
maj¹ 28 dni?

2. Je�li lekarz daje ci 3 tabletki i mówi,
¿eby� bra³ jedn¹ co pó³ godziny,
to po jakim czasie po³kniesz wszystkie?

3. K³adziesz siê spaæ o godzinie ósmej, a
budzik nastawiasz na godzinê 9.00 rano.
Ile godzin bêdziesz spa³, zanim zadzwo-
ni?

4. 30 podziel przez pó³ i dodaj dziesiêæ.
Co otrzymasz?

5. Rolnik mia³ 17 owiec. Wszystkie poza
dziewiêcioma zdech³y. Ile ¿yj¹cych owiec
zosta³o rolnikowi?

6. Wchodzisz do ciemnego i zimnego
pokoju, w którym s¹ grzejnik gazowy,
lampa naftowa i �wieczka. Co zapalisz
najpierw?

7. Pewien cz³owiek wybudowa³ dom w
kszta³cie kwadratu. Wszystkie �ciany by³y
skierowane zewnêtrzn¹ stron¹ na po³u-
dnie. Ko³o domu pojawi³ siê nied�wied�.
Jaki kolor mia³a jego sier�æ?

8. We� dwa z trzech jab³ek. Ile masz ja-
b³ek?

Pytania s¹ dziecinnie proste, ale musisz odpowiadaæ w miarê szybko. Mo¿e
co� ciê zaskoczy...

Wszystkie! Ka¿dy miesi¹c ma przynaj-
mniej 28 dni.

1 godzina. Je�li bierzesz pierwsz¹ pigu³-
kê o godzinie 1.00, wtedy drug¹ o 1.30. a
trzeci¹ o 2.00.

1 godzinê. A kto powiedzia³, ¿e k³ad³e�
siê wieczorem? Poza tym ten zegarek nie
ma ustawieñ AM i PM!

70. Dzielisz przez pó³, czyli 0,5 (nie na
pó³!. - to tak, jakby� mno¿y³ przez 2.

Zapa³kê!

2 jab³ka. Ja mam 3 jab³ka, TY bierzesz 2.

Ani jednego. To by³ Noe, nie Moj¿esz.

Zauwa¿y³e�, ¿e masz pasa¿erów? Zatem to
TY jeste� kierowc¹...

9 owiec ¿yje.

Bia³y. Je�li wszystkie �ciany by³y skiero-
wane zewnêtrzn¹ stron¹ na po³udnie, dom
musi byæ na biegunie pó³nocnym.

RÓ¯NO�CI

TEST  IQTEST  IQ

DALMATYÑCZYKDALMATYÑCZYK
Pochodzenie:
Ba³kany

Wyhodowany:
�redniowiecze

D³ugo�æ ¿ycia:
12-14 lat

Pierwotna funkcja:
pies my�liwski i stró¿uj¹cy (przy prze-
mieszczaj¹cych siê powozach)

Wspó³czesna rola:
pies do towarzystwa

Waga:
23-25kg

  Wzrost:
 50-61cm

�ród³o: www.joemonster.org

http://www.joemonster.org


cer, w którym balans cia³em odgrywa klu-
czow¹ rolê w ogrywaniu obroñców, w
nowej "FIFIE" to po prostu zmiana kie-
runku biegu. Wypuszczanie zawodnika to
nastêpna sprawa. Chcia³em, ¿eby zawod-
nik na krzydle zacz¹³
wysuwaæ siê, pu�ci³-
bym mu podanie
po ziemi, mo¿e   co�
by z tego wysz³o.
Nie wiem, w jaki spo-
sób, ale bieg³ w do�æ
szybkim tempie. Czy
mam zwalniaæ akcjê
¿eby on jako� zareago-
wa³? Nie, tak siê nie da
graæ. Dodatkowo pi³ka-
rze dru¿yny przeciwnej
w czasie, gdy maj¹ tro-
chê wolnego pola, dry-
bluj¹ z pi³k¹ - przecie¿ to nie balet! Nie
wiem, co ma na celu drybling, gdy pi³-
karz ma spory kawa³ek pola, na którym
nie ma ¿adnego pi³karza z dru¿yny prze-

ciwnej. Mo¿e w Kana-
dzie tak siê gra w pi³-
kê? Kolejn¹ spraw¹ s¹
rzuty wolne. Na si³ê pro-
grami�ci chyba chcieli
je upodobniæ do tych
z Pro Evolution Soccer.
Ale co� im nie wysz³o.
Interesuj¹ce jest jedynie
to, ¿e mo¿na przywo³aæ
jeszcze kogo� do murku,
jak jest w nim zbyt ma³o
zawodników. Zapo-
mnia³bym o polskim ko-
mentarzu - wola³bym,

¿eby go w tej grze nie by³o. Komentato-
rzy u¿ywaj¹ zdawkowych zdañ, np. zbyt
czêste powtarzanie niektórych kwestii
typu "no i ¯urawski, no i Szymkowiak,
i Frankowski�", dlatego postanowi³em
graæ bez komentarza. strona 7
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Z czystej ciekawo�ci zainstalo-
wa³em "FIFÊ 2006" w swoim
komputerze. Czas na mecz
i obiektywn¹ ocenê wytworu
firmy EA GAMES. By³em cie-
kaw polskiego komentarza.
Przebrn¹³em wiêc przez menu
niczym stru� pêdziwiatr, nie
ustawiaj¹c niczego, bo po co.
Poziom trudno�ci nigdy w "FI-
FIE" nie by³ wysoki, wiêc
go sobie darowa³em.

Po wyl¹dowaniu na boisku przera-
zi³em siê, pi³karze nie do�æ, ¿e �wiecili
siê, jakby mieli z tonê ¿elu na g³owie, to
nie by³em pewien, czy w ogóle biegali
po tym boisku, które widzia³em podczas
wybiegu na murawê. Wygl¹dali, jakby
byli wyciêci z innego boiska, tudzie¿
murawa by³a jak¹� bitmap¹. Mecz trwa,
atak za atakiem. Dziwiê siê, ¿e obrona
dru¿yny przeciwnej jest niesamowicie sku-
teczna, próbujê stworzyæ akcjê po skrzy-
dle... do�rodkowanie i... gol. Fajnie.

Rozpoczêli na nowo go�cie. Zno-
wu przebijam siê �rodkiem, wymiana po-
dañ i znowu starcie z obroñc¹. Przeszu-
kujê klawisze, w koñcu znalaz³em zwód.
Wiêc próbujê go wykorzystaæ .

Zwód to tylko przeniesienie nogi nad
pi³k¹ lub przetoczenie jej - i to chyba
wszystko. Je¿eli mam racjê, dwa zwody
na tak¹ produkcje to katastrofalnie ma³o.
Balans cia³em to te¿ jakie� nieporozumie-
nie. W porównaniu do Pro Evolution Soc-

FIFA 2006
Znowu przebijam siê �rodkiem, wymiana podañ i znowu starcie z obroñc¹...

Jedyne, co mi siê w nowej "FIFIE"
podoba, to w¹tek mened¿erski oraz so-
undtrack, który uwa¿am za trafiony. Resz-
ta to tylko nieudolna próba zrobienia "ko-
pytówy" podobnej do produktu Konami.

Na szczê�cie mo¿na sobie pograæ
w PES'a 5, którego mo¿na uznaæ za bar-
dzo udan¹ produkcjê. Niestety - w tym
roku "FIFIE" mówiê: nie!

Kornel Kot

Minimalne wymagania sprzêto-
we:

Procesor o zegarze 1.3 GHz
256 MB RAMu
Karta graficzna 3D 32MB kom-
patybilna z DirectX 9.0c
380 MB wolnego miejsca na
dysku twardym
Napêd DVD lub CD (zale¿y od
wersji, któr¹ zakupili�my)
Karta d�wiêkowa kompatybilna
z DirectX 9.0c

FIFA 2006



BORDER COLLIEBORDER COLLIE

W dzisiejszych czasach mo¿na po-
wiedzieæ, ¿e �w. Augustyn ochrzci³ po-
gl¹dy Platona. Wed³ug nich, dualizm
obejmowa³ podzia³ �wiata na dwa mniej-
sze: �wiat idei i �wiat materialny. �w. Au-
gustyn uwa¿a³, ¿e Bóg, stwarzaj¹c �wiat,
urzeczywistni³ idee, które znajdowa³y siê
w jego umy�le. Kontynuuj¹c, wszystkie
prawdy s¹ nierozerwalnie po³¹czone z Bo-
giem. Dlatego, aby poznaæ wszelkiego ro-
dzaju wiadomo�ci o �wiecie, Bóg musi
nam ich udzieliæ. Dok³adniejszym na to
s³owem jest "o�wiecenie". Tezê tê nazy-
wamy iluminizmem.

  �w. Augustyn zostawi³ po sobie
wiele pism. System jego filozofii by³ g³ów-
nym �ród³em ówczesnej teologii. Dopie-
ro w XIII w. �w. Tomasz z Akwinu prze-
ciwstawi³ mu nowy typ fi lozofi i
chrze�cijañskiej.

Ekkaiadil

�w. Augustyn ¿y³ w latach 354 - 430.
Pomimo wychowania chrze�cijañskiego
matki, by³ nastawiony do tej religii nie-
chêtnie. Dopiero w wieku 32 lat przyj¹³
chrzest i osiad³ w Hipponie w Afryce Pó³-
nocnej, pe³ni¹c tam czynno�ci kap³añskie

Od Augustyna, zaczyna siê okres
teocentrycznej filozofii. Teocentrycznej,
czyli stawiaj¹c¹ Boga w centrum zainte-
resowania.

Wed³ug �w. Augustyna i filozofów
hellenistycznych, cz³owiek d¹¿y przez
ca³e ¿ycie do szczê�cia. Ale on sam uwa-
¿a³, ¿e szczê�cie da jedynie poznanie
Boga - "Pragnê znaæ Boga i duszê. Nic
wiêcej? Nic wiêcej" - mówi³. To ograni-
czaj¹ce stwierdzenie by³o jednym z pod-
stawowych twierdzeñ teologii �rednio-
wiecznej.

Sceptycy odrzucali mo¿li-
wo�æ poznania wszelkiej rzeczy.
�w. Augustyn przyjmowa³ jeden
podstawowy pewnik: "W³asna
my�l jest faktem ze wszystkich

najpewniejszym". Uwa¿a³, ¿e wszystko
jest w¹tpliwe, prócz tego, ¿e jestem i ¿e
my�lê. "Czy powietrze, czy ogieñ jest �ró-
d³em ¿ycia, co do tego ludzie w¹tpili,
ale któ¿ mo¿e w¹tpiæ, ¿e pamiêta, ¿e ro-
zumie, ¿e chce, ¿e my�li, ¿e wie, ¿e s¹-
dzi?�

Bo choæby w¹tpi³, na pewno ¿yje;
je�li w¹tpi; pamiêta, dlaczego w¹tpi; je-
�li w¹tpi, rozumie ¿e w¹tpi; je�li w¹tpi,
to chce siê upewniæ; je�li w¹tpi, to my-
�li; je�li w¹tpi, to wie, i¿ nie wie; je�li
w¹tpi to: �s¹dzi i¿ nie nale¿a³oby twier-
dziæ". Z tego nale¿y wyci¹gn¹æ jedno-
znaczny wniosek: "Wejd� w samego sie-
bie, we wnêtrzu cz³owieka mieszka
prawda". Przytoczony wy¿ej cytat jest
trudny, warto jest jednak przeczytaæ go
powoli i zrozumieæ jego tre�æ.

Sk³ad redakcji:
Red. naczelny, red. techniczny: Zuzanna Hartleb; Cz³onkowie redakcji: Iga Gawroñska, Anna Stefanowicz, Micha³ Rybczyñski,
Jan Czarnecki, Kornel Kot, Martyna Szymzczak Micha³ Zió³kowski, Piotr Ciszewski;
Opiekun: Barbara Frachowicz.
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KURS FILOZOFII CZ. VI
W czê�ci szóstej chcia³bym
omówiæ najwiêkszego filozofa
wczesno�redniowiecznego
- �w. Augustyna.

�B³¹dzenie jest rzecz¹ ludzk¹, ale dobrowolne trwanie w b³êdzie
jest rzecz¹ diabelsk¹.�

�Z³ym siê nie podobaæ  - wielka to jest chwa³a.�

Pochodzenie:
Wielka Brytania

Wyhodowany:
XVIII w.

D³ugo�æ ¿ycia:
12-14 lat

Pierwotna funkcja:
pies pasterski

Wspó³czesna rola:
pies pasterski lub do towarzystwa

RÓ¯NO�CI

Inteligentny, szybko siê uczy, bardzo ak-
tywny i pobudliwy, o silnym instynkcie
³owieckim, ale bez sk³onno�ci do zabija-
nia zdobyczy. Ugania siê za zwierzêtami
i ptakami. Czasami k³apie zêbami ludziom
przed samym nosem! Raczej nieodpo-
wiedni dla rodziny z dzieæmi. Najlepiej
czuje siê na farmie albo u boku energicz-
nej osoby. Bywa nieufny lub nie�mia³y
w stosunku do obcych.

     Waga:
    14-22 kg

Wzrost:
46-54 cm

KURS FILOZOFII CZ. VI


