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Od redakcji 
 

W tym roku zawitają do nas aż dwie wiosny. 

Wiosna, jak to słownik donosi, „pora roku między zimą a latem”, zawita 

pod koniec trzeciego miesiąca. 

Natomiast na Torwarze wiosna pojawiła się już w lutym. 

Kiedy wiosna przychodzi zimą, wtedy proza zamienia się w poezję. 

Gdy wiosna powraca,  

Robert Biedroń Polaków nawraca.  

Krzysztof Piątek do AC Milanu przechodzi,  

a w Monachium Lewandowski  

zastanawia się, „o co chodzi”.  

Zapraszamy do Kuriera… czytania,  

aby docenić nasze starania. 

W marcowym numerze proponujemy wiosenny miszmasz. Znajdziecie u 

nas trochę matematyki, rozważania o tolerancji, ekologii i oczywiście roz-

rywkę, niekoniecznie bezmyślną. 

 

 

Jurek Robiński 
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Stop Plastikowi! 
 
Ostatnio w intrnecie krąży coraz 

więcej artykułów na temat za-

śmiecania środowiska. Możemy o 

ty usłyszeć w TV, radiu lub me-

diach społecznościowych. Najgo-

rętszym teraz tematem są odpady 

z plastiku. Dla przypomnienia, 

zwykła plastikowa butelka roz-

kłada się od 100 do 1000 lat. W 

dużych miastach ogromnym pro-

blemem są wysypiska śmieci. Na 

szczęście zarządy miast starają 

się segregować odpady i podda-

wać je recyklingowi – czyli prze-

tworzeniu odpadów i ponownym 

wytworzeniu z nich przedmiotów.  

Największym problemem już ca-

łego świata jest Wielka Pacyficzna 

Plama Śmieci. To skupisko odpa-

dów znajduje się na Oceanie Spo-

kojnym, dryfuje między Hawa-

jami a Kalifornią. Ekolodzy sza-

cują, że pływa tam ok. 87 tyś. ton 

plastiku. Najczęściej zanieczysz-

czenia trafiają tam z tsunami, 

które pustoszą wybrzeża Pacyfiku 

oraz pochodzą ze śmieci pozosta-

wionych na plażach. Ta katastrofa 

ekologiczna jest bardzo niebez-

pieczna dla organizmów żyjących 

w wodzie, ale nie tylko, bo rów-

nież skutki dotykają również Nas.  

Ptaki biorą niewielkie plastikowe 

śmieci, np. zakrętki od butelek za 

pokarm i giną. Rozkładający się 

plastik zjadają ryby, które trafiają 

na nasze stoły. 

 

Dlatego wiele krajów dołączyło do 

akcji STOP PLASTIKOWI. Ma ona 

na celu ograniczyć używanie arty-

kułów z plastiku do minimum. 

Największy nacisk kładą na zakaz 

użytkowania jednorazowych na-

czyń. Unia Europejska również 

dołączyła do tej akcji pod hasłem 

#SuckingSucks. Polega na tym, 

że plastikowe słomki są wycofy-

wane z restauracji, barów i innych 

gastronomicznych placówek. 

Rada Unii Europejskiej również 

podpisała porozumienie, że do 

2030r. z terenu całej UE mają 

zniknąć plastikowe naczynia. Są-

dzę, że dzięki tej akcji przyczy-

nimy się do wspólnego oczyszcza-

nia świata. 

Na drugiej półkuli Australia rów-

nież bardzo poważnie potrakto-

wała konsekwencje zanieczysz-

czenia środowiska i w trzy mie-

siące ograniczyła zużycie plasti-

kowych toreb aż o 80%.  Wystar-

czyło w dwóch największych su-

permarketach Woolworth's oraz 



  

5 

Coles wprowadzić całkowity zakaz 

torebek plastikowych. Dzięki ta-

kiemu zakazowi Australia zapo-

biegła dostaniu się do środowiska 

aż 1,5 miliarda toreb.  

Te liczby mówią same za siebie. 

Gdy nadal będziemy produkować 

tyle odpadów co teraz, Ziemia zo-

stanie całkowicie zaśmiecona. 

Wtedy i nam, i innym organi-

zmom żywym będzie bardzo 

trudno przetrwać taka katastrofę. 

Dlatego zwracam się z do Was z 

wielką prośbą - używajcie jak naj-

mniej plastikowych naczyń, 

sztućców, torebek, butelek, itp., a 

kiedy użyjecie, nie wyrzucajcie 

ich na ulicę lub do lasu, lecz do 

specjalnie oznaczonych żółtym 

kolorem kontenerów. Starajmy 

się uratować naszą planetę przed 

ZAŚMIECENIEM. 

 

 

Magdalena Bakoń  

 

  

 

Rok Matematyki 
 

 
 

Rok 2019 nadchodził, a tymcza-

sem w senacie trwały burzliwe de-

baty… Spór był o to, jakim rokiem 

ma być 2019? Rozmowy trwały 

długo, lecz ostatecznie prawie 

jednogłośnie (tylko 1 głos prze-

ciw!) postanowiono, że rok 2019 

będzie rokiem… Matematyki. 

Został on ustanowiony na 

pamiątkę osiągnięć polskich ma-

tematyków m.in. z okazji setnej 

rocznicy powołania Towarzystwa 

Matematycznego. 

 

W 1919 w Krakowie, na Uni-

wersytecie Jagiellońskim, wybitni 

polscy matematycy, a wśród nich 

m.in. Stefan Banach, Leon Chwi-

stek, Antoni Hoborski, Franciszek 

Leja czy Alfred Rossenblatt, zało-

żyli towarzystwo matematyczne 

przekształcone rok później w Pol-

skie Towarzystwo Matematyczne.  

Stefan Banach był jednym z 

twórców Lwowskiej Szkoły Mate-

matycznej. Pracownicy tej uczelni 

przed wybuchem II wojny świato-

wej opracowali analizę funkcjo-

nalną w matematyce. W tym sa-

mym czasie polski uczony Hugo 

Steinhaus został patronem pol-

skiej matematyki stosowanej. Z 

kolei warszawska szkoła matema-

tyczna (jej główni przedstawiciele 

to min. Wacław Sierpiński, Zyg-

munt Janiszewski, Karol Borsuk) 

zasłynęła badaniami nad geome-

tryczną i algebraiczną topologią. 
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Do ośrodków uniwersytec-

kich, które zasłużyły się dla roz-

woju polskiej matematyki dwu-

dziestolecia międzywojennego 

należy także zaliczyć uniwersy-

tety w Wilnie i Poznaniu. To po-

znańscy matematycy rozkodowali 

niemiecką maszynę szyfrującą 

Enigma.  

Ustanowienie przez senat 

RP roku 2019 rokiem matematyki 

jest ogromnym docenieniem pol-

skich matematyków oraz ich osią-

gnięć. Jest to kolejny dowód na 

to, że matematyka ma ogromne 

znaczenie dla rozwoju społe-

czeństw , w tym technologii infor-

macyjnej, gospodarki oraz nauki. 

A w naszej szkole proponuję 

zainaugurować obchody tego 

roku matematyczną zagadką, 

którą wybrał dla Was nasz kolega 

z VII klasy – Antek Brykczyński 

 

M. Tudek 

 

Zagadki Matema-

tyczne dla mózgow-

ców! 
 
 

1. Podaj kolejne dwie liczby i wy-

tłumacz dlaczego takie będą: 

243, 29, 85, 89, 145, 42, 20, 4, 

16… 

 

 

2. Mamy 4 niewiadome liczby. 

Wiemy jednak, że sumowanie 

trzech liczb z tych czterech daje 

następujące wyniki: 

Bez pierwszej liczby – suma wy-

nosi 29 

Bez drugiej liczby – suma wynosi 

26 

Bez trzeciej liczby – suma wynosi 

25 

Bez czwartej liczby – suma wy-

nosi 22 

Potrafisz podać, jakie to cztery 

liczby są naszymi niewiadomymi? 

 

3. Jaka liczba większa od zera ma 

tę właściwość, że jak dodamy do 

niej połowę jej wartości i wycią-

gniemy pierwiastek z tej sumy to 

otrzymamy dokładnie jej połowę? 

  

 

4. Masz do dyspozycji do-

wolne działanie matematyczne, w 

którym musisz wykorzystać 

wszystkie cyfry od 1 do 9. Czy 

umiesz zbudować to działanie 

przy użyciu potęgowania, aby wy-

nikiem końcowym było jeden? 

 

Podpowiedź: w tej zagadce jest 

tylko jedna potęga. 

 

 

PS: Życzę miłego trudzenia się 

przy rozwiązywaniu ich. Jeżeli 

jednak ktoś nie potrafi ich rozwią-

zać, to w następnym numerze 

„Kuriera” podamy odpowiedzi. 
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Rok 2019 rokiem Gu-

stawa Herlinga – 

Grudzińskiego 
 
20.05.1919- data urodzenia - 

Kielce 

1937 - 1939 - studia poloni-

styczne na Uniwersytecie War-

szawskim 

15.10.1939 - założenie Polskiej 

Ludowej Akcji Niepodległościowej 

(PLAN), 

1940 - aresztowanie za próbę 

przedostatnia się na Litwę i ska-

zanie na 5 lat pobytu w obozach 

20.01.1942- opuszczenie obozu 

po akcji protestacyjnej w Jercewie 

12.03.1942 - przyłączenie się do 

armii Andersa 

05.1944 - udział w bitwie pod 

Monte Cassino 

1932 - śmierć matki 

1943 - śmierć ojca, początek 

pracy dziennikarskiej 

1945 - emigracja do Londynu, po-

czątek pracy w tygodniku ,,Wia-

domości" 

1947 - założenie Instytutu Lite-

rackiego, wydawnictwo miesięcz-

nika ,,Kultura" 

1952 - śmierć żony Krystyny Sto-

janowskiej, wyjazd do Monachium 

i podjęcie pracy w radiu 

1955 - przeprowadzka do Nea-

polu, ślub z Lidią Croce 

05.06.1998 - odznaczenie Orde-

rem Orła Białego 

04.07.2000 - śmierć w Neapolu 

 

Napisał między innymi: Żywi i 

umarli (1945 - debiut książkowy), 

Inny świat (1951 wydanie angiel-

skie, 1953 - wydanie polskie), kil-

kutomowy Dziennik pisany 

nocą(od roku 1973) oraz zbiór 

Wieża i inne opowiadania (1988). 

Pisał głównie o obozach sowiec-

kich. Tworząc, inspirował się wła-

snymi doświadczeniami. 

Ciekawostki 

 Przed wojną pisał dla czaso-

pism ,,Atenum”, ,,Nowy 

Wyraz” i ,,Pion” 

 Był redaktorem tygodnika 

,,Orka na Ugorze” 

 W jednym ze swoich dzieł 

pod tytułem ,,Inny Świat” 

opisał swoje przeżycia z ob-

ozów pracy 

 Pisarz miał dwie siostry (Eu-

genię, Łucję) oraz barta 

(Maurycego), który działa-

jąc w Żegocie uratował 

około 500 Żydów 

 Za udział w Bitwie pod 

Monte Casino został nagro-

dzony Krzyżem Virtuti Mili-

tari  

 W tym roku mija stulecie 

urodzin pisarza 

 

Zuzia Majkowska 
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Tolerancja – jak ją 

rozumiemy? 
 
Tolerancja to akceptowanie ludz-

kiej odmienności. Przez ostatnie 

kilkaset lat społeczeństwa za-

chodniego świata (mam tu na my-

śli Zachód jako zbiór wartości, a 

nie konkretne miejsce na mapie) 

doszły do wniosku, że wyklucza-

nie dużych grup ludzi ze społe-

czeństwa nie przynosi korzyści, 

lecz jest barbarzyńską stratą po-

tencjału i zasobów. Mój dzisiejszy 

artykuł nie będzie odwoływał się 

do literatury, lecz do moich prze-

myśleń i zdarzeń historycznych. 

Rozważmy zatem, czy tolerancja 

to nasza siła, czy słabość. 

Dlaczego w społeczeństwie nie ma 

miejsca dla ksenofobii? 

Zagadnienie to chciałbym omówić 

na przykładzie Alana Turinga. Ten 

wybitny umysł i pionier w dziedzi-

nie komputerów był homoseksua-

listą.   

 

W 1952 (!) roku oskarżono go o 

naruszenie moralności publicznej 

i poddano działaniu estrogenu. 

Ten damski hormon płciowy był 

elementem kastracji chemicznej- 

procesu, w wyniku którego ode-

brano mu możliwość współżycia 

płciowego. Stygmatyzacja i 

efekty uboczne doprowadziły Tu-

ringa do samobójstwa. Nie jestem 

autorytetem, jeśli chodzi o moral-

ność, więc skupię się na pragma-

tycznych aspektach tej sytuacji.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wielka Brytania zmarnowała pu-

bliczne pieniądze, aby perma-

nentnie okaleczać jednego z naj-

wybitniejszych naukowców w 

dziedzinie informatyki i kryptolo-

gii. W angielskim plebiscycie zo-

stał w 2009 r. uznany za najwy-

bitniejszą postać XX wieku. Za-

stanówmy się, o ile bardziej za-

wansowany technologicznie 

mógłby być świat, gdyby nie ten 

bezsensowny przypadek czystej 

homofobii. 

 

Druga część mojej pracy będzie o 

wiele bardziej kontrowersyjna. O 

ile wszyscy zgodzimy się, że dys-

kryminowanie gejów jest niedo-

puszczalne, to inaczej sprawa wy-

gląda przy kwestii islamofobii. 

Ugrupowania  polityczne obu bie-

gunów podchodzą do tego zagad-

nienia w sposób szkodliwy.  



  

9 

Prawica, szczególnie skrajna, wy-

kazuje się otwartą islamofobią. 

Można by tutaj przytoczyć np. 

niechęć do uchodźców-miotanych 

przez los ludzi z kraju zdewasto-

wanego  wojną. Często w retoryce 

narodowców słyszymy wrogość 

przeciwko Arabom.  Pejoratywne 

określenia, np.: ,,ciapaty” weszły 

na stałe do naszego języka. Po 

drugiej stronie barykady znajduje 

się lewica. Wśród feministek i śro-

dowisk LGBT można znaleźć 

wręcz bezkrytyczną akceptację is-

lamu. Nie powinniśmy jednak po-

padać w zachwyt nad bliskow-

schodnią kulturą. Postępowy is-

lam jest bardziej konserwatywny 

niż europejscy konserwatyści. 

Progresywni muzułmanie właśnie 

dojrzewają do idei, że kobiety to 

pełnoprawne ludzkie istoty (za 

wiekopomne wydarzenie uważa 

się to, że pozwolono kobietom 

prowadzić samochody w Arabii 

Saudyjskiej). Ultrakonserwa-

tywni, radykalni islamiści z kolei 

stosują metody rodem ze średnio-

wiecza, co widzimy na przykładzie 

Państwa Islamskiego i serii zama-

chów terrorystycznych w Europie. 

Sam islam też nie może stanowić 

moralnych wytycznych w XXI 

wieku.  

Z całego mojego wywodu można 

wyciągnąć proste wnioski. Tole-

rancja, szczególnie cech niezależ-

nych od człowieka to kamień wę-

gielny naszej cywilizacji. Dyskry-

minacja jest nie tylko moralnie 

nieakceptowalna, ale także pro-

wadzi do eskalacji nienawiści i de-

fraudacji zasobów (dobrze widać 

to na przykładzie przejścia od od-

dolnego antysemityzmu w Niem-

czech do Holokaustu). Jednak to-

lerancja nie może być wymówką 

dla akceptacji złego zachowania. 

W obawie przed byciem bigotem 

nie możemy akceptować cudzej 

bigoterii. 

Pytanie czy tolerancja jest nasza 

siłą, czy słabością, pozostaje 

wciąż otwarte. 

 

Krzysztof Galla 
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PRZEMYSŁ FILMOWY 

THE FILM INDUSTRY 

by Gabriela Raczyńska 
Nie jest ważne, czy twój talent leży w 
reżyserowaniu, technice czy układa-
niu włosów lub robieniu makijaży, na 
pewno znajdziesz rolę dla siebie w 
przemyśle filmowym. Whether your 

creative talents lie in directing, technol-
ogy, or hair and makeup, there will be a 
role to suit you in the film industry. 

Kariera w filmie może być bardzo satys-

fakcjonująca, ale trzeba pamiętać o tym, 

że niesie ona ze sobą także niski poziom 

bezpieczeństwa zawodowego, ponieważ 

nie ma się stałego wynagrodzenia, lecz 

jest się zatrudnionym tylko przy produk-

cji danego filmu. Zarobki, godziny 

pracy, miejsce pracy są różne i zależne 

od wielkości i budżetu produkcji. / While 

careers in film are incredibly rewarding, it's 

worth bearing in mind that they come with 

a low level of job security as you'll usually 

be hired on a film-by-film basis. Wages, 

working hours and locations vary, depend-

ing on the size of the production you're 

working on and the funding behind it. 

Reżyser filmu / Film director  

Reżyser jest niezbędny, aby powstał jaki-

kolwiek film. Jest on odpowiedzialny sa 

nadzorowanie wszystkich aspektów kre-

atywnego procesu i łączenia ich razem. 

Obejmuje to: zarządzanie budżetem, 

prowadzenie spotkań ze wszystkimi dzia-

łami na etapie planowania, wykonywa-

nia i post-produkcji oraz precyzyjnei 

efektywne komunikowanie swojej wizji 

filmu. / Crucial to the completion of any 

film directors are responsible for over-

seeing all aspects of the creative process 

and bringing them together. This involves 

managing budgets, holding meetings with 

all departments at the planning, execution 

and post-production stages of filming, and 

concisely and effectively communicating 

your visions for the film.  

Aby być dobrym reżyserem, musisz mieć 

wysokie umiejętności komunikacyjne, 

uczciwe, ale zdecydowane podejście do 

dawania poleceń, wspaniałe umiejętności 

zarządzania czasem oraz umiejętność 

rozwiązywania problemów pod presją. / 

To become a good film director, you'll need 

strong communication skills, a fair but firm 

approach to giving orders, excellent time 

management and the ability to problem-

solve under pressure.  

Wykształcenie w dziedzinie produkcji 

filmowej da ci głębsze zrozumienie tego, 

co wiąże się z robieniem filmu, a prak-

tyczne doświadczenie pomoże ci zbudo-

wać sieć kontaktów i rozwinąć twoje 

umiejętności tworzenia filmów. / While a 

degree in film production will provide you 

with a deeper understanding of what's 

involved in making a film, practical expe-

rience will help you build a network of con-

tacts in the industry and allow you to deve-

lop your filmmaking skills.  
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Adapted from an article by Emma Knowles 

https://www.prospects.ac.uk/jobs-and-work-experi-

ence/job-sectors/media-and-internet/jobs-in-the-film-in-

dustry 

Czas na quiz!  

Sprawdź, czy będziesz dobrym reżyse-

rem! Zrób test i sprawdź swoje odpowie-

dzi.  

1. Wyobraź sobie, że jesteś reżyserem. 

Masz pomysł na wspaniały film. Od czego 

zaczynasz? 

A) Dzwonisz do aktorów, których chciał-

byś zatrudnić w głównych rolach i nama-

wiasz ich na wystąpienie w twoim nowym 

filmie.  

B) Zwołujesz konferencję dla dziennikarzy 

i informujesz wszystkich o swoim nowym 

projekcie. 

C) Zaczynasz szukać sponsorów i produ-

centa twojego nowego filmu, by sfinanso-

wali produkcję. 

 

Odpowiedź A.  

Dobrze, jeśli reżyser wie, kogo chciałby ob-

sadzić w głównych rolach swojego nowego 

filmu, jednak nie można aktorom propono-

wać ról, jeśli nie wiadomo jeszcze, czy w 

ogóle ten film powstanie. Jedna z głównych 

zasad dobrego reżysera – szanuj czas swój 

oraz czas innych osób! Pomyśl, czy na 

pewno chcesz zostać reżyserem. 

Odpowiedź B. 

Konferencje i kontakty z dziennikarzami to 

ważny element pracy reżysera. Jednak na 

etapie samego pomysłu nowego filmu to 

naprawdę za wcześnie, by informować o 

tym wszystkich! Kolejna zasada dobrego 

reżysera – bądź wiarygodny i odpowie-

dzialny za to, co robisz! Jeśli najbardziej lu-

bisz kontakty z ludźmi, wywiady i konfe-

rencje, może powinieneś pomyśleć o zawo-

dzie aktora? 

Odpowiedź C.  

Rozumiesz, na czym polega tworzenie 

filmu, w pierwszej fazie to przede wszyst-

kim inwestycja czasu i pieniędzy. Im więcej 

specjalnych lokalizacji, kostiumów lub 

efektów specjalnych, tym większy budżet 

będzie potrzebny. Tak! To jest właściwa 

odpowiedź. Reżyser musi umieć dobrze 

planować! Może faktycznie jest to zawód 

dla ciebie! 
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SUDOKU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

13 

 

 

REDAKCJA 

 

 

 

 

 

Redaktor Naczelny: Gabrysia 

Raczyńska 

 

 

 

 


